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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting

858121244
Coöperatie
Coöperatie Quadrant U.A.
gemeente Nijmegen
13-11-2017
09-11-2017

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Coöperatie Quadrant U.A.
09-11-2017 (datum registratie: 13-11-2017)
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging
0

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen

000038358883
Coöperatie Quadrant U.A.
Tarweweg 5, 6534AM Nijmegen
0243716790
09-11-2017 (datum registratie: 13-11-2017)
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging
De coöperatie oefent het hierna vermelde bedrijf uit ten behoeve van haar leden
of doet dit bedrijf uitoefenen. Met dit bedrijf worden de volgende activiteiten
verricht. Het bundelen van het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor haar
leden met woningbouwcoöperaties en andere (maatschappelijke) organisaties die
zich bezighouden met ontwikkeling, beheer en exploitatie van vastgoed waar het
het verzorgen van de bouw, het onderhoud en de totstandkoming van dit vastgoed
betreft en verder alle diensten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
0

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Cuppens, Theodorus Josephus
26-06-1959, Nijmegen
09-11-2017 (datum registratie: 13-11-2017)
Secretaris penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

Hagemans, Robertus Johannes
29-09-1964, Groesbeek
03-12-2018 (datum registratie: 04-12-2018)
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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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
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Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Uittreksel is vervaardigd op 06-03-2019 om 10.21 uur.
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