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Rechtspersoon
RSIN 812424918
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Holland Conditioning Parkeersystemen B.V.
Statutaire zetel Waalwijk
Eerste inschrijving 
handelsregister

08-07-2003

Datum akte van oprichting 26-06-2003
Datum akte laatste 
statutenwijziging

04-09-2009

Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De instemmingsverklaring voor boekjaar 2019 is gedeponeerd op 21-10-2019.

Onderneming
Handelsnamen Holland Conditioning Parkeersystemen B.V.

HCPS
HCTS

Startdatum onderneming 26-06-2003
Activiteiten SBI-code: 46692 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en 

vriestechniek
SBI-code: 33223 - Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

Werkzame personen 42

Vestiging
Vestigingsnummer 000018946437
Handelsnamen Holland Conditioning Parkeersystemen B.V.

HCPS
HCTS

Bezoekadres Tielenstraat 19, 5145RC Waalwijk
Telefoonnummer 0416650075
Faxnummer 0416567220
Internetadres www.hcgroep.com
E-mailadres hcps@hcgroep.com
Datum vestiging 26-06-2003
Activiteiten SBI-code: 46692 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en 

vriestechniek
SBI-code: 33223 - Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening 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 ondertekening verifieerbaar blijft.
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Het verrichten van activiteiten , waaronder begrepen verkoop en leveren alsmede 
het verwerven van activa en passiva, op het gebied van installatieproducten, -
technieken en -systemen, in het bijzonder ten aanzien van parkeergarages en tunnels 
en het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij 
en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen Het 
verzorgen van het onderhoud op de geleverde systemen. Erkend rookbeheersings 
bedrijf. Het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende activiteiten. Zoals opstellen van 
programma's van eisen, ontwerpen, projectering, leveren van detectie en rookwarmte 
afvoerinstallatie. Incidenteel monteren onderdelen installaties.

Werkzame personen 42

Enig aandeelhouder
Naam SIG Air Handling The Netherlands B.V.
Bezoekadres Tielenstraat 19, 5145RC Waalwijk
Ingeschreven onder KvK-
nummer

17260502

Enig aandeelhouder sedert 04-09-2009

Bestuurders
Naam SIG Air Handling The Netherlands B.V.
Bezoekadres Tielenstraat 19, 5145RC Waalwijk
Ingeschreven onder KvK-
nummer

17260502

Datum in functie 04-09-2009
Titel Directeur A
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van der Krabben, Martinus Gerardus Maria
Geboortedatum 20-03-1969
Datum in functie 08-09-2016 (datum registratie: 14-10-2016)
Titel Directeur
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde
Naam van Gelder, Jos
Geboortedatum 10-02-1972
Datum in functie 01-01-2004
Titel Financieel directeur
Inhoud volmacht Gezamenlijk bevoegd met een bestuurder of een gevolmachtigde
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Uittreksel is vervaardigd op 03-02-2020 om 09.08 uur.
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de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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