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Onderneming
Handelsnamen

803976458
Naamloze Vennootschap
Achmea Bank N.V.
's-Gravenhage
22-06-1995
16-06-1995
30-05-2014
31-05-2014
EUR 90.000.000,00
EUR 18.151.663,00
EUR 18.151.663,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 01-05-2020.

Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Achmea Bank N.V.
Woonfonds Hypotheken
Centraal Beheer
FBTO
Zilveren Kruis Achmea
Zilveren Kruis
Levob
Woonfonds
Avéro Achmea
Achmea Bank
Acier Financieringen
01-06-1995
SBI-code: 64194 - Algemene banken
336

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnamen

000017281091
Achmea Bank N.V.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Datum laatste
statutenwijziging
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Woonfonds Hypotheken
Centraal Beheer
FBTO
Zilveren Kruis Achmea
Zilveren Kruis
Levob
Woonfonds
Avéro Achmea
Achmea Bank
Acier Financieringen
Bezoekadres
Spoorlaan 298, 5017JZ Tilburg
Postadres
Postbus 54, 7300AB Apeldoorn
Telefoonnummer
0134612000
Faxnummer
0134612060
Internetadres
www.achmeabank.nl
Datum vestiging
01-06-1995
Deze rechtspersoon drijft de 16-06-1995
vestiging sinds
Activiteiten
SBI-code: 64194 - Algemene banken
Het verstrekken van hypothecaire geldleningen en de uitoefening van het bankbedrijf
Werkzame personen
336

Achmea B.V.
Handelsweg 2, 3707NH Zeist
33235189
30-05-2014 (datum registratie: 02-06-2014)

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Aanvang (huidige)
bevoegdheid

Huurman, Pieter Johannes
24-12-1965
01-07-2016 (datum registratie: 01-07-2016)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
16-12-2019

Naam
Geboortedatum

Geubbels, Markus Johannes Matheas
01-07-1979
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
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Datum in functie
Bevoegdheid

16-12-2019 (datum registratie: 07-01-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Commissarissen
Naam
Geboortedatum
Datum in functie

te Beest, Hendrikus Willem
15-01-1950
18-11-2015 (datum registratie: 02-12-2015)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie

Arendse, Huibrecht
18-07-1958
01-08-2017 (datum registratie: 11-09-2017)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie

Otto, Robert
10-10-1967
21-01-2020 (datum registratie: 28-01-2020)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie

Honée - van Dongen, Miriam Regina
16-04-1969
21-12-2020 (datum registratie: 28-12-2020)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud volmacht

van Breugel, Leontine
26-06-1981
01-11-2019 (datum registratie: 05-11-2019)
Secretaris Raad van Bestuur
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Het indienen van rapportages bij overheden en toezichthouders, als ook het doen van
aanvragen of meldingen namens de vennootschap.
Geubbels, Markus Johannes Matheas
01-07-1979
16-12-2019 (datum registratie: 07-01-2020)
Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00.
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Gevolmachtigden
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
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Aan gevolmachtigde is een volmacht en bijzondere procuratie verleend om de
vennootschap te vertegenwoordigen terzake van alle rechtshandelingen - feitelijke
handelingen daaronder begrepen - van de vennootschap voor zover het belang van
de rechtshandeling een bedrag van EUR 1.000.000,00 niet te boven gaat, waarbij
met elkaar samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden
beschouwd. Deze volmacht is aan de genoemde gevolmachtigde verleend in de
uitoefening van de aangegeven functie. Aan de volmacht kunnen te allen tijde nadere
voorschriften en voorwaarden worden verbonden. De volmacht is verstrekt met het
recht van substitutie. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde
worden herroepen.
Huurman, Pieter Johannes
24-12-1965
16-12-2019 (datum registratie: 07-01-2020)
Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00.
Aan gevolmachtigde is een volmacht en bijzondere procuratie verleend om de
vennootschap te vertegenwoordigen terzake van alle rechtshandelingen - feitelijke
handelingen daaronder begrepen - van de vennootschap voor zover het belang van
de rechtshandeling een bedrag van EUR 1.000.000,00 niet te boven gaat, waarbij
met elkaar samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden
beschouwd. Deze volmacht is aan de genoemde gevolmachtigde verleend in de
uitoefening van de aangegeven functie. Aan de volmacht kunnen te allen tijde nadere
voorschriften en voorwaarden worden verbonden. De volmacht is verstrekt met het
recht van substitutie. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde
worden herroepen.

Uittreksel is vervaardigd op 06-01-2021 om 17.49 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.

2021-01-06 17:49:17

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud volmacht

