
20
23

-0
1-

19
 1

4:
55

:3
7

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 87361418

Pagina 1 (van 2)

Dit uittreksel bevat informatie over de vestiging; voor meer informatie kan de 
inschrijving van de hoofdvestiging of rechtspersoon geraadpleegd worden.

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

Vestiging
Vestigingsnummer 000054715156
Handelsnaam Bosch Energy and Building Solutions B.V.
Bezoekadres Industrieweg 87, 2651BC Berkel en Rodenrijs
Datum vestiging 02-01-2023 (datum registratie: 12-01-2023)
Activiteiten SBI-code: 46695 - Groothandel in meet- en regelapparaten

SBI-code: 4652 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en 
bijbehorende onderdelen
Het optreden als fabrikant, importeur en groothandel voor apparatuur, 
toebehoren en onderdelen op het gebied van toegangscontrolesystemen, 
elektronische beveiligingstechniek, brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
en tijdregistratiesystemen, apparatuur en software voor inbraakbeveiliging 
en brandbeveiliging, audiocommunicatie, intercom, video, tijdregistratie, 
gebouwautomatisering, video- en security management, media en andere gebouw 
gebonden apparatuur, sensoren, connectiviteit en systemen

Werkzame personen 0

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000053277783
Handelsnamen Bosch Energy and Building Solutions B.V.

Hacousto Group
Hacousto Holland
Hacousto International
Hacousto Security Solutions
Hacousto Biometrie
Hacousto Biometric Solutions
Hacousto Communicatiesystemen
XSerius
Hacousto Videotechniek
OrangeID
Hacousto Protec Projects
Hacousto Protec

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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PSI
PSI Systeem Integratie
Hacousto Security Systems
Halin Communication Technology
Communication Technology Centre
G+M Audio Technologie

Bezoekadres Ringwade 31 A, 3439LM Nieuwegein
Rechtsvorm Besloten Vennootschap

De vestiging staat onder rechtstreeks beheer van de hoofdvestiging.

Uittreksel is vervaardigd op 19-01-2023 om 14.55 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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