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Onderneming
Handelsnamen

Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnamen

Bezoekadres
Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

853095577
Besloten Vennootschap
Lemon Bouw en Facility Services B.V.
Edam-Volendam
19-08-2013
15-08-2013
EUR 100,00
EUR 100,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 06-03-2020.

Lemon Bouw en Facility Services B.V.
Lemon International Projects
Lemon Projects
Boocks
15-08-2013 (datum registratie: 19-08-2013)
SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling
0

000027910490
Lemon Bouw en Facility Services B.V.
Lemon International Projects
Lemon Projects
Boocks
Marconistraat 18, 1131JW Volendam
0208100780
www.lemon-group.nl
info@lemon-group.nl
15-08-2013 (datum registratie: 19-08-2013)
SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid

Lemon Group Holding B.V.
Marconistraat 18, 1131JW Volendam
58573976
19-07-2018 (datum registratie: 20-07-2018)

Lemon Group Holding B.V.
Marconistraat 18, 1131JW Volendam
58573976
15-08-2013 (datum registratie: 19-08-2013)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 15-10-2020 om 08.29 uur.
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Werkzame personen

Het uitoefenen van een internationaal uitzend-, wervings-, selectie- en
detacheringsbureau; het inlenen en ter beschikking stellen van arbeidskrachten
op andere wijzen; het verrichten en aanbieden van payrollservices; het aannemen
van projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnololgie (ICT) en
andere software; het aannemen van projecten op het gebied van het strippen danwel
slopen van vastgoed; het aannemen van projecten op het gebied van assemblage- en
productiewerkzaamheden waaronder in fabrieken en tuinbouw; het aannemen van
overige bouw gerelateerde projecten.
0

