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Op 06-10-2021 is geregistreerd dat de rechtspersoon is ontbonden met ingang van
02-10-2021.
De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Vereffenaar
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid

857916294
Besloten Vennootschap
Renpart Vastgoed SPV 6 B.V. in liquidatie
's-Gravenhage
Nassaulaan 4, 2514JS 's-Gravenhage
07-09-2017
05-09-2017
06-09-2017
EUR 1.000,00
EUR 1.000,00
02-10-2021
Ontbindingsbesluit
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 26-03-2021.
02-10-2021

Renpart Vastgoed Holding N.V. in liquidatie
Nassaulaan 4, 2514JS 's-Gravenhage
24328227
06-09-2017 (datum registratie: 07-09-2017)

Renpart Vastgoed Management B.V.
Nassaulaan 4, 2514JS 's-Gravenhage
24327420
02-10-2021 (datum registratie: 06-10-2021)
Alleen/zelfstandig bevoegd

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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Uittreksel is vervaardigd op 06-10-2021 om 12.32 uur.

