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Rechtspersoon
RSIN 856253674
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam IW Brabant Zeeland Bedrijfsopleidingen B.V.
Statutaire zetel Breda
Eerste inschrijving 
handelsregister

07-04-2016

Datum akte van oprichting 07-04-2016
Datum akte laatste 
statutenwijziging

25-02-2019

Geplaatst kapitaal EUR 10.000,00
Gestort kapitaal EUR 10.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 20-07-2020.

Onderneming
Handelsnamen IW Brabant Zeeland Bedrijfsopleidingen B.V.

IW Brabant Zeeland Workforce
IW Brabant Zeeland Contractonderwijs

Startdatum onderneming 07-04-2016 (datum registratie: 07-04-2016)
Activiteiten SBI-code: 85592 - Bedrijfsopleiding en -training

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Werkzame personen 30

Vestiging
Vestigingsnummer 000034457526
Handelsnamen IW Brabant Zeeland Bedrijfsopleidingen B.V.

IW Brabant Zeeland Workforce
IW Brabant Zeeland Contractonderwijs

Bezoekadres Minervum 7051, 4817ZK Breda
Datum vestiging 07-04-2016 (datum registratie: 07-04-2016)
Activiteiten SBI-code: 85592 - Bedrijfsopleiding en -training

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

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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Het bij- en omscholen van (leerling) werknemers in de installatietechniekbranche 
en het daartoe ter beschikking (doen) stellen en (doen) verzorgen van faciliteiten 
in de vorm van ondersteuning en leermiddelen. Het verzorgen van cursussen en 
trainingen die gericht zijn op het bijblijven of verbreden dan wel uitdiepen van kennis 
en/of vaardigheden in de installatietechniekbranche alsook overige technische 
branches en het daartoe ter beschikking (doen) stellen van faciliteiten in de vorm van 
ondersteuning en leermiddelen. Het ter beschikking (doen) stellen van faciliteiten in 
de vorm van coördinerende ondersteuning en concrete invulling van dienstverlening 
ten behoeve van werkgevers en werknemers in de installatietechniekbranche alsook 
overige technische branches in de regio’s Brabant en Zeeland, met betrekking tot de 
hiervoor onder b bedoelde cursussen en trainingen. Detacheren van personeel.

Werkzame personen 30

Enig aandeelhouder
Naam IW Brabant Zeeland Holding B.V.
Bezoekadres Minervum 7051, 4817ZK Breda
Ingeschreven onder KvK-
nummer

20147546

Enig aandeelhouder sedert 07-04-2016 (datum registratie: 07-04-2016)

Bestuurder
Naam Gerritsen, Toon
Geboortedatum 30-04-1958
Datum in functie 07-04-2016 (datum registratie: 07-04-2016)
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigden
Naam Adriaansen, Stefan
Geboortedatum 09-08-1984
Datum in functie 01-01-2019 (datum registratie: 02-01-2019)
Titel Commercieel directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 50.000,00.

Bevoegd tot de volgende handeling(en):
- Opstellen offertes tot EUR 50.000,00
- Afsluiten inkoopcontracten tot EUR 50.000,00
- Afsluiten verkoopcontracten tot EUR 50.000,00
- Afsluiten onderhoudscontracten tot EUR 50.000,00
Bevoegd tot het tekenen van arbeidscontracten voor uitvoerend personeel van 
Workforce.
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
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Aanvang (huidige) volmacht 15-09-2020

Naam Verhage, Rebecca
Geboortedatum 02-05-1985
Datum in functie 01-02-2019 (datum registratie: 01-02-2019)
Titel Manager Workforce
Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 1.000,00.

Bevoegd tot de volgende handeling(en):
- Afsluiten inkoopcontracten tot EUR 1.000,00
Bevoegd tot het tekenen van arbeidsovereenkomsten.

Uittreksel is vervaardigd op 17-03-2021 om 11.33 uur.
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