
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiernummer: 34246382      Blad 00001                                    
                                                                           
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel            
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor   
Amsterdam                                                                  
____________________________________________________________________________
Rechtspersoon:                                                             
Rechtsvorm                  :Stichting .....................................
Statutaire naam             :Stichting Nijhof Mens en Dier .................
Statutaire zetel            :Amstelveen ....................................
Adres                       :Chirurgijn 67, 1188DL Amstelveen ..............
Telefoonnummer(s)           :0203456382 ....................................
Faxnummer                   :0203456383 ....................................
E-mailadres                 :go@ockhuysen.nl ...............................
Eerste inschrijving in het                                                 
 handelsregister            :12-04-2006 ....................................
Akte van oprichting         :14-03-2006 ....................................
Akte laatste statuten-                                                     
 wijziging                  :01-07-2008 ....................................
Activiteit                  :Het doen van uitkeringen aan algemeen nut .....
                             beogende instellingen .........................
----------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):                                                             
                                                                           
Naam                        :Ockhuysen, Gijsbertus .........................
Geboortedatum en -plaats    :29-11-1950, Amsterdam .........................
Infunctietreding            :14-03-2006 ....................................
Bevoegdheid                 :Alleen/zelfstandig bevoegd ....................
                                                                           
Naam                        :Kooijman, Margaretha Johanna Maria ............
Geboortedatum en -plaats    :01-05-1955, Stoutenburg .......................
Infunctietreding            :01-04-2007 ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
                                                                           
Naam                        :van Driel-Dijkhuis, Roelina ...................
Geboortedatum en -plaats    :23-08-1952, Amsterdam .........................
Infunctietreding            :01-04-2007 ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
____________________________________________________________________________
Alleen rechtsgeldig indien voorzien van een elektronische handtekening.    
Afgedrukt is het uittreksel niet rechtsgeldig.                             
                                                                           
                                                                           
                                                                           
25-06-2011                   Blad 00002 volgt.                             
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                             elektronisch vervaardigd, 25-06-2011          
                             Uittreksel is vervaardigd om 15.23 uur        
                                                                           
                             Voor uittreksel                               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                             Martin van Eijl                               
                             wnd. algemeen directeur                       
                                                                           
                                                                           
                                                                           



Op deze pagina treft u de digitale handtekening van een daartoe bevoegde functionaris van de kamer van
koophandel aan. Om vast te stellen of het een rechtsgeldig document is, moet u de handtekening verifiëren.
Voor verificatie is het noodzakelijk dat u beschikt over de verificatietool van de kamer van koophandel.

Let op: voor een correcte verificatie van de handtekening is het noodzakelijk dat u het tabblad
"ondertekeningen" bekijkt! (Voor Acrobat Reader 6.0 of hoger is dit niet vereist.)

Indien u beschikt over Acrobat Reader 5.1* (of hoger) dient u onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat Reader 5.1

Indien u niet over de reader, maar over het volledige Acrobat-product (of approval) beschikt, dient u
onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat 5.x

*Eerdere versies van de Acrobat Reader worden niet ondersteund, via de internetsite van Adobe kunt u uw
versie gratis upgraden.
Upgrade Acrobat Reader

Indien u meer informatie wenst over onze CSP dienstverlening dan kunt u onze website raadplegen.
www.kvk.nl/egd

VVK en/of kamers van koophandel geven slechts waarborg of garantie met betrekking tot de juiste en/of
volledige weergave van de informatie uit het Handelsregister in dit bericht indien het voorzien is van een
verifieerbare elektronische handtekening en voorzover dergelijke waarborgen zijn opgenomen in de Algemene
Voorwaarden Online Informatieverstrekking KvK en/of Vertrouwende Partij Overeenkomst.

https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAR51.htm
https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAF5X.htm
http://www.adobe.nl/products/acrobat/main.html
http://www.kvk.nl/egd
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