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

Rechtspersoon
RSIN 853399888
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Creative Cloud Company B.V.
Statutaire zetel Aerdenhout
Eerste inschrijving 
handelsregister

21-11-2013

Datum akte van oprichting 18-11-2013
Datum akte laatste 
statutenwijziging

02-07-2018

Geplaatst kapitaal EUR 18,00
Gestort kapitaal EUR 18,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 07-02-2020.

Onderneming
Handelsnamen Creative Cloud Company B.V.

Creative Cloud Company
creativecloudcompany.com
Zaagmans

Startdatum onderneming 18-11-2013 (datum registratie: 21-11-2013)
Activiteiten SBI-code: 8230 - Organiseren van congressen en beurzen

SBI-code: 8211 - Brede administratieve dienstverlening
SBI-code: 90012 - Producenten van podiumkunst
SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst
SBI-code: 91022 - Kunstgalerieën en -expositieruimten
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 7912 - Reisorganisatie
SBI-code: 93299 - Overige recreatie
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
SBI-code: 4725 - Winkels in dranken
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Werkzame personen 0

Vestiging

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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Vestigingsnummer 000028580915
Handelsnamen Creative Cloud Company B.V.

Creative Cloud Company
creativecloudcompany.com
Zaagmans

Bezoekadres Franciscusweg 14, 1216SK Hilversum
Telefoonnummer 0642239409
Internetadres www.creativecloudcompany.com
Datum vestiging 18-11-2013 (datum registratie: 21-11-2013)
Activiteiten SBI-code: 8230 - Organiseren van congressen en beurzen

SBI-code: 8211 - Brede administratieve dienstverlening
SBI-code: 90012 - Producenten van podiumkunst
SBI-code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst
SBI-code: 91022 - Kunstgalerieën en -expositieruimten
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 7912 - Reisorganisatie
SBI-code: 93299 - Overige recreatie
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
SBI-code: 4725 - Winkels in dranken
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Organiseren van congressen en beurzen; brede administratieve dienstverlening; 
podiumkunst en vermaak; dienstverlening voor uitvoerende kunst; kunstgalerieën 
en expositieruimten; adviseren en begeleiden van bedrijven, instellingen en 
natuurlijke en rechtspersonen, het organiseren van reizen en evenementen; houdster- 
en financieringsmaatschappij; advisering op het gebied van management en 
bedrijfsvoering; organisatie- adviesbureau; handelsbemiddeling in voedings- en 
genotmiddelen; databanken; webportal; impoteur wijn (alcoholische dranken); 
handelsbemiddeling; communicatie- en grafisch ontwerp; ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten

Werkzame personen 0

Bestuurders
Naam Ritzen, Glen
Geboortedatum 06-01-1988
Datum in functie 06-01-2014 (datum registratie: 07-01-2014)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam de Goede, Gert Pieter
Geboortedatum 04-10-1966

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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Datum in functie 15-02-2017 (datum registratie: 14-03-2017)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 16-03-2020 om 09.38 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.
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