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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor 
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Rechtspersoon
RSIN 860222408
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam SOMA Works Personeelsdiensten B.V.
Statutaire zetel Maastricht
Eerste inschrijving 
handelsregister

04-07-2019

Datum akte van oprichting 04-07-2019
Geplaatst kapitaal EUR 1,00
Gestort kapitaal EUR 1,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 08-12-2020.

Onderneming
Handelsnaam SOMA Works Personeelsdiensten B.V.
Startdatum onderneming 04-07-2019 (datum registratie: 04-07-2019)
Activiteiten SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000043163904
Handelsnaam SOMA Works Personeelsdiensten B.V.
Bezoekadres Galjoenweg 27, 6222NS Maastricht
Telefoonnummer 0649622498
Datum vestiging 04-07-2019 (datum registratie: 04-07-2019)
Activiteiten SBI-code: 7810 - Arbeidsbemiddeling

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Het verlenen van zakelijke diensten op het gebied van werving en selectie, gericht op 
het aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten in de hele wereld 
voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van 
een organisatie of onderneming alsmede het ter beschikking stellen of detacheren 
van eigen personeel aan derden en alle werkzaamheden die hiermee nauw verbonden 
zijn. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Werkzame personen 0

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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Bestuurders
Naam D.V. Consultancy B.V.
Bezoekadres Europalaan 61, 6226CN Maastricht
Ingeschreven onder KvK-
nummer

70559244

Datum in functie 04-07-2019 (datum registratie: 04-07-2019)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Borgions Beheer B.V.
Bezoekadres Galjoenweg 27, 6222NS Maastricht
Ingeschreven onder KvK-
nummer

82566755

Datum in functie 24-06-2021 (datum registratie: 02-07-2021)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 21-04-2022 om 15.56 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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