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Rechtspersoon
RSIN 810729842
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Oranjebuild B.V.
Statutaire zetel Rotterdam
Eerste inschrijving 
handelsregister

19-03-2002

Datum akte van oprichting 15-03-2002
Datum akte laatste 
statutenwijziging

05-02-2021

Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op 07-09-2022.

Onderneming
Handelsnaam Oranjebuild B.V.
Startdatum onderneming 15-03-2002
Activiteiten SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
SBI-code: 7830 - Payrolling (personeelsbeheer)

Werkzame personen 10

Vestiging
Vestigingsnummer 000020330529
Handelsnaam Oranjebuild B.V.
Bezoekadres Van Vollenhovenstraat 10, 3016BH Rotterdam
Telefoonnummer 0104123399
Faxnummer 0104121504
Internetadres www.oranjegroep.nl
E-mailadres info@oranjegroep.nl
Datum vestiging 15-03-2002
Activiteiten SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

SBI-code: 78201 - Uitzendbureaus
SBI-code: 7830 - Payrolling (personeelsbeheer)

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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Het exploiteren van een uitzendbureau, alsmede het hebben van een project- en 
adviesbureau, dat zich met name richt op het werven, inhuren, ter beschikking 
stellen, uitzenden/detacheren van personeel, plaatsing van personeel op tijdelijke 
en contractuele basis; werving en selectie; arbeidsbemiddeling voor projectmatig en 
vast werk voor personeel; het bedrijfsmatig zelfstandig uitvoeren van (deel)projecten) 
als toezichthoudend, leidinggevend en resultaatgericht projectbureau; consultancy 
activiteiten en commercieel (interim-)management; management op het gebied 
van personeelszaken, in het bijzonder met betrekking tot het flexibel inzetten van 
personeel; verloning van (uitzend)personeel (payrolling); administratieve diensten, 
waaronder het verzorgen van salaris- en personeelsadministraties; het verlenen van 
diensten ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden, inclusief voorlichting en 
advisering inzake voornoemde diensten. Voornoemde diensten voornamelijk gericht 
op technisch geschoolde specialisten in de technische-, bouw-, energie- en industriële 
sector en tevens online te verlenen

Werkzame personen 10

Enig aandeelhouder
Naam Oranjegroep Holding B.V.
Bezoekadres Van Vollenhovenstraat 10, 3016BH Rotterdam
Ingeschreven onder KvK-
nummer

27182840

Enig aandeelhouder sedert 15-03-2002

Bestuurder
Naam Oranjegroep Holding B.V.
Bezoekadres Van Vollenhovenstraat 10, 3016BH Rotterdam
Ingeschreven onder KvK-
nummer

27182840

Datum in functie 15-03-2002
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 01-03-2023 om 11.56 uur.
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