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Rechtspersoon
RSIN 008089978
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap (blijkens statuten structuurvennootschap)
Statutaire naam Simac Techniek N.V.
Statutaire zetel Veldhoven
Eerste inschrijving 
handelsregister

10-06-1986

Datum akte van oprichting 06-06-1986
Datum akte laatste 
statutenwijziging

26-06-2014

Maatschappelijk kapitaal EUR 9.000.000,00
Geplaatst kapitaal EUR 3.953.189,40
Gestort kapitaal EUR 3.953.189,40
Er zijn verschillende soorten 
aandelen

Raadpleeg opgave

Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 09-04-2019.

Onderneming
Handelsnaam Simac Techniek N.V.
Startdatum onderneming 06-06-1986
Activiteiten SBI-code: 2651 - Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

SBI-code: 32502 - Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen 
tandtechniek)

Werkzame personen 10

Vestiging
Vestigingsnummer 000002657198
Handelsnaam Simac Techniek N.V.
Bezoekadres De Run 1101, 5503LB Veldhoven
Postadres Postbus 340, 5500AH Veldhoven
Telefoonnummer 0402582944
Faxnummer 0402582707
Internetadres www.simac.com
Datum vestiging 06-06-1986
Activiteiten SBI-code: 2651 - Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

SBI-code: 32502 - Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen 
tandtechniek)

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 
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De handel in, het ontwikkelen, vervaardigen, assembleren, installeren, repareren, 
wijzigen, revideren, aanpassen en verhuren, onderhouden, im- en export van, alsmede 
het verlenen van overige diensten ten behoeve van: electronische-, electrische-, 
optische- en mechanische instrumenten, apparatuur, systemen, installaties, 
computers, computerprogramma's, netwerken, informatiesystemen, communicatie- 
systemen, samenstellingen hiervan, alsmede onderdelen en toebehoren voor deze 
zaken, voor optische-, automatiserings-, medische-, analytische-, wetenschappelijke-, 
educatieve- en industriële toepassingen op het gebied van informatietechnologie, 
communicatietechnologie en industriële electronica, alsmede het uit- voeren van 
elektronische informatie- verwerkingsopdrachten en/of het laten uitvoeren van of 
bemiddelen in deze opdrachten, het verzorgen van adviezen ten aanzien van de 
aanschaf, installatie, beheer en gebruik van deze zaken, het beheren van deze zaken 
en de exploitatie van licentie-overeenkomsten, patenten, octrooien, merken, "know-
how", intellectuele- en industriële eigendom met betrekking tot het bovenstaande

Werkzame personen 10

Bestuurders
Naam van Schagen, Eric
Geboortedatum 21-04-1956
Datum in functie 06-06-1986
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam van Kasteren, Michaël Franciscus Jacobus Antonius
Geboortedatum 25-09-1961
Datum in functie 23-04-2008
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) 
bevoegdheid

22-04-2010

Commissarissen
Naam Hermans, Nicolaas Ivo Maria
Geboortedatum 28-07-1951
Datum in functie 14-05-2003

Naam van Winden, Willem
Geboortedatum 12-03-1952
Datum in functie 25-06-2014 (datum registratie: 07-07-2014)
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Naam Kivits, Hendrikus Pieter Marie
Geboortedatum 15-07-1953
Datum in functie 26-06-2014 (datum registratie: 07-07-2014)

Naam Roelofs, Sylvia Janny Maria
Geboortedatum 06-04-1957
Datum in functie 18-04-2018 (datum registratie: 03-09-2019)

Gevolmachtigde
Naam Bakker, Marina
Geboortedatum 16-06-1958
Datum in functie 01-07-2000
Titel Legal Director
Inhoud volmacht Zie voor inhoud volmacht dossier

Uittreksel is vervaardigd op 30-01-2020 om 08.30 uur.
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