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Rechtspersoon
RSIN 802130392
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Unimar B.V.
Statutaire zetel Nieuwerbrug (Gemeente Bodegraven)
Eerste inschrijving 
handelsregister

01-06-1993

Datum akte van oprichting 28-05-1993
Geplaatst kapitaal EUR 18.151,21
Gestort kapitaal EUR 18.151,21
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op 27-05-2022.

Onderneming
Handelsnaam Unimar B.V.
Startdatum onderneming 06-04-1992
Activiteiten SBI-code: 4613 - Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
Werkzame personen 11

Vestiging
Vestigingsnummer 000016397193
Handelsnaam Unimar B.V.
Bezoekadres Botter 15 a, 2411NM Bodegraven
Telefoonnummer 0172610780
Faxnummer 0172610775
E-mailadres info@unimar.nl
Datum vestiging 06-04-1992
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

28-05-1993

Activiteiten SBI-code: 4613 - Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
A. Het verwerken, bewerken en vervoeren van bouwmaterialen, alsmede het verlenen 
van adviezen op dit gebied; B. Het (doen) vervaardigen van machines en werktuigen 
voor bewerking en verwerking van bouwmaterialen; C. De handel in en de import en 
export van bouwmaterialen en van machines en werktuigen voor de bewerking en 
verwerking van bouwma- terialen; D. Het vertegenwoordigen van binnenlandse- en 
buitenlandse fabrieken en handelaren, het drijven van agenturen en commissiehandel 
en het ontvangen van goederen in depot of consignatie

Werkzame personen 11

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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Enig aandeelhouder
Naam Unimar Beheer B.V.
Bezoekadres Botter 15 a, 2411NM Bodegraven
Ingeschreven onder KvK-
nummer

70047626

Enig aandeelhouder sedert 23-01-2018 (datum registratie: 23-01-2018)

Bestuurder
Naam Unimar Beheer B.V.
Bezoekadres Botter 15 a, 2411NM Bodegraven
Ingeschreven onder KvK-
nummer

70047626

Datum in functie 23-01-2018 (datum registratie: 23-01-2018)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 06-03-2023 om 09.35 uur.

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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