Kamer van Koophandel Noord-Nederland
Leonard Sprlngerlaan 15 9727KB Groningen
Postbus 134 9700AC Groningen
T 088-5851000 F 088-5851020
www.kvk.nl

4ro Internet Solutions
A.H.G. Fokkerstraat 18 K
9403 AP Assen

Telefoon

e-mail

Fax

088-5851000

088-5851020

www.kvk.nl

Onderwerp

Referentie

Datum

Wijziging van gegevens

04079101

19 mei 2011

Geachte vennoten,
Op 19 mei 2011 hebben wij wijzigingen ten aanzien van bovengenoemde vennootschap geregistreerd in het
Handelsregister. Bijgaand treft u een overzicht van de gewijzigde gegevens aan. Hierop kunt u controleren
of de gegevens zoals u die heeft doorgegeven correct zijn verwerkt. Indien er weer gegevens wijzigen moet
u deze op grond van het bepaalde in de handelsregisterwet, binnen één week na wijziging aan ons
doorgeven. Hiervoor kunt u op www.kvk.nl/formulieren wijzigingsformulieren downloaden. Maar u kunt
natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen voor het aanvragen van formulieren.
Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.
Indien u het met de registratie niet eens bent dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief bij
ons bezwaar aantekenen.

Opmerking:
Veronica heeft na haar vertrek al onze bezittingen meegenomen
en onrechtmatig facturen verstuurd.

Bank 13.5641 233
Email www.kvk.nl
Telefonische lnlormaUe uit het handelsregister. 0900 123 45 67 (±€ 0,70 p m.)
of ga naar www kvk. nl

Mutatieoverzicht
Overzicht van wiizigingen in het handelsregistet
Op 18-05-201 1 is de ondêmeming van 4ro lnternet Solutions voortgezet naar Peter Pinkster Becerra Rincon

Oude eigènaat

Naam

4ro lntêrnet Solutions

Nieuwe eigenaat

Rechtsvorm
oprichting
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Datum

Eenmanszaak
1a-O5-201'l
Peter Pinkster- Becena Rincon
31-08-1979
Assen
L4uddegoorn 120 9403NL Assen

Ondernèming

Handelsna(a)m(ên)
Hoofdactiviteit(en)
Nevenactiviteit(en)

Geoy
Pinkster
Geoy Wêbdêsign
620'102 - Ontwikkelên en produceren van
maatwerksoftwarê
6311-GegevensveMêrking,webhostingenaanverwante
activiteiten

Aantal Íull-time werkzamê personen 1
Aantal part-time werkzame personen 0

Blad 00002 vo1gt.

Vestiging
StaÍtdatum

vêstiging
Bezoekadres
PostadÍes
Handelsna(a)m(en)

Activiteitomschrijving
HooÍdactiviteit(en)
Nevenactivitêit(en)

01-10-2005
A,H.G. Fokkertraat 18 K 9403AP Assen
Postad.es is gelijk aan het bezoekadres.
Geoy
Pinkster
Geoy Webdesign
Websitê- en applicatiêontwikkêling mêt
databasekoppelingen. Webhosting. Grafische- en
multimed javormgever.
620102 - Ontwikkelen en pÍoduceíen van
maatweÍksoftware

6311-Gegêvensverwerking,webhostingenaanverwante

activiteiten
lmporteert de vestiging producten? Nee
Exporteert de vestiging producten? Nêê
06'13005300
www.gêoy.nl
Aantal full-time werkzame peÍsonen I
Aantal part-timê werkzame personen 0
Hêt samênwerkingsverband 4ro lnternet Solutions is ontbonden op 1&05-20'1

Telefoonnummers
Domeinnaam

1

Samenwerkingsverband

Naam
KvK-nummer

4ro lnternet Solutions
04079101
De volgende íunctionaris(sen) zijn uitgêschreven als gevolg van het ontbinden van het
samênwerkingsverbandl

Functionaris
Functiê
BSN
Naam
Geslacht
Gêboortêplaats
Geboortedatum
Woonadres

Vennoot
193995402
Peter Pinkster - BeceÍra Rincon
Mannelijk
Assen
3'1-08-1979

Muddêqoorn 120 9403NL Assen

Blad 00003 volgt.

Functionaris
Functie
BSN
Naam
Geslacht
GebooÍtêland
Geboorteplaats
Geboortedatum
Woonadres

Vennoot
255042411
Veronica Becêrra Rincon
Vrouwelijk
À/lexico

Tapachula
20-08-1973
l\,'luddêgoom 120 9403NL Assen

OVEREENKOMST

Partijen hebben in goed en moeizaam overlcg hct volgcndc afgesproken.

•

Veronica is vcrantwoordelijk voor kostcn van het huis sinds

•

lij zal sa men met lmtr advocaal urgcntie aanvragcn en uitcrlijk in augustus mijn woning

J

mci 2011.

weer vcrlatcn.
•

Peter hcefi. het bt'1.1rijf 4ro in zijn vol!cdighcid overgenomen wnardoor Veron ica nict meer
vcramwoordelijl-.. is voor voltooidc, lopcnde, tockomstige projccten, rcJ.:eningcn en claims.

•

Omgang:;rcgeling staat vast. Vanmaandagmiddag tot donderdag morgen is Sarah b\i
moedcr. Overige dagcn zal ze bij vader \'Crblijvcn. Aankomende clondcrdag gaat ze wei
naar vader.

•

l nboedcl van de spnllcn in huis zijn verdeeld maar uc kantoor moct nog worden vertlecld.

•

\'erder latenwij het hierbij

Zaterdag2l mei 2011

Veronica Beccmt

~crer Pinkster
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