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Dit uittreksel bevat informatie over de vestiging; voor meer informatie kan de 
inschrijving van de hoofdvestiging of rechtspersoon geraadpleegd worden.

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

Vestiging
Vestigingsnummer 000019332491
Handelsnaam SW Vastgoedverbetering
Bezoekadres Jacob le Mairestraat 233, 7825XE Emmen
Postadres Postbus 648, 7800AP Emmen
Telefoonnummer 0591640080
Internetadres www.swbv.nl
E-mailadres emmen@swbv.nl
Datum vestiging 14-09-1977
Activiteiten SBI-code: 4334 - Schilderen en glaszetten

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 4333 - Afwerking van vloeren en wanden
Het aannemen en uitvoeren van totaal onderhoud aan (on)roerend goed, dit behelst 
o.a. het doen uitvoeren van schilder-, behang- en bouwkundige werkzaamheden. 
De handel in- en fabricage van glas, verf, behang en aanverwante artikelen. Het 
aanbrengen van isolaties in gevel-, dak- en vloerconstructies. Het aanbrengen van 
isolerende beglazing. Reparatie van houtwerken zoals deuren, kozijnen e.d. van 
betonwerken zoals betonkolommen en vloeren en van andere materialen zoals stalen 
ramen. Geluidsisolatie werkzaamheden.

Werkzame personen 50

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000019332475
Handelsnamen SW Vastgoedverbetering

SW Bouw
Bezoekadres Van Weerden Poelmanweg 3, 7602PC Almelo
Postadres Postbus 329, 7600AH Almelo
Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Gevolmachtigde
Naam IJkema, Arnoud
Geboortedatum 29-11-1988

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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Datum in functie 01-01-2018 (datum registratie: 19-02-2018)
Titel Regiomanager
Inhoud volmacht Bevoegd tot het aannemen, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten 

tot en met functiegroep 9, zoals geregeld binnen de CAO schilders-, afwerkings- en 
glaszetbedrijf. Bevoegd tot het afsluiten van verkoopcontracten of -overeenkomsten 
inzake activiteiten welke onder de SBI-indeling van de vestiging staan vermeld 
tot een bedrag van EUR 1.000.000,00 per rechtshandeling of samenstel van 
rechtshandelingen inzake hetzelfde onderwerp en/of transactie. Bevoegd tot het 
afsluiten van inkoopcontracten of -overeenkomsten inzake activiteiten welke onder 
de SBI-indeling van de vestiging staan vermeld tot een bedrag van EUR 500.000,00 
per rechtshandeling of samenstel van rechtshandelingen inzake hetzelfde onderwerp 
en/of transactie. Bevoegd tot het afsluiten van overige inkoopcontracten of -
overeenkomsten tot een bedrag van EUR 5000,00 per rechtshandeling of samenstel 
van rechtshandelingen inzake hetzelfde onderwerp en/of transactie.

Uittreksel is vervaardigd op 20-03-2023 om 08.56 uur.

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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