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Rechtspersoon
RSIN 005054485
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam hollander techniek b.v.
Statutaire zetel Apeldoorn
Datum akte van oprichting 19-09-1979
Datum akte laatste 
statutenwijziging

26-04-2017

Geplaatst kapitaal EUR 17.500,00
Gestort kapitaal EUR 17.500,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 16-04-2021.

Onderneming
Handelsnamen elektrotechniek hollander

hollander
hollander beveiliging
hollander beveiligingstechniek
hollander brandbeveiligingstechniek
hollander elektrotechniek
hollander ict
hollander industriële automatisering
hollander pick & place
hollander retailtechniek
hollander system integration
hollander techniek
hollander techniek b.v.
hollander telecommunicatie techniek
hollander watertechniek
hollander werktuigbouw
hollander zwembadtechniek
hollander IT

Startdatum onderneming 19-09-1979
Activiteiten SBI-code: 33221 - Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

SBI-code: 3323 - Installatie van elektronische en optische apparatuur
SBI-code: 3324 - Installatie van elektrische apparatuur
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
SBI-code: 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel 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 elektronische zegel verifieerbaar blijft.



20
22

-0
2-

15
 0

8:
16

:3
3

SBI-code: 6209 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van 
informatietechnologie
SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas 
en warm water
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Werkzame personen 463

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000019812124
Handelsnamen hollander techniek b.v.

hollander techniek
hollander
elektrotechniek hollander
hollander elektrotechniek
hollander beveiliging
hollander beveiligingstechniek
hollander brandbeveiligingstechniek
hollander industriële automatisering
hollander system integration
hollander ict
hollander telecommunicatie techniek
hollander zwembadtechniek
hollander watertechniek
hollander retailtechniek
hollander pick & place
hollander werktuigbouw
hollander IT

Bezoekadres Boogschutterstraat 30, 7324AG Apeldoorn
Postadres Postbus 1172, 7301BK Apeldoorn
Telefoonnummers 0553681111

0888018000
Faxnummer 0553681100
Internetadres www.hollandertechniek.nl
E-mailadres info@hollandertechniek.nl
Datum vestiging 19-09-1979
Activiteiten SBI-code: 33221 - Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
SBI-code: 3323 - Installatie van elektronische en optische apparatuur
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel 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 elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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SBI-code: 6209 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van 
informatietechnologie
SBI-code: 3324 - Installatie van elektrische apparatuur
SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas 
en warm water
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Het adviseren, verwerven en uitvoeren van opdrachten voor installatie, 
service(werkzaamheden), onderhouds(werkzaamheden) en/of de groot- en/of de 
kleinhandel op het gebied van: elektrotechniek, beveiligingstechniek, informatie en 
communicatietechniek (ict), paneelbouw, industriële automatisering en system-
integration; klimattechniek, watertechniek, gastechniek en zwembadentechniek; 
robotisering; winkel automatisering. Het leveren, installeren en onderhouden van 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Ontwerpen, installeren en beheren 
van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten.

Werkzame personen 340

Enig aandeelhouder
Naam Stichting Administratiekantoor Hollander
Bezoekadres Oude Zwolseweg 169, 7345DH Wenum Wiesel
Ingeschreven onder KvK-
nummer

08132279

Enig aandeelhouder sedert 26-04-2017 (datum registratie: 26-04-2017)

Bestuurder
Naam Hollander Apeldoorn Beheer B.V.
Bezoekadres Boogschutterstraat 30, 7324AG Apeldoorn
Ingeschreven onder KvK-
nummer

08030611

Datum in functie 01-01-2000
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigden
Naam Hollander, Erik
Geboortedatum 08-05-1973
Datum in functie 24-10-1997
Inhoud volmacht Volledige volmacht
Aanvang (huidige) volmacht 16-09-2016
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Naam Pol, Aaldert Casimirus
Geboortedatum 01-12-1969
Datum in functie 07-07-2017 (datum registratie: 12-07-2017)
Titel Directeur cluster utiliteit
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 01-01-2021

Naam Beekhuis, Johan Rob
Geboortedatum 14-12-1978
Datum in functie 28-04-2019 (datum registratie: 07-05-2019)
Titel Financieel directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 01-01-2021

Naam Nagtegaal, Annieke Josine Maria
Geboortedatum 08-08-1980
Datum in functie 28-04-2019 (datum registratie: 07-05-2019)
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.

Naam Bleumink, Aart
Geboortedatum 13-04-1963
Datum in functie 01-01-2021 (datum registratie: 13-01-2021)
Titel directeur cluster retail
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.

Naam Kok, Paulus Wilhelmus
Geboortedatum 28-06-1971
Datum in functie 01-01-2021 (datum registratie: 13-01-2021)
Titel directeur cluster industrie
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.

Naam Vink, Frank
Geboortedatum 02-12-1958
Datum in functie 01-01-2021 (datum registratie: 13-01-2021)
Titel Manager inkoop & logistiek
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
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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 000019812620
Handelsnaam hollander techniek b.v.
Bezoekadres Edvard Munchweg 40, 1328MJ Almere

Vestigingsnummer 000019812787
Handelsnaam hollander techniek b.v.
Bezoekadres Beeldschermweg 1, 3821AH Amersfoort

Vestigingsnummer 000019812868
Handelsnaam hollander techniek
Bezoekadres Twentepoort West 55, 7609RD ALMELO

Uittreksel is vervaardigd op 15-02-2022 om 08.16 uur.
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