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Rechtspersoon
RSIN 006993369
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Kranenverhuur WIDO B.V.
Statutaire zetel Ressen
Datum akte van oprichting 09-03-1984
Geplaatst kapitaal EUR 15.882,31
Gestort kapitaal EUR 15.882,31
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 05-12-2022.

Onderneming
Handelsnamen Kranenverhuur WIDO B.V.

Arnhems Kranenverhuur
Startdatum onderneming 14-07-1958
Activiteiten SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

SBI-code: 4663 - Groothandel in machines voor de bouw
SBI-code: 6491 - Financiële lease
SBI-code: 77111 - Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen 
operational lease)
SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Werkzame personen 32

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000018402666
Handelsnamen Kranenverhuur WIDO B.V.

Arnhems Kranenverhuur
Bezoekadres Stationsstraat 37, 6515AA Nijmegen
Telefoonnummer 0243488000
Faxnummer 0243488009
Internetadres www.wido.nl
E-mailadres info@wido.nl
Datum vestiging 14-07-1958
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

09-03-1984

Activiteiten SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
SBI-code: 4663 - Groothandel in machines voor de bouw
SBI-code: 6491 - Financiële lease

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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SBI-code: 77111 - Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen 
operational lease)
SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
De verhuur van hijskranen, takels en aanverwante apparatuur de groot- en kleinhandel 
in voornoemde zaken, alsmede in banden, compressoren, tractoren, auto's, bulldozers, 
auto-onderdelen, kraandelen, dieselmotoren, stroomagregaten, gereedschappen, 
aanhangwagens, het aannemersbedrijf op het gebied van grond-, water- en 
wegenbouw, het autoslopersbedrijf en de exploitatie van een constructiewerkplaats, 
transportbedrijf. Exploitant lease- of financieringsonderneming in voertuigen. uitlenen 
van personeel.

Werkzame personen 30

Enig aandeelhouder
Naam WIDO Beheer B.V.
Bezoekadres Stationsstraat 37, 6515AA Nijmegen
Ingeschreven onder KvK-
nummer

10015448

Enig aandeelhouder sedert 31-12-1992 (datum registratie: 08-01-2014)

Bestuurder
Naam WIDO Beheer B.V.
Bezoekadres Stationsstraat 37, 6515AA Nijmegen
Ingeschreven onder KvK-
nummer

10015448

Datum in functie 09-03-1984
Titel Directrice
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 
vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer 000035041250
Handelsnamen Kranenverhuur WIDO B.V.

Arnhems Kranenverhuur
Bezoekadres Havenstraat 24, 7005AG Doetinchem

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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Uittreksel is vervaardigd op 23-03-2023 om 13.22 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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