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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
Onderneming
Handelsnaam
Rechtsvorm
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen

Loonbedrijf Fuchs
Eenmanszaak
01-01-2004
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 01193 - Teelt van voedergewassen
SBI-code: 01134 - Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
6

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummers

000023710020
Loonbedrijf Fuchs
Obbichterweg 2, 6121RT Born
0464855209
0645728783
Faxnummer
0464857979
Internetadres
www.loonbedrijf-fuchs.com
E-mailadres
info@loonbedrijf-fuchs.com
Datum vestiging
01-01-2004
De huidige eigenaar drijft de 31-12-2016 (datum registratie: 22-02-2018)
vestiging sinds
Activiteiten
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 01193 - Teelt van voedergewassen
SBI-code: 01134 - Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
Agrarisch loonwerk, grondverzet, transport en containerverhuur, civieltechnischeen cultuurtechnische werken, reparatie en onderhoud landbouwmachines,
landbouwexploitatie. Teelt van eenjarige gewassen. Taalt van granen, peulvruchten
en oliehoudende zaden. Teelt van aardappels, suikerbieten en knolgewassen.
Werkzame personen
6

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het
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Fuchs, Johannes Paulus Theodoor Elisabeth
10-05-1982
Obbichterweg 4, 6121RT Born
31-12-2016 (datum registratie: 22-02-2018)
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Geboortedatum
Adres
Datum in functie

