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Rechtspersoon
RSIN 817033361
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Kraanverhuur Russcher en Zn. B.V.
Statutaire zetel Gemeente Staphorst
Eerste inschrijving 
handelsregister

13-09-2006

Datum akte van oprichting 11-09-2006
Geplaatst kapitaal EUR 20.000,00
Gestort kapitaal EUR 20.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 11-10-2018.

Onderneming
Handelsnaam Kraanverhuur Russcher en Zn. B.V.
Startdatum onderneming 11-09-2006
Activiteiten SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
Werkzame personen 2

Vestiging
Vestigingsnummer 000014117363
Handelsnaam Kraanverhuur Russcher en Zn. B.V.
Bezoekadres Weth Buitenhuisstraat 10, 7951SM Staphorst
Telefoonnummer 0522463357
Internetadres www.russcherkraanverhuur.nl
E-mailadres info@russcherkraanverhuur.nl
Datum vestiging 11-09-2006
Activiteiten SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

De exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van (hijs)kranen en 
aanverwante zaken

Werkzame personen 2

Bestuurders
Naam Russcher, Derrick
Geboortedatum 01-02-1984
Datum in functie 11-09-2006
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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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Naam Russcher, Henrick
Geboortedatum 03-10-1986
Datum in functie 11-09-2006
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Russcher, Arjan
Geboortedatum 02-01-1992
Datum in functie 31-12-2018 (datum registratie: 31-12-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Russcher, Reindert
Geboortedatum 21-02-1989
Datum in functie 31-12-2018 (datum registratie: 31-12-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigden
Naam Russcher, Derrick
Geboortedatum 01-02-1984
Datum in functie 11-09-2006
Inhoud volmacht Bevoegdheid om voor rekening van de vennoot- schap overeenkomsten aan te gaan, 

mits deze overeenkomsten worden aangegaan binnen de grenzen van het statutaire 
doel van de vennoot- schap en voor zover elke overeenkomst de geld- waarde van 
vijf duizend euro (EUR 5.000,00) niet te boven gaat. Overeenkomsten welke binnen 
een maand met dezelfde wederpartij zijn aange- gaan worden in dit kader als één 
overeenkomst beschouwd

Naam Russcher, Henrick
Geboortedatum 03-10-1986
Datum in functie 11-09-2006
Inhoud volmacht Bevoegdheid om voor rekening van de vennoot- schap overeenkomsten aan te gaan, 

mits deze overeenkomsten worden aangegaan binnen de grenzen van het statutaire 
doel van de vennoot- schap en voor zover elke overeenkomst de geld- waarde van 
vijf duizend euro (EUR 5.000,00) niet te boven gaat. Overeenkomsten welke binnen 
een maand met dezelfde wederpartij zijn aange- gaan worden in dit kader als één 
overeenkomst beschouwd

Naam Russcher, Arjan
Geboortedatum 02-01-1992
Datum in functie 31-12-2018 (datum registratie: 31-12-2018)

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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Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 5.000,00.
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
bevoegdheid om voor rekening van de vennootschap overeenkomsten aan te gaan, 
mits deze overeenkomsten worden aangegaan binnen de grenzen van het statutaire 
doel van de vennootschap en voor zover elke overeenkomst de geldwaarde van 
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) niet te boven gaan. Overeenkomsten welke binnen 
een maand met dezelfde wederpartij zijn aangegaan worden in dit kader als één 
overeenkomst beschouwd.

Naam Russcher, Reindert
Geboortedatum 21-02-1989
Datum in functie 31-12-2018 (datum registratie: 31-12-2018)
Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 5.000,00.

Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
bevoegdheid om voor rekening van de vennootschap overeenkomsten aan te gaan, 
mits deze overeenkomsten worden aangegaan binnen de grenzen van het statutaire 
doel van de vennootschap en voor zover elke overeenkomst de geldwaarde van 
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) niet te boven gaan. Overeenkomsten welke binnen 
een maand met dezelfde wederpartij zijn aangegaan worden in dit kader als één 
overeenkomst beschouwd.

Uittreksel is vervaardigd op 27-02-2020 om 08.46 uur.

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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