
20
22

-1
2-

07
 1

3:
39

:2
7

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 70983127

Pagina 1 (van 2)

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

Rechtspersoon
RSIN 858534502
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam MijnWerkgever B.V.
Statutaire zetel Alblasserdam
Eerste inschrijving 
handelsregister

23-02-2018

Datum akte van oprichting 22-02-2018
Datum akte laatste 
statutenwijziging

12-05-2020

Geplaatst kapitaal EUR 60.100,00
Gestort kapitaal EUR 60.100,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 23-02-2022.

Onderneming
Handelsnamen MijnWerkgever B.V.

MijnWerkgever.nl
MijnSalarisadministrateur.nl

Startdatum onderneming 22-02-2018 (datum registratie: 23-02-2018)
Activiteiten SBI-code: 69203 - Boekhoudkantoren

SBI-code: 8211 - Brede administratieve dienstverlening
SBI-code: 69204 - Belastingconsulenten

Werkzame personen 7

Vestiging
Vestigingsnummer 000039206068
Handelsnamen MijnWerkgever B.V.

MijnWerkgever.nl
MijnSalarisadministrateur.nl

Bezoekadres De Biezen 28, 3355ER Papendrecht
Telefoonnummer 0184700271
Internetadressen www.mijnwerkgever.nl

www.mijnsalarisadministrateur.nl
E-mailadres info@mijnwerkgever.nl
Datum vestiging 22-02-2018 (datum registratie: 23-02-2018)

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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Activiteiten SBI-code: 69203 - Boekhoudkantoren
SBI-code: 8211 - Brede administratieve dienstverlening
SBI-code: 69204 - Belastingconsulenten
- verzorgen van belastingaangiften; - adviseren over belastingzaken, fiscale aspecten 
e.d.; - vertegenwoordigen van de cliënt bij controverses met de belastingdienst. 
- verzorgen van boekhoudingen; - opstellen van jaarstukken. - verzorgen van 
een combinatie van dagelijkse kantoordienstverlening, zoals bemannen van de 
receptie, financiële planning, boekhouding, personeelsadministratie, logistiek en 
secretariële ondersteuning. - het verrichten van alle voorkomende diensten op 
het gebied van human resource en personeelsmanagement, personeelszaken 
en personeelsadministratie;- het verlenen van diensten op het gebied van 
management- en interim-management, waaronder begrepen het (doen) verzorgen 
van (interim)management en projectmanagement, het (doen) geven van adviezen op 
voormelde gebieden, alsmede het geven van alle overige adviezen op commercieel, 
organisatorisch, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied, alles zowel ten behoeve 
van bedrijven, (overheid) instellingen en -instanties als ten behoeve van alle overige 
takken van handel, industrieën dienstverlening;- holding en financieringsactiviteiten.

Werkzame personen 7

Bestuurder
Naam De Hoge Duin Holding B.V.
Bezoekadres De Biezen 28, 3355ER Papendrecht
Ingeschreven onder KvK-
nummer

59691506

Datum in functie 22-02-2018 (datum registratie: 23-02-2018)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 07-12-2022 om 13.39 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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