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Onderneming
Handelsnamen Movement4you

Mannenpraat.nu
Mannenpraat.online
Mannentaal.nu
Mannentaal.online
mannenkring.nu
mannenkring.online
wimvanveen.com
wimvanveen.online
Dé Mannenpraatboeken(pod)kast
online-BMS
online-bedrijfsmanagementsysteem

Rechtsvorm Eenmanszaak
Startdatum onderneming 23-11-2009
Activiteiten SBI-code: 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening
Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000007370539
Handelsnamen Movement4you

Mannenpraat.nu
Mannenpraat.online
Mannentaal.nu
Mannentaal.online
mannenkring.nu
mannenkring.online
wimvanveen.com
wimvanveen.online
Dé Mannenpraatboeken(pod)kast
online-BMS
online-bedrijfsmanagementsysteem

Bezoekadres Loudonstraat 57, 3317PB Dordrecht
Telefoonnummer 0626442469
Internetadressen www.movement4you.nl

www.mannenkring.nu

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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www.mannenpraat.nu
www.mannentaal.nu
www.online-BMS.nl
www.online-bedrijfsmanagementsysteem.nl

E-mailadres info@movement4you.nl
Datum vestiging 23-11-2009
Activiteiten SBI-code: 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening

Het (online) voeren van gesprekken die ertoe doen en het geven van advies, 
begeleiding en training op het gebied van kwaliteit, milieu, duurzaamheid en leveren 
van een online bedrijfsmanagementsysteem (o.a. ISO 9001, ISO 14001, CO2-
prestatieladder en VCA).

Werkzame personen 1

Eigenaar
Naam van Veen, Willem
Geboortedatum 12-07-1967
Adres Loudonstraat 57, 3317PB Dordrecht
Datum in functie 23-11-2009

Uittreksel is vervaardigd op 25-02-2021 om 09.17 uur.
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