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Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 30-05-2017.
C-Port B.V.
17-12-2007
SBI-code: 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen
in het goederenvervoer
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
110
000000519618
C-Port B.V.
Ierlandweg 2, Havennr 3989, 4389PH Ritthem
Postbus 22, 4453ZG 's-Heerenhoek
0118464222
0118479162
www.c-port.nl
info@c-port.nl
17-12-2007
23-01-2008
SBI-code: 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen
in het goederenvervoer
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

818767479
Besloten Vennootschap
C-Port B.V.
Vlissingen
14-02-2008
23-01-2008
15-12-2015
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Werkzame personen

Het ten behoeve van opdrachtgevers verrichten van (haven)logistieke
werkzaamheden, zoals het laden en lossen van schepen en andere
vervoersmiddelen, al dan niet met heftrucks, kranen of andere hulpmiddelen.
Het in- en uitslaan van goederen in terminals, alsmede het verrichten van value
added services aan goederen binnen het logistieke proces. De opdrachtgevers
zijn logistieke dienstverleners zoals opslagbedrijfven, stuwadoors, vervoerders,
expediteurs, cargadoors en soortgelijke bedrijven, gevestigd of actief in de Zeeuwse
havens. Incidenteel ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
110

Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Bevoegdheid

Kloosbeheer B.V.
Trawlerkade 4, 1976CB IJmuiden
34073893
24-05-2017 (datum registratie: 16-06-2017)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Latuheru, Roeland Pieter
25-04-1971, Domburg
01-03-2010
General Manager
Beperkte volmacht. Voor inhoud volmacht raadpleeg handelsregisterdossier.
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