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

Rechtspersoon
RSIN 858717384
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Paper Island B.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Eerste inschrijving 
handelsregister

17-04-2018

Datum akte van oprichting 16-04-2018
Geplaatst kapitaal EUR 10.000,00
Gestort kapitaal EUR 10.000,00

Onderneming
Handelsnaam Paper Island B.V.
Startdatum onderneming 16-04-2018 (datum registratie: 17-04-2018)
Activiteiten SBI-code: 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerp

SBI-code: 7311 - Reclamebureaus
SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000039628485
Handelsnaam Paper Island B.V.
Bezoekadres Spaarndammerplantsoen 64, 1013XT Amsterdam
Telefoonnummer 0623913433
Internetadres www.paperisland.nl
E-mailadres hello@paperisland.nl
Datum vestiging 16-04-2018 (datum registratie: 17-04-2018)
Activiteiten SBI-code: 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerp

SBI-code: 7311 - Reclamebureaus
SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Conceptcreatie met onder andere (maar niet uitsluitend) het doel van merkpromotie, 
marketing en/of festival entertainment. Conceptrealisatie zoals onder andere 
(maar niet uitsluitend) de fabricage van benodigde hardware en evenement-, 
marketingcampagne- en/of filmproductie. Online marketing ten behoeve van 
merkactivatie.

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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Werkzame personen 1

Bestuurder
Naam van Pelt, Ralf Richard
Geboortedatum 25-12-1983
Datum in functie 16-04-2018 (datum registratie: 17-04-2018)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 17-10-2019 om 16.56 uur.

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.

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 71443320

Pagina 2 (van 2)


		N/A
	2019-10-17T16:56:53+0200
	Utrecht
	Folkert Sweertman
	Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister


		2019-10-17T16:56:55+0200




