
Bericht van registratie - KvK-nummer 71314792

Op 01-04-2018 is de rechtspersoon Meat & Eat Heeze-Leende opgericht.

Gegevens V ere n Í g i n g m et h ep e rkte recfi Ís§evo eg d hei d
858666224
Meat & Eat Heeze-Leende
Heeze
Het organiseren van acht maaljaarlijks een diner voor
alleenstaanden en echtparen.
94991 - Gezelligheidsverenigingen
Burgemeester van Agtstr 8, 5591DD Heeze
Het postadres is gelijk aan het bezoekadres
0613132638
0402263609
meat. eat. heeze@gmail. com
mrr w. ifi eat-eai-iteeze-ièende. nl

01-04-2018
Jacobus Johannes Marie Tielen
04-09-1947
Venlo
Nederland
Gemini 1, 5591PR Heeze
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

01-04-2018
Nieolaas Àoysius Maria Foekema
06-02-1951
Velsen
Nederland
Burgemeester van Agtstr 8, 5591DD Heeze
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

RSIN
Naam
Zetel
Activiteitomsch rijving

Activiteit
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummers

Emailadres
Drrmeinnaarri

Gegevens Bestuurder
Datum in functie
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Bevoegdheid

Gegevens Bestuurder
Datum in Íunctie
Naam
Geboortedaturn

Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres

,Bevoegdheid
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Kamervan Koophandel Sint Jacobsstraat 3oo
Postbus 48

35oo AA Utíecht

o88-5851585

wwukvk.nllcontact

Meat & Eat Heeze-Leende
Burgemeester van Agtstr I
5591DD Heeze

Onderwerp
Uw inschrijving

KvK-nummer
71314792

Datum

3 april2018

Geachte heerlmevrouw,

Van harte welkom bij de lGmer van Koophandel. Wij vertellen u graag meer over uw inschrijving in
het Handelsregister en hoe u b'lj het ondememen gebruik kunt maken van de diensten van de Kamer
van Koophandel. In de b$lage vindt u de gegevens van uw inschrijving zoals die zijn opgenomen in het
Handelsregister.

Belangriik om te weten over uw inschriiving
Wtj hebben Meat & Eat Heeze-Leende ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer
71314792.

Uw Rechtspersonen en §amenwerkingsverbanden lnformatie Nummer (R§lN) is 858666224. Uw
registratie in het Handelsregister wordt dcorgegeven aan de Belastingdienst. Op basis van het RSIN
bepaalt de Belastingdienst over het algemeen binnen vijf werkdagen de benodigde nummers voor de
belastingen, zoals het btw-nummer. De Belastingdienst kan ook aanvullende vragen stellen.

Als u vindt dat uw registratie in het Handelsregister onjuist is, dan kunt u hieÉegen binnen zes weken
na dagtekening van deze brief beanvaar aantekenen

U moet uw KvK-numrner vermelden op al uw uitingen, zoals bedrijfsconespondentie, e-mail en website.
Ook moeten uw gegevens in het Handelsregister altijd kloppen, omdat de buitenwereld uw gegevens
kan inzien en ervan mag uitgaan dat deze correct zijn. Geef wipigingen daarom altijd binneà één week
aan on§ door. Op www.kvk.nl/formulieren vindt u het juiste formulier om de wijziging door te geven.

Wat is het Handelsregister?
Het Handelsregister registreert alle ondernemingen en instellingen met hun vestigingen, functionarissen
etc. Het is een openbaar pgister dat bijwet is ingesteld en door iedereen kan worden ingezien. Doordat
de gegevens openbaar zijn, is het voor iedereen duidelijk met wie zaken wordt gedaan. Dat zorgt voor
rechtszekerheid in ons handelsverkeer.
Verder is het Handelsregister belangríjk voor de toezichthoudende en administratieve taak van de
'overheid. Zo houdt bijvoorbeeld de díenst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie op grond
van de gegevens in het Handelsregister perrnanent toezÍcht op rechtspersonen.

Hoe kunt u het Handelsregister gebruiken?
" U kunt gratis controleren op wvvw.kvk.nl of bijvoorbeeld een bedrijf bestaat. U vindt dan o.à]Oe
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bedrijfsnaam en de adresgegevens.
. Tegen betaling bestelt u aanvullende informatie van een ingesehreven organisatie, bijvoorbeeld wie
er namens een ondememing mag tekenen.
. Download de KvK App Handelsregister van de Kamer van Koophandel en krijg direct toegang tot
het Handelsregister én gemeentelijke informatie. Kijk op www.kvk.nllapphandelsregister voor meer
informatie.
. Uitgebreidere mogelijkheden en meer producten vindt u op wwwkvk.nUproducten.

Kosten inschriiving in het Handelsregister
Voor de inschrijving van uw organisatie in het Handelsregister geldt een wettelijke eenmalige
inschrijfuergoeding van €50,-. De factuur is bijgevoegd. De vergoeding dekt de administratieve kosten
die aan de inschrijving zijn verbonden.

Waarcchuwing voor spookfacturen
Doordat u bent ingeschreven in een openbaar registerworden uw adresgegevens mogelijk ook gebruikt
door partijen waar u niets mee te maken wilt hebben. Soms sturen ze acceptgiro's uit het nieG. Door
deze te betalen zit u vaak vast aan een overeenkomst. Er zijn vele varianten op het aanbod van de
'gratis'vermelding in een adresgids. Ook worden goed l'ljkende brieven en facturen verstuurd met een
'betalingsverplichting' die afl<omstig lijken te zijn van een overheidsorganisatie. Lees dus altijd goed
voordat u iets tekent of overmaaK. En als u al heefr getekend, controleer dan of opzeggen nodig is. Op
wrary.fraudehelpdesk. nl vindt u actuele informatie.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Tot ziens bij de Kamer van Koophandel.

Met vriendelijke g roet,
F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en Backoffice, Kamer van Koophandel
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