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

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer
Naam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

Gevolmachtigden
Naam
Datum in functie
Inhoud volmacht
Aanvang (huidige) volmacht
Naam
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

001681047
Publiekrechtelijke Rechtspersoon: Gemeente
Gemeente Bergen (L)
25-11-2010
SBI-code: 8412 - Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs,
cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)

000021394245
Gemeente Bergen (L)
Raadhuisstraat 2, 5854AX Bergen L
Postbus 140, 5854ZJ Bergen L
0485348383
0485342844
www.bergen.nl
info@bergen.nl
15-11-1969 (datum registratie: 25-11-2010)
SBI-code: 8412 - Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs,
cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)
Uitvoeren van alle taken zoals deze voortvloeien uit Nederlandse wet- en regelgeving.

Voor (overige) volmachten zie opgave
01-01-2007 (datum registratie: 25-11-2010)
Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
01-01-2016
M.H.E. Pelzer
15-02-2017 (datum registratie: 22-02-2017)
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde tot privaatrechtelijke handelen namens publiekrechtelijk
rechtspersoon.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Naam
Eerste inschrijving
handelsregister
Activiteiten
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende
vestiging(en).
Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Naam
Bezoekadres

000021394253
Gemeente Bergen (L)
De Flammert 1028, 5854NA Bergen L

Vestigingsnummer
Naam
Bezoekadres

000021394261
Gemeente Bergen (L)
De Flammert 1026, 5854NA Bergen L
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