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Rechtspersoon
RSIN 820168336
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Bluestar Workforce B.V.
Statutaire zetel Moerdijk
Eerste inschrijving 
handelsregister

30-12-2008

Datum akte van oprichting 29-12-2008
Datum akte laatste 
statutenwijziging

02-01-2019

Geplaatst kapitaal EUR 19.355,00
Gestort kapitaal EUR 19.355,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 06-11-2019.

Onderneming
Handelsnaam Bluestar Workforce B.V.
Startdatum onderneming 20-11-2008
Activiteiten SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000019294204
Handelsnaam Bluestar Workforce B.V.
Bezoekadres Kooilandsedijk 14, 3291LG Strijen
Faxnummer 0168385037
Datum vestiging 20-11-2008
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

29-12-2008

Activiteiten SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

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 (doen) exploiteren van een project- en adviesbureau dat zich met name richt op 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op nationale en internationale markten 
aan andere ondernemingen ten behoeve van de offshore- en maritieme industrie, het 
adviseren in en het ondersteunen van werkzaamheden op nationale en internationale 
markten aan ondernemingen ten behoeve van de offshore- en maritieme industrie, 
het verlenen van diensten ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden én het 
verrichten van alle daarmee samenhangende handelingen op commercieel en 
financieel gebied.

Werkzame personen 1

Enig aandeelhouder
Naam H.M.J. Spies Holding B.V.
Bezoekadres Kooilandsedijk 14, 3291LG Strijen
Ingeschreven onder KvK-
nummer

69886229

Enig aandeelhouder sedert 30-06-2020 (datum registratie: 30-06-2020)

Bestuurder
Naam H.M.J. Spies Holding B.V.
Bezoekadres Kooilandsedijk 14, 3291LG Strijen
Ingeschreven onder KvK-
nummer

69886229

Datum in functie 30-06-2020 (datum registratie: 30-06-2020)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 08-01-2021 om 09.38 uur.
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