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Rechtspersoon
RSIN 001281203
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V.
Statutaire zetel Veen
Eerste inschrijving 
handelsregister

23-01-1969

Datum akte van oprichting 27-12-1968
Datum akte laatste 
statutenwijziging

06-10-2003

Geplaatst kapitaal EUR 90.800,00
Gestort kapitaal EUR 90.800,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 25-03-2019.

Onderneming
Handelsnamen Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V.

Tibo-Veen Installatietechniek
Tibo-Veen

Startdatum onderneming 1919
Activiteiten SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie

SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Werkzame personen 64

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000020527209
Handelsnamen Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V.

Tibo-Veen Installatietechniek
Tibo-Veen

Bezoekadres Grotestraat 28, 4264RL Veen
Postadres Postbus 9, 4264ZG Veen
Telefoonnummer 0416691633
Faxnummer 0416693060
E-mailadres info@tibo-veen.nl
Datum vestiging 1919
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

27-03-1972

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover 
vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Activiteiten SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere 
ondernemingen van welke aard ook. Het verhuren of op andere wijze ter 
beschikking stellen van onroerende goederen en bedrijfsmiddelen aan andere 
ondernemingen. Centrale verwarming-, loodgieters-, waterfitters- en gasfittersbedrijf, 
het dakdekkersbedrijf, lsmede de handel in alle aan deze bedrijven verwante artikelen, 
het elektrotechnisch installateursberijf w.o. Centrale-antenne-installaties, de handel in 
alle aan deze bedrijven verwante artikelen. Telematica - installateur. Ter beschikking 
stellen van arbeid. Ontwerp, advies, het begroten en installeren van elektrische 
installaties, beveiligingsystemen, gebouwbeheerssystemen (waaronder brandmeld-, 
ontruimingsinstallaties, zorgintegratie en zonnepanelen) data en telefonie netwerken. 
Het adviseren, opstellen van uitgangspunten documenten, ontwerpen, installeren en 
onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Werkzame personen 62

Enig aandeelhouder
Naam R.J.C.P. Loeff Holding B.V.
Bezoekadres Dijksestraat 43 A, 6942GB Didam
Ingeschreven onder KvK-
nummer

09099568

Enig aandeelhouder sedert 06-10-2003

Bestuurders
Naam Loeff, Robert Johan Christian Paul
Geboortedatum 11-06-1968
Datum in functie 01-01-2000
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Loeff - Hageman, Tanja Johanna Hendrika Maria
Geboortedatum 11-02-1972
Datum in functie 22-05-2018 (datum registratie: 22-05-2018)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 
vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer 000020527128
Handelsnaam Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V.
Bezoekadres de Peel 16, 4264KK Veen

Uittreksel is vervaardigd op 02-11-2019 om 19.27 uur.
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