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Hahdelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht—

\
Akte-
letter

DATUM JAAR KORTE INHOUD PARAAF öpii. & Fabr 

18.APR.t921'
Utrecht

! OPGEHEVEN

Kamer van uu
Jaarletter 

Opgaafnummer 

Dossiernummer
Talonnummer* -1t AA . tZ.Akteletter .UA d 71n. .....

...i.'d/h:.. .....
/t

P Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk, en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven 

zijn. In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf, moeten ttoor den aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte achter niet-beantwoorde vragen, moet door den aangever worden doórgehaald.
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s.1 L TSr ad. 1. Betreft de opgaaf eene gehuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en 
de voornamen van den echtgenoot of van den overleden echtgenoot.

ad. 2. Ligt de geboorteplaats buitenvhet Rijk in Europa, dan wordt mede ajpgegeven de naam van het 
land waar die plaats ligt.

ad. 3. Wanneer meer dan één gevolmachtigde de Handelszaak drijft, wordt de opgaaf omtrent alle ge
volmachtigden op een daartoe bij den Secretaris der K. v. K. en F. te yérkrijgen bijzonder formulier ver
strekt. In kolom 7 b wordt dan ingevuld „ziè bijlage”.

ad. 4. Wanneer de Handelszaak meer dan één procuratiehouder heeft, wordt de opgaaf omtrent alle 
procuratiehouders op een daartoe bij den Secrètaris der K. v. K. en/r. te verkrijgen bijzonder formulier 
verstrekt. In kolom 8 b wordt dan ingevuld „zie bijlage”.

ad. 5. Onder het „in de Handelszaak gestoken kapitaal” wórdt verstaan: het op het oogenblik der 
aangifte (eventueel volgens de balans van het laatste boekjaar) werkelijk aanwezig, eigen kapitaal der Handels
zaak; derhalve het gestorte kapitaal, eventueel vermeerderd met reserven of verminderd met verliezen en 
verhoogd met het geleende kapitaal, voor zoover dit laatste deelt in Winst en Verlies.
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4 b. Soort van bedrijf dat wordt uitge
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Straat . 
Huisnummer.

1 waar de zaak resp. het 
. ( filiaal of het bijkantoor, 

waaromtrent de opgaaf 
strekt, gevestigd is.
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Ztóxökte letter2a. Naam van den beheerenden yennoot. 
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit). . .

1973 Ti A te..kte \m.

1875 v . Tljtstumm SU...Out.... \

....7=ï-'5| Kuil 1978 c. Woonplaats, straat, huisnummer . .
* / f

d. Geboorteplaats . / . ; . .
(Zie toelichting 2). /

e. Dagteekening dct* geboorte . .

TTti_.Cud..i\

E11376 4?i* CXxZ.sh &|.........^ Ki).
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h1977 * *

-\V )i •im . 4L-.ƒ. Nationaliteit feventueel dagteekening 
der naturalisatie) ...>...mQA

&.V
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üi\ i18 1378 5:. te-tefór...cte**

g. Handteekyning,
die door den beheeren
den vennoot onder de 
stukken, de zaak betref
fende, gesteld wordt.h. Para,

Model C. (Opgaaf betreffende eene Handelszaak behoorende aan een vennootschap en commandite met één 
Beheerenden Vennoot, of aan eene commanditaire Vennootschap 
Vennoot) (Art. 7 van de Handelsregisterwet 1918).

één Beheerenden
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Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk, en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven 

zijn. In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf, moeten faoor den aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte achter niet-beantwoorde vragen, moet door den aangever worden doorgehaald.
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1 L AL Betreft de opgaaf eene gehuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en 
de voornamen van den echtgenoot of van den overleden echtgenoot. /

ad. 2. Ligt de geboorteplaats buitenvhet Rijk in Europa, dan wordt mede ppgegeven de naam van het 
land waar die plaats ligt.

ad. 3. Wanneer meer dan één gevolmachtigde de Handelszaak drijft, wordt de opgaaf omtrent alle ge
volmachtigden op een daartoe bij den Secretaris der K. v. K. en F. te verkrijgen bijzonder formulier ver
strekt. In kolom 1b wordt dan ingevuld „zie^ bijlage”.

ad. 4. Wanneer de Handelszaak meer dan één procuratiehouder heeft, wordt de opgaaf omtrent alle 
procuratiehouders op een daartoe bij den Secrêtaris der K. v. K. en/fc. te verkrijgen bijzonder formulier 
verstrekt. In kolom 8 b wordt dan ingevuld „zie bijlage".

ad. 5. Onder het „in de Handelszaak gestoken kapitaal" wbrdt verstaan: het op het oogenblik der 
aangifte (eventueel volgens de balans van het laatste boekjaar) werkelijk aanwezig, eigen kapitaal der Handels
zaak; derhalve het gestorte kapitaal, eventueel vermeerderd 
verhoogd met het geleende kapitaal, voor zoover dit laatste
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1973 2a. Naam van den beheerenden /ennoot. 
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit). .

ZiAakteletter b
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S*'c. Woonplaats, straat, huisnummer ....CJJA.X. //d. Geboorteplaats . .
(Zie toelichting 2). /

e. Dagteekening der geboorte . .
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f g. Handteek/ning,
die door den beheeren- * 
den vennoot onder de 
stukken, de zaak betref
fende, gesteld wordt.

(

h. Para,
1

Mod^l C. (Opgaaf betreffende eene Handelszaak behoorende aan een vennootschap en commandite met éény
één BeheerendenBeheerenden Vennoot, of aan eene commanditaire Vennootschap 

Vennoot) (Art. 7 van de Handelsregisterwet 1918).
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la. Zoo de Handelszaak namens de Ven
nootschap door één gevolmachtigde 
wordt gedreven.................................

(Zie toelichting 3).

b. Naam van den gevolmachtigde. . .
(Zie toelichting 1).

c. Voornamen (voluit)............................

d. Woonplaats, straat en huisnummer .
e. Geboorteplaats............................ ....

(Zie toelichting 2).

ƒ. Dagteekening der geboorte . . . .

g. Nationaliteit (eventueel dagteekening
der naturalisatie)............................

h. Handteekening j

óa. Is de beheerende vennoot gehuwd 
onder huwelijksche voorwaarden, 
waarbij geheel of gedeeltelijk van de 
wettelijke gemeenschap van goederen 
wordt afgeweken?............................

Jo. Hoe luiden in bevestigend geval de 
bepalingen der huwelijksche voor
waarden? . . *............................
(Wanneer de omschrijving meer ruimte 
zou eischen dan nevensstaande kolom 
toelaat, kan worden volstaan met de 
omschrijving in enkelvoud over te leg
gen op een daartoe bij den Secretaris 
van de K. v. K. en F. te verkrijgen
bijzonder formulier............................
In nevenstaande kolom wordt dan sub 
b ingevuld „zie bijlage")...................

ï
u.

<Q .. ;IW,

die door den gevol
machtigde onder de stuk- 

i ken, de zaak betreffende,
] gesteld wordt.

• • /

y. Aard van de beperkeride bepalingen 
der volmacht...................................... !

>

i. Paraaf .

4a. Zoo de beheerende vennoot den leef
tijd van 21 jaar niet heeft bereikt, op 
welken datum en op welke wijze werd 
hij bevoegd verbintenissen aan te gaan ?

b. Welke bepalingen zijn bij de bevoegd
heid, bedoeld sub. a gemaakt? . . z 8ö. Zoo de Handelszaak één procuratie

houder of dergelijken gevolmachtigde
heeft....................................................

(Zie toelichting 4).

b. Naam van den procuratiehouder . .
(Zie toelichting 1).

* ! c. Voornamen (voluit)............................

d. Woonplaats, straat en huisnummer .

: e. Geboorteplaats.................................
(Zie toelichting 2.)

ƒ. Dagteekening der geboorte . . . .

g. Nationaliteit (eventueel dagteekening 
der naturalisatie)............................

I h. Handteekening

i

m Zieaktstetter;.. ..-rxr$r9- f

035a. Is de beheerende vennoote eene open
bare koopvrouw in den zin van Art. 
168 van het Burgerlijk Wetboek? .

b. Op welk tijdstip heeft de man aan 
haar toestemming verleend om als 
openbare koopvrouw op te treden?

c. Welke bepalingen heeft de man daarbij
gemaakt?...........................................

:m(

o
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m die door den procuratie
houder onder de stukken 
de zaak betreffende, ge
steld wordt.

Z(In te vallen bij vennootschap en 
commandite).

6. Vennooten bij wijze van geldschieting.
a. Aantal . ...........................................
b. Nationaliteit......................................
c. Land der inwoning........................

. >i. Paraaf . .

j. Aard van de beperkende bepalingen
der volmacht......................................

..:......... .
Zie?

Hit «ktaietlar.

******

!
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...L 9a. Heeft de Handelszaak filialen of bij
kantoren in het Rijk in Europa? Zie akte!etter:d. Bedrag der gelden, welke zij geza

menlijk hebben ingebracht . . . .
>

Gemeente Straat. IN°. Naam.
b. Gemeente, straat en huisnummer, waar 

de filialen of bijkantoren gevestigd zijn. 
(Wanneer meer dan 10 filialen of bij
kantoren moeten worden opgegeven, 
wordt deze opgaaf verstrekt op een 
daartoe bij den Secretaris der K. v. K. 
en F. te verkrijgen bijzonder formulier. 
In nevenstaande kolom wordt dan sub. 
b ingevuld „zie bijlage”)...................

1
2oA(In te vullen bij commanditaire 

vennootschap op aandeelen).
6e. Bedrag van het commanditair kapitaal.
ƒ. Aantal der aandeelen, waarin het com

manditair kapitaal verdeeld is. . .
g. Bedrag der aandeelen, waarin het com

manditair kapitaal verdeeld is. . .
h. Bedrag van het geplaatst kapitaal .

3
leietter* % 4

5
i£o 63

7

-r 8

9—

10



W IJ Z I O I N O E N.

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
10a. Wordt de Handelszaak gedreven met 

behulp van geleende gelden, ver
kregen door de uitgifte van schuld
brieven? ...........................................

b. Aantal en bedrag van ieder der in 
omloop zijnde schuldbrieven, het 
onderpand en het bedrag ten honderd 
in het jaar van de verschuldigde 
rente...............................................

Ütr o. cli
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bJD<vc

=: ~ Jaarletter 

> Opgaafnummer ) 
Dossiernummer ...

C <L>H r-<

!
Talonnummer...

. ^; Akteletter .

Bovendien in te vullen, wanneer de opgaaf een filiaal of bijkantoor betreft van eene Handelszaak, wier 
hoofdzetel binnen het Rijk in Europa gevestigd is.
11a. Naam van den beheerder van het

filiaal of bijkantoor...................................................... .................................................................................
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit).......................................................................................................................... ............
c. Woonplaats, straat en huisnummer.................................................................................................... ...........
d. Geboorteplaats................................. ..............................................................................................................

(Zie toelichting 2).
e. Dagteekening der geboorte . . . ..........................................................................................................
ƒ. Nationaliteit (eventueel dagteeke- ............................................................................................

ning der naturalisatie)...................
g. Handteekening,

Het is noodzakelijk alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.

De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven 
zijn. In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf, moeten door den aangever worden gewaarmerkt. De ledige ruimte achfer niet-beantwoorde 
vragen, moet door den aangever worden doorgehaald.

Voor elke soort van wijziging is eene afzonderlijke kolom bestemd. Bij wijziging van de opgaaf betreffende 
personen, moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot de handelszaak staan of stonden. 
Alle overbodige toevoegingen zijn achterwege te laten.

de..IU.TEMATIQ.MLE..AUTOMOBIEL...CENTRALE..K.LMDE'ffEER
(Handelsnaam)

Verzocht wordt de opgaaf van

UTRECHT dd......... 1.7..Augustus 192 2die door den beheer
der onder de stukken, 
de zaak betreffende, 
gesteld wordt.

gevestigd te 
te wijzigen als volgt:

h. Paraaf . .
1. Uittreding eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennootem/. Gemeente. 

Straat . 
Huisnummer

J waar de hoofdzetel van 
• ; de Handelszaak geves

tigd is.

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.is12. De beheerende vennoot reeds ingeschreven in het Handelsregister tewas /
onder Dossier N°.

‘TH.'. s/tjFv....

.......................

13a. Naam van den aangever

b. Adres „

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ?

3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, beheerders en vereffenaars.
y>

4

<* |

4. Wijziging van het gedeelte waartoe mede-eigenaren gerechtigd zijn.
/Aldus naar waarheid opgemaakt. I /

//(P den 192 /

De Aangever, 
(Persoonlijke Handteekening.)* ! 5. Wijziging der bepalingen van eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien der rechten 

van derden, of van het tijdstip van het einde der vennootschap.
t

■*».

(In te vullen door het Handelsregister.)

6. Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet de desbetreffende 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd).

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

192/.

Secretaris,

(Opgaaf betreffende alle wijzigingen, behalve voor intreding van eigenaren, mede-eigenaren, 
vennooten, beheerende vennooten, bestuurders en commissarissen en voor aanstelling van 
gevolmachtigden, procuratiehouders, beheerders en vereffenaars en van het in de Handelszaak 
gestoken kapitaal.)

Model R.

1



UtrechtHandelsreg’ister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
u, :V7. Wijziging van den handelsnaam.

(Bij verandering van den handelsnaam moet tegelijk een geheel nieuwe opgaaf worden verstrekt).

o
O c/5

U3
cu Sj *-c

CU C/5v Jaarletter )
^ U Opgaafnummer ) 
^ ^ Dossiernummer ..

3
Talonnummer.i' fcü

a (U Akteletter . .8. Wijziging van adres, woonpl s of land der inwoning. 45

\

Behoort bij de opgaaf van
Opgaaf van

9. Wijziging van het uitgeoefend bedrijf.
gevestigd te. 192 .d.d.

♦
Bamm os

4.
Bepalingen der Huwelijksche Voorwaarden.10. Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkant. 

onderneming wordt behalve 
de panden Go 
b eheeg—-■—

edryf van de
straat 74,ook uitgeoefend in 

en 12 en Gildstraat 63; alles in eigen <2-/

i * -o / n 1 / f. , i,'...A o £! • &
... d £</ d( rut / ..;€u.bcx/W H..e. «j », /<* n

Q3'?■ kZie
tiSJ

11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden en procuratieho 
(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld).

ers.

f H /
*♦

Z m
12. Wijziging of intrekking van de toeStemmipg om als openbare koopvrouw op te treden. Hcn ...

H 03
CO m

■> l > c £ / t < -t. / A.«> « t .ffl CT<..

*7) n13. Wijziging van de nationaliteit (dagteekening der naturalisatie opgeven). O C W ^ CB 0 -C •/f / ~ze13 'h << ILj * X/ ^ _ ■ £*.'* */f fSf, Lm^i70704.’

14. 6-maandelijksehe opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde
schuldbrieven en van het aantal vennooten bij wijze van geldschieting.

K. Lande we erNaam van den aangever

Biltstraat 74UtrechtAdres „
In welke hoedanigheid is de aangever

beheerend vennoottot het doen van de opgaaf gerechtigd ?

UTRECHT den A7..•Am.S.s.»Aldus naar waarheid opgemaakt.
De Aangever,

(Persoonlijke handteekening.)

(In te vullen door het Handelsregister.)
De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

clctl /£
Model L. (Afzonderlijke opgaaf betreffende huwelijksche voorwaarden,) (3e Lid van Art. 5 der Handelsregister-

De^Secretaris, wet 1918). !
Dit formulier is tevens te bezigen voor opgaven betreffende de voorwaarden bij een later huwelijk.



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
O
O •*- 
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*0D
c £ Jaarletter
0) 00 1

3 ^ Opgaafnummer ) 
a Dossiernummer .

Q.i.^ En°. ..£X<£ <u
a> TalonnummerEZ/.f

O C3

O Akteletter .c ^

W IJ Z I G IN G E N.
Het is noodzakelijk alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 

In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt. De ledige ruimte in de niet-ingevulde 
kolommen moet door den aangever worden doorgehaald.

Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking 
zij tot de handelszaak staan of stonden. Alle overbodige toevoegingen zijn achterwege te laten.

i

Opgaaf van óót- ... ......■» -s* /tv. . ■ c^L

(Handelsnaam)
gevestigd te

1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten.m
H
co

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.m
C/5
o
cc 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, beheerders en vereffenaars, intrekking 

eener volmacht.
i

&ü een later huwelijk betreft.Bovendien in te vullen, wanneer het een opgaaf

a. Naam van den aangever
<

b. Adres
‘5 4. Wijziging van het gedeelte waartoe mede-eigenaren gerechtigd zijn.

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd V 2

Aldus naar waarheid opgemaakt.

5. Wijziging der bepalingen van eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien der rechten 

van derden, of van het tijdstip van het einde der vennootschap.De Aangever,
(Persoonlijke Handteekening).

I

(In te vullen door het Handelsregister.)
6. Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.

(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet de desbetreffende 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan kan worden 
volstaan met in deze kolom te verwijzen naar het over te leggen stuk.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

den

Jfrin De# Secretaris,

Model R.



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te7. Wijziging van den handelsnaam.
(Bij wijziging van den handelsnaam moet tegelijk een geheel nieuwe opgaaf worden ingediend.) Ut . *

2 o>o 1/5T3 QJ (aMERVAN kOQPH.&FABR, 
1 1HRT 1925
UTRECHT.

...n°. §
'QJ3

ö ut Jaarletter
0> co

3 ^ Opgaafnummer 

§ Dossiernummer

Talonnummerco
62/j>Wijziging van adres.

(Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de zaak 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de handelszaak betrokken personen of op beiden.)

8. 3 Akteletter. . . .
-*-» HM 03

Q
£ -C

Het is noodzakelijk alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

\ TOELICHTING.9. Wijziging van het uitgeoefend bedrijf.

De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 
In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt.

De ruimte, welke niet beschreven wordt, moet door den aangever worden doorgehaald.
De kolommen 1, 2 of 3 moeten naar behoefte worden doorgehaald.

10. Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren.

D
m de Internationale Automobiel Centrale K..LAHDS'SEER1. Opgaaf van

11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden en procuratiehouders. 
(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld.)

N (Handelsnaam)

ra UTRECHTgevestigd te

%

2. Behoort bij de opgaaf van73 (Handelsnaam)Wijziging of intrekking van de toestemming om als openbare koopvrouw op te treden.12. rnO gevestigd te dd. 192 .HO
03*

de..Internationale. ...Aiifc.oacfbA.fll Centrale.......
K. LANDE WEER

3. Verzocht wordt de opgaaf vanra13. Wijziging van de nationaliteit (dagteekening der naturalisatie opgeven). z (Handelsnaam)
C/3

UTRECHTO gevestigd te 

te wijzigen als volgt:
192 1.dd.ra

3H6-maandelijksche opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde 

schuldbrieven en van het aantal vennooten bij wijze van geldschieting.
14.

03
Het kapitaal van f.300.000,-
d.,w. z......het geplaatste... aandeel en
door terugkoop van

rüooj^

is teruggebracht t f 000, — —
van f.300.000,-- is 

iseïen a f.1000,-- teruggebracht

ra • .'w

<C/3 ran
tot—gesterte

commanditaire
kapitaal.15. Wijziging van het 

•• - •£*-
X akttigjfep

,2 ™ *—

akteletter

/

<

ra
......

-...

Naam van den aangever 

Adres „

In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

z

-9- v
192j?Aldus naar waarheid opgemaakt. , den.

De Aangever,
(Persoonlijke handteekening.)

!
(In te vullen door het Handelsregister.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.
cTïsfik**%. & 192denyi

Model T. Opgaafformulier uitsluitend te gebruiken ten behoeve van opgaven, waarvoor geen bijzondere 
opgaafformulieren zijn voorgeschreven en voor wijziging van het in de Handelszaak gestoken 
kapitaal.De Secretaris van de K. v. K. en F.,

Voor don Secro*~r.ïs
ê



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT
u* UtO QJ ho 1/3

,oc
ö 2 Jaarletter

”3 .3 Opgaafnummer S
S Dossiernummer 

SE
Uh J3

0) co 3 Talonnummer
r I. Akteletter . . .

W IJ Z I G I N G E N.
Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

j ,1;.' * V
TOELICHTING.

De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 
In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt. De ledige ruimte in de niet-ingevulde 
kolommen moet door den aangever worden doorgehaald.

Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking 
zij tot de handelszaak staan of stonden. Alle overbodige toevoegingen zijn achterwege te laten.2

W
>

de Internat ionale. Au ..Centrale...^
(Handelsnaam)

Opgaaf van

cc UTRECHTgevestigd tec9 u Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten.1.
</)ra
üüH
CD Uittreding van bestuurders en commissarissen.2.GO

ra
LUC/5

n 2K.LAEDEMIRNaam van den aangever . . 2 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, beheerders en vereffenaars, intrekking 

eener volmacht.PO *74 Biltstraat UTRECHTAdres „ „ „ ......

In welke hoedanigheid is de aangever tot 
het doen van de opgaaf gerechtigd ? .

o..
< oBeheerend Vennoot
re f 4. Wijziging van het gedeelte waartoe mede-eigenaren gerechtigd zijn.UTRECHT 6 Maart 192 §Aldus naar waarheid opgemaakt , den

De Aangever,
(Persoonlijke handteekening). <n

Ui
IM
LL 5. Wijziging der bepalingen van eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien der rechten 

van derden, of van het tijdstip van het einde der vennootschap.0(In te vullen door het Handelsregister.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.
4 «

192 s5Tden *

De Secretaris
Voor den Secr<

de AdiuncVSec

S

6. Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet de desbetreffende 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan kan worden 
volstaan met in deze kolom te verwijzen naar het over te leggen stuk.)

/?

Model R.



Wijziging van den handelsnaam.
(Bij wijziging van den handelsnaam rnoet tegelijk een geheel nieuwe opgaaf worden ingediend.)

7. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Ui UiO Vo 1/3■ö CU MIER VAN KOOPH.&FABR'OD a

... P... N°g ü Jaarletter )
3 ^ Opgaafnummer )' 

§ Dossiernummer ...
+-» MH

ö sH .-C

. /</(P 4 |
1Wijziging van adres.

(Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de zaak 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de handelszaak betrokken personen of op beiden.)

8. Talonnummer2 0 AU8.1928

smout
2/4 3

03

Q Akteletter . .

TOELICHTING.
Betreft de opgaaf eene gehuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en de 

voornamen van den echtgenoot of van den overleden echtgenoot.
In te vullen „procuratiehouder,, eventueel met vermelding van den bijzonderen titel als adjunct- 

directeur, onder-directeur enz.
ad 3. Ligt de geboorteplaats buiten het Rijk in Europa, dan wordt mede opgegeven de naam van het 

land waar die plaats ligt.

ad 1.9. Wijziging van het uitgeoefend bedrijf.
r 'M

ad 2.

Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren.
Vestiging van een filiaal te Amsterdam aan de S-ingol 43/43%, 
per 13 Juli 1926 Zie akteletter:

10. >. * • ■

i5!N üWijziging in de volmacht van gevolmachtigden en procuratiehouders. 
(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld.)

11. m iïi
N(ƒ) m

O-OO.CD cd d g* 
ÉT O- °(ƒ) PT

f 3 &
O- 2 0-0 
n

Wijziging of intrekking van de toestemming om als openbare koopvrouw op te treden.12. O
P £ O-O O •1 )■ ■ gf- % § n p-*-!i i• 5 CLP S

cro> cl ^ pCD cl g
3 ^ PT

o CD

7;13. Wijziging van de nationaliteit (dagteekening der naturalisatie opgeven).
2 Z 1 O N PT

U- ^
CD C+"
cTm : .. J

: uQ c+ 4 i p, <i 
O CD Pj 4 CD i CD P3 
: r ■ ■ i

on CD Cf p1 (Di C'
|c+

H
6-maandelijksche opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde 

schuldbrieven en van het aantal vennooten bij wijze van geldschieting.
14. CDm30 0)m o M c+ : P C+; Pai O H1- Pj o o* sta

* v . 05 0 pi CD *4 |H-
C ' ■. ! :
j : • i i
: eb i i
* P CS! CD H j***

I 0

7}gestorte ikapitaal.15. Wijziging van het commanditaire r . ; ; - ;
10 i CD Si o P i3

I • I i4 o pi § >P ;p*m < o rP a>; •
i I <

8 :£$' & <\ CD
Hl £ Oi Ö S io

p- : ; |
i I jö

P H4- i 4 ? vt>

0 CDC. 3 ic+2<K. LANDSV7SSR... .................. .........
74 Biltstraat....UTRECHT

Naam van den aangever 

Adres „
In welke hoedanigheid is de aangever 

tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

m :
CD O pi H* P iB
i Hj CD; p CD 102beheerend vennoot

192. 628 JuliUTRECHT , denAldus naar waarheid opgemaakt.

\De Aangever,
(Persoonlijke handteekening.)

I

\

(In te vullen door het Handelsregister.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

h LM 192den

De Secretaris van de K. v. K. en F• >

Model K. (Afzonderlijke opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden.) 
(2e Lid van Art. 13 der Handelsregisterwet 1918).

i■ k



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te .'.•itfai

c/ MIE» VAN KOOPH. £ FABSCL
Jaarletter 

Opgaafnummer 

E Dossiernummer

E i ■N°. o v
CD

E Talonnummer2 3 OCT. 1929

irmu
219 3

(U ith 
*-* i-M'O 3

Q Akteletter .
G V -G ^

WIJZIGINGEN.
Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 

In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving 
aangeboden opgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt. De ledige ruimte in de niet-ingevulde 
kolommen moet door den aangever worden doorgehaald.

Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking 
zij tot de handelszaak staan of stonden. Alle overbodige toevoegingen zijn achterwege te laten.

/

z
üJLO
>

de internationale Automobiel Centrale
(Handelsnaam)

J Opgaaf van

Utrecht*gevestigd te

Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten.

w
UJ
00 Uittreding van bestuurders en commissarissen.2.

b
UJ
z Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, beheerders en vereffenaars, intrekking 

eener volmacht.
3.

oo
Wijziging van het gedeelte waartoe mede-eigenaren gerechtigd zijn.4.

(0
u

co N
UJ Wijziging der bepalingen van eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien der rechten 

van derden, of van het tijdstip van het einde der vennootschap.
5.

Ü

Jl
Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet de desbetreffende 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan kan worden 
volstaan met in deze kolom te verwijzen naar het over te leggen stuk.)

6.o-.

~G

"Cov
33 <V C3JZ iz

<u C\f CD
*-G «oa -o c
e - cs

<a -g 3
Q.

O
>

• -occ G
*3 a>

■ -S E
g: cn o, « 5M 2 §el | O 2 G o C

, n H ’n
O .2 ca h<ü O £3 « O
O S O Z Model R.Z S >

v*-s ^



7. Wijziging van den handelsnaam.
(Bij wijziging van den handelsnaam moet tegelijk een geheel nieuwe opgaaf worden ingediend.) jHandelsregisfer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Ka..ypp.?....utrecht t e

UTEECHT.i O S 
! O +->I "O .a
i ö Jaarletter
| ^ C/3

^ Opgaafnummer 

ö Dossiernummer

1...I
) W

8. Wijziging van adres.
(Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de zaak 

(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de handelszaak betrokken personen of op beiden,)
Talonnummer> -ö 02A..f!

Akteletter . . .Ar..Q II w*| |-,|.| L'.ö cj

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandsche taal duidelijk en zoo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 

In een opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in een ter inschrijving 
aangeboden opgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt. De ledige ruimte in de niet-ingevulde 
kolommen moet door den aangever worden doorgehaald.

Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking 
zij tot de zaak staan of stonden. Alle overbodige toevoegingen zijn achterwege te laten.

9. Wijziging van het uitgeoefend bedrijf.

Wijziging, ^ksfjgflÉtfifnBSali^Btóivan filialen
Het filiaal te Amsterdam aan de Singel 43/432 is verplaatst naar S4e<fc- 
houdorakado 93/94 , Am st er dam.

10.

ü
m
N11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden en procuratiehouders. 

(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld.)

■

.C.V..Inta.rrAa.t.ima.l.e.....Aut.Qraeb.i..e.l.....C.eptra.ie. K.Landewe.er
(Handelsnaam)

Opgaaf vanm P3
> Bilt straat .7.4Utrecht(ƒ) gevestigd te

«E 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten.
Wijziging of intrekking van de toestemming om als openbare koopvrouw op te treden.12. XO oO m

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.*

Wijziging van de nationaliteit (dagteekening der naturalisatie opgeven).13.
2 H 4*

Hm
H6-maandelijksche opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde 

schuldbrieven en van het aantal vennooten bij wijze van geldschieting.
14.

•CD vereffenaars, intrekking3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, beheer 

eener volmacht. /m oen oo $

■9gestorte15. Wijziging van het kapitaal. 4. Wijziging van het gedeelte, waartoe mede-eioénaren gerechtigd zijn.commanditaire COD wc_ N
<K. Landeweer. wNaam van den aangever........-..... -.................

Adres * ................................

In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

Pm74 Biltstraat-, Utrecht.
2 5. Wijziging der bepalingen va: 

van derden, of van het tijdsf
n een vennootschap onder een firma, ten aanzien der rechten 

:ip van het einde der vennootschap.
Beheerend Y ennoo t.

19 A9 *Utrecht 21 OctoberAldus naar waarheid opgemaakt. , den

De Aangever,
(Persoonlijke handteekening.)

6. Wijziging van de acte van oprichting, statuten, overeenkomst of reglement.
Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet de desbetreffende 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan dienen in deze 
kolony te worden vermeld dagteekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staatscourant.

(In te vullen door het Handelsregister.)

iDe Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.
19...,den ...üfricil

De Secretaris van de K. v. K. en F.,

Voor den SQcreferis,

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



T

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT7. Wijziging van den handelsnaam.
(Bij wijziging van den handelsnaam moet tegelijk een geheel nieüwe opgaaf worden ingediend.)

8 ** -§ S
03 KAMER VAN KOOPH. & FABR. 

2 2 MEU95A “
/ d

yu±C n°. d...o.$..a |

.........-J43-

Jaarletter )
Opgaafnummer \

2 Dossiernummer

Talonnummer3 "O 
> Ö

cos8. Wijziging van adres.
/O X Akteletter . ♦UTRECH T.ên, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de zaak 

(het kantoor) dan wel op hef/adres van een der bij de zaak betrokken personen of op beide).
(Men gelieve uitdrukkelijk op te

Q
ö tJ

TOELICHTING.
1. Betreft de opgaaf eene gehuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en de 

voornamen van den echtgenoot of van den overleden echtgenoot-
2. In te vullen „procuratiehouder", eventueel met vermelding van den bijzonderen titel als adjunct- 

directeur, onder-directeur enz.
9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

3. Ligt de geboorteplaats buiten het Rijk in Europa, dan wordt mede opgegeven de naam van het
land waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte (zie ommezijde) daartoe 
niet toereikend, dan verzoeke men aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken toezending van een formulier T.Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren. -Het f iXiaa-3r-te

Amsterdam is met ingang van 1 Mei..194k verplaatst van de
^S-tadhoudei'bhade y3-^

•#*10.

mBWKsa-flfln
ZU •ktel<9«t«r ö

Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden en procuratiehouders e. d. 
(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld.)

11. td
N
td
0#
H '

05w
Wijziging of intrekking van de aan een gehuwde vr< 

zelfstandig een bedrijf uit te oefenen.
12. Ew verleende toestemming om O uo

/
. E*13. Wijziging van de nationaliteit (dagteekehing der naturalisatie opgeven).
td
H
Wpr wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde 

t aantal vennooten bij wijze van geldschieting.
6-maandelijksche opgaaf 

schuldbrieven en van hé
14. w o

Om
gestorte

commanditaire
kapitaal.Wijziging van het15. ►Hl

Ch W< Ntd
E■ OiK^LandeweerNaam van den aangever

In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd? toeheerend... .vennopt 

Utrecht
§

425 Mei 19.Aldus naar waarheid opgemaakt. , den

De Aangever,
(Persoonlijke handteekening.)

Oi; -
CD

UÜ
(In te vullen door het Handelsregister.)Alg.

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. ^7-MEl 1942 ’ut19.42...Utrecht den

De Algemeen JKê Secretaris van de K. v. K. en F..
voor dezen, /}

i s *
K 1104



T

i

Inhoud van dc volmacht verstrekt aan den aan ommezijde dezes vermelden persoon t
(zie toelichting 4)
aangemelde persoon zijn verleend alle bevoegdheden teneinde het dagelijks 
beheer der vennootschap waar te nemen en in verband met het dagelijks be
heer de nodige verbintenissen voor de vennootschap aan te gaan.
Verder zal hij bevoegd zijn:
1 . voor de vennootschap betalingen te doen,ook door girering,hetzij bij 

Banken of bij de Postcheque- en Girodienst,en de nodige handelingen te 
verrichten en bewijzen te tekenen,voor de vennootschap wissels,cheques 
of kwitanties te trekken of af te geven,gelden op te nemen bij de Ban
ken,waarmede de vennootschap in rekening-courant staat en evenzo bij de 
Postcheque- en Girodienst;

2. gelden voor de vennootschap in ontvangst te nemen,vorderingen te innen 
en voor een en ander kwitantie te geven,vorderingen ten laste van Staat, 
Provincie of Gemeente te innen en de mandaten van betaling voor voldaan 
te tekenen,alle aan geadresseerde bestelgoederen,brieven en poststukken, 
ook aangetekende,al of niet met aangegeven waarde,in ontvangst te nemen, 
de daarvoor gevorderde belwijzen te tekenen,ook postwissels te innen. 

Voorts bij een en ander in het algemeen de belangen van de vennootschap te 
beschermen en naar beste vermogen en kunnen te behartigen,tegen onwillige 
debiteuren,alsmede bij verschil,met wie en over welke aangelegenheid ook, 
zo eisende als verwerende op te treden,te dagvaarden en te verschijnen voor 
alle hoven,rechtbanken en rechters,vonnissen te verzoeken,die ten uitvoer 
te leggen of daartegen in verzet,hoger beroep of cassatie te komen of wel 
daarin te berusten,voor de vennootschap in rechte op te treden,executori
aal-, pand- of conservatoir beslag te doen leggen op zaken van schuldena
ren der vennootschap,ook onder derden,en om in verband met het bovenstaande 
de nodige akten en stukken te tekenen.

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
UTBECET.-

S *S S-o .2 T
fl g* Jaarletter 
£ Opgaafnummer
"3 ^

<2 Dossiernummer i> £
ö "8 -ï M

*

4)

No. ...Jé.JL.oA g '{kamer VAN KOOPH. & FM
' *= 5 APR. 1955 fc.4)

er AkteletterS219..,- 3
CU

voor Utrecht & omstrekenQ

toelichting.
1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 

worden mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.
2. In te vullen procuratiehouder” (eventueel met vermelding van de bijzondere titel als adjunct-directeur,

onder-directeur enz.) of ,,beheerder van het filiaal of bijkantoor te ............................. ”.
3. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt 

mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan 
wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte ( 
toereikend, dan vrage men een formulier T.

- >
\

zie ommezijde) daartoe niet> £
H CU o- n cr fl

ON £
*■ r
3 cL 
I a.
N Q

ê <

O re o
< N a? *o

CQOre CT
rt. o 
o O 

h
o cu

O JU 
CQ ju

£ ST

re CU 
O(V CU

5- c 
tt O
Ö O

* 3 flO~ o 
o Ö n O*

2L cu’ 
O ö tr ju 
er. ju
cg 3

a4 03 <>—•
303 033"tr fl 3o

akte\eÜ«r aZie CQO CQ

B CUU) 03
---hT

hOU <crc/> o03 CUcoo fl03H cr
cu

cQ 0.0 ro ruHW o) n
C/5 *-l a Oo.

O CQ fl <sfl
co*

CTo. fl Mvfl:flK- IfcJ3 Q-
cfcu3r’&M CDOo

fl Mn>
Q- PCU

iff1-5
fl-s : C+CU _ H- 

WiO
S iP

3
a

H CQ rp.o-Cd g : CDa :W IS> itHO cf CTW pCD 3 :•>ffN H iOi CT PCDC/5 CD H O

ü
Tb C+O O H* CD O3* ■ «r fcr fc-J. Bcf c+ Hd iCD CD O

UI iCD arH fcr* H-PO CD I CDw H* HOj

icfN CD CD O< H::CQ H CDch cfW IH criff CQ H& ffC+ H' / ÏN CDNaam van den aangever 

In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ?
a- : •S, \t*2.H*

ffCQ Ps. Oj"•r
CT,Aldus naar waarheid opgemaakt.

194 "/ .t den : CD

f)e Aangever, i CD
H

\(Persoonlijke handteekening)
t

x,
\

X

(In te vullen door het Handelsregister)* v

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. !22 flEI 1854 \

UTRECHT, den

Model K. (Opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden of tot het sluiten 
overeenkomsten bevoegde beheerders van een filiaal of bijkantoor). van

_



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken teInhoud van de volmacht verstrekt aan de aan ommezijde dezes vermelde persoon: 
(zie toelichting 4) Aw 1 UTRECHT2.je akteiette*-

/ t4*Bevoegd het dagelijks beheer der vennootschap waar te nemen eï( in ver
band met het dagelijks beheer de nodige verbintenissen voor de vennoot
schap aan te gaan.
Verder is hij bevoegd voor:
1. de vennootschap betalingen te doen,ook door girering, hetzij bij 

Banken of bij de Postchéque-en Girodienst, en de nodige handelingen te 
verrichten en bewijzen te tekenen, voor de vennootschap wissels,cheques 
of kwitanties te trekken of af te geven, gelden op te nemen bij de 
Banken, waarmede de vennootschap in rekening-courant staat en evenzo 
bij de Postchêque-en girodienst;

2. gelden voor de vennootschap in ontvangst te nemen, vorderingen te in
nen en voor een en ander kwitantie te geven, vorderingen ten laste 
van Staat,Provincie of Gemeente -te innen en de mandaten van betaling 
voor voldaan te tekenen.alle aan geadresseerde bestelgoederen,brieven 
en poststukken, ook aangetekende, al of niet met aangegeven waarde,in v 
ontvangst te nemen,de daarvoor gevorderde bewijzen te tekenen, ook 
postwissels te innen.

Voorts bij een en ander in het algemeen de belangen van de vennootschap 
te beschermen en naar beste vermogen en kunnen te behartigen, tegen on
willige debiteuren, alsmede bij verschil, met wie en over welke aange
legenheid ook, zo eisende als verwerende op te treden, te dagvaarden en 
te verschijnen voor alle hoven, rechtbanken en rechters, vonnissen te 
verzoeken, die ten uitvoer te leggen of daartegen in verzet, hoger be-

of cassatie te komen of wel daarin te berusten, voor de vennootschap

"to
o '& Jaarletter 

ö Opgaafnummer
(j &

KAMER W KOOPH, & FM
<=> (O SER 1356 AkteletterOa rT) O! > § Dossiernummer 

! ,1

>—' -c

koor Utrecht & omstreken.

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.over te

TOELICHTING.

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn. 
dan wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen. Veranderingen in 
aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.

4

ter inschrijvingf i een

©
W Opgaaf w #V» international© Automobiel CentralevanN > i K.LANDEWEER (Handelsnaam)

gevestigd te ..........UTRECHT......
roep
in rechte op te treden, executoriaal-,pand-of conservatoir beslag te 
doen leggen op zaken van schuldenaren der vennootschap, ook onder derden 

in verband met het bovenstaande de nodige akten en stukken te Per 1 juli 1956 werd het kapitaal van bovengenoemden om 
tekenen• O 50 Commanditaire Vennootschap uitO H

f.600.000pa
K
^ *f 'w :
£ -■H

öd O '
OC#3

n pp

1K . Land ew.ee x. Naam van de aangever

Biltstraat 7.4..*. Utrecht. Adres
N

c. In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd? HBeherend vennoot

2 Q

de 30 Maat tUtrechtAldus naar waarheid opgemaakt.

De Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

UTRECHT.

ten behoeve van opgaven, waarvoor geen bijzondere formulieren 
zijn voorgeschreven of voor bijzondere gevallen).



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT

o ts 
§ B 
ö J Jaarletter

=2 Opgaafnummer
5 ö

JH Dossiernummer

KAMER VAN KOOPH. & FABR,
S 1 0 JUNI !958 Akteletter ........

voor Utrecht & omstreken....
a w -1

WIJZIGINGEN.
Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 

wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moet door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door de aanvrager worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking zij 
tot de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum, 
waarop zij is ingegaan.

I \

*

K H
N

Opgaaf van Internationale Automobiel -Centrale--K-Landew-eer-
(Handelsnaam)* ■ * IIT.REGKT.gevestigd te

Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren. vennoten, beherende vennoten.1. (Tevens datum van Ingang vermelden)

O CD / beherend vennoót K.Landeweer overleden 23 oktober 1957%c w
PQ

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen. (Tevens datum van Ingang vermelden)
H

* H
H

HH

55-
3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en veref

fenaars, intrekking ener volmacht. (Tevens datum van Ingang vermelden)

Intrekking procuratie A.L.Landeweer wegens aanstelling als 
beherend vennoot per 23 Okt.1957

W '03
K.LANDEWEERNaam van de aangever Q

CD' OBiltstraat 74 UTRECHTAdres „

In welke hoedanigheid is de aangever tot 
het doen van de opgaaf gerechtigd? .

4. Schorsingals enig beherend vennoot c van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-
Opheffing van de schorsing 
delsagenten, beheerders en vereffenaars. (Tevens datum van Ingang vermelden)

H
8 september 19 56..... deAldus naar waarheid opgemaakt UTRECHT N3

M WDe Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 
(bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap. (Tevens datum van Ingang vermelden)

3 Q ’

(In te vullen door het Handelsregister*) 6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement. (Tevens datum van ingang vermeiden) 
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

IUTRECHT 1.0 SERI 1956 19I,lde O

ndelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.
(Tevens datum van ingang vermelden)

7. Wijziging van de

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).

vw



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT8 Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft' op het adres van de onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of op beide)

(Tevens datum van ingang vermelden)

u
n £
Oo B

T3 CJ

g ~ Opgaafnummer 

> § Dossiernummer

Jaarletter J.él NO. (AMEfi VAN KOOPuTFARfS.1
C> : uW-OS «5 

Utrecht &

Akteletter

^ oor
omstreken, j9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. (Tevens datum van ingang vermelden) Qö «

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.
TOELICHTING.

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.

1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 
worden mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.

2. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt 
mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan 
wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen. (Tevens datum van ingang vermelden)

11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en
(Tevens datum van ingang vermelden)beheerders.

(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld)
o Internationale Automobiel Centrale K.Landeweer

(Handelsnaam)
1. Opgaaf van

Ws UTRECHTgevestigd te

fm decxniexiwiexxsigKiiagar (hetgeen niet van toepassing is moet door de aangever worden
doorgehaald).betreffendeH een nieuwe vennoot 

beherend.12. Wijziging van de nationaliteit (dagtekening der naturalisatie opgeven). SBSö
O 2a. Familienaam van daoögeaxaïor

beherend vennoot
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit)...........................
(Zie toelichting 1).

c. Woonplaats, straat en huisnummer . 
(Zie toelichting 2).

d. Geboorteplaats......................................
(Zie toelichting 2).

e. Datum en jaar van geboorte
f. Nationaliteit (eventueel dagtekening

der naturalisatie).................................

CD LANDMEERo w
OQ13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 

aantal vennoten bij wijze van geldschieting. (Tevens datum van ingang vermelden)
Antonie Lambertus

H2 UTRECHT biltstraat 74-bis

* H• * HH .
UTRECHT

' slmaatschappelijk i * 2 12 juli 1925

Nederlander

■ w14. Wijziging van het kapitaal. (Tevens datum van ingang vermelden)gestorte

O.commanditaire
SC o g. Datum van intreding van de nieuwen ë&pBSSros 23 oktober 1957beh,15. vennootH

♦a. Naam van de aangever A... L . -L and e we e r-.........

b i 11 s t ra at... 7 4~ bis

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?.....-beherend- vennoot.....

sm h. Handtekening >i die door de eigenaar of 
l vennoot onder de stuk

ken, de onderneming be
treffende, gesteld wordt.

Utrecht w .b. Adres
\N i. Paraaf . .

w2 3a. Is dé'&§g&2GiKr gehuwd onder huwe- 
beherendQ

19.5.8Utrecht 5....juni vennoot • 
lijkse voorwaarden, waarbij geheel of 
gedeeltelijk van de wettelijke ge
meenschap van goederen wordt af
geweken? . ......................................

, de .Aldus naar waarheid opgemaakt, v

De Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

ja

b. Hoe luiden in bevestigend geval die
bepalingen der huwelijkse voor
waarden? ..................................................

(Wanneer de omschrijving meer 
ruimte zou eisen dan nevenstaande 
kolom toelaat, kan worden volstaan 
met de omschrijving over te leggen op 
een formulier L.
In nevenstaande kolom wordt dan 
sub b ingevuld ,,zie bijlage”).

c. Op welke datum en ter griffie van
welke rechtbank, heeft de overschrij
ving in het openbaar register, bedoeld 
in art. 207 van het Burgerlijk Wet
boek plaats gevonden?......................

gemeenschap van inboedel,overigens 
u •** i ing van elke gemeens chap van .gö.e.d.er.en .

[In te vullen door het Handelsregister,]

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaafÜTREOT..de i-i juni':3e 19
Secretaris.

<

arrondissementsreehtbank te ZUTFEN...........

.............................................. dd*12 september 1952

Model P. (Opgaaf betreffende de nieuwe eigenaar van een onderneming of van een nieuwe vennoot of nieuwe 
beherende vennoot, zonder verandering van de Handelsnaam).

(t



ï i flHandelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
4. Zo de eigenaar de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt; 

vennoot

a. Op welke datum en op welke wijze
werd hij bevoegd verbintenissen aan 
te gaan? .................................................

b. Welke bepalingen zijn bij het verlenen
der bevoegdheid, bedoeld sub a ge
maakt? ............................................ . .

S ~
O

“o g5 KAfffl m KOOPH, St ftjj
19 rn, 1953

Utrecnt & omstreken.

v
aNO. j.Mg J Jaarletter 

g ^ Opgaafnummer
> ö

2 Dossiernummer

AM a X:2 o <33** AkteletterVI ma2.1.9. vo#rs
to

QÖ «J

WIJZIGINGEN.
c. Welke zijn de dagtekening en het num

mer van de Nederlandse Staatscourant, 
waarin de handlichting is openbaar 
gemaakt? (Het betreffende exemplaar 
van de Staatscourant of een authentiek 
afschrift van de rechterlijke beschik
king moet worden bij gevoegd) .

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING.

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 
wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moet door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door de aanvrager worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking zij 
tot de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum, 
w^aarop zij is ingegaan.

5a. Is de eigenares een gehuwde vrouw? 
vennote

b. Op welk tijdstip heeft de man haar
toestemming verleend het bedrijf zelf
standig uit te oefenen?......................

c. Welke bepalingen heeft de man daar
bij gemaakt?............................................

d. Handtekening van de man voor
accoordbevinding.................................

2:
wu >

Opgaaf van ...........
(Handelsnaam)N

Utrechtgevestigd te

H 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten. (Tevens datum van Ingang vermelden)

CD X6. (Bovendien in te vullen wanneer het 
een vennoot betreft):
Welke wijzigingen zijn gemaakt in de 
bepalingen van de rechten van derden?

xO H ,x
O

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen. (Tevens datum van Ingang vermelden)
H2 W

• W
H

3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en veref
fenaars, intrekking ener volmacht. (Tevens datum van Ingang vermelden)

De heer H#A.Hoefsmit, procuratiehouder, is op 9 december 1958 overl.

Ü3
.w oCD

On
ffl P3

4. Schorsing van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-
(Tevens datum van Ingang vermelden)

Opheffing van de schorsing 
delsagenten, beheerders en vereffenaars.CD

I ’ < xwM■Ut# echt N
HA.L•Landewe er7a. Naam van de aangever 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 

(bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap. (Tevens datum van Ingang vermelden)

Q
UTRECHT bilt straat 74-bisb. Adres „

beherend vennootc. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement. (Tevens datum van ingang vermeiden) 
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant.)

Aldus naar waarheid opgemaakt.
De Aangever,

(Persoonlijke handtekening)

x
X

(In te vullen door het Handelsregister) 7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.
(Tevens datum van Ingang vermelden)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te8 Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of op beide)

Utrecht(Tevens datum van ingang vermelden) •....
u
u

O tA
O O)-o

&H n°. |ö u Jaarletter
^ Opgaafnummer 
j> Ö

■ 2 Dossiernummer

KAMER VAN KOOPH. & FABR.f
Aktelettercna % S 2 HAM 1959 O

219 O3
2 E vo#r Utrecht & omstreken.co

Q

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. (Tevens datum van ingang vermelden)

WIJZIGINGEN.
Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen./

TOELICHTING.
De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 

wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moet door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door de aanvrager worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking zij 
tot de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum, 
waarop zij is ingegaan.

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen. (Tevens datum van ingang vermelden)

11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en 
beheerders.
(Bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld)

&(Tevens datum van ingang vermelden)

O
In te i- nat i o nal e Aut o mo b lel... G.e nt.r.a.1 e....K..L.an de wa.e.r......

(Handelsnaam)
Opgaaf vanN

CS Utrechtm gevestigd te

H12. Wijziging van de nationaliteit (dagtekening der naturalisatie opgeven). 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten. (Tevens datum van ingang vermelden)

criO WO PQ&13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 
aantal vennoten bij wijze van geldschieting.

2. Uittreding van bestuurders en Commissarissen. (Tevens datum van ingang vermelden)
(Tevens datum van ingang vermelden) H

W
-H

25H
maatschappelijk > *

3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagentón, handelsreizigers, beheerders en veref
fenaars, intrekking ener volmacht. (Tevens datum van ingang vermeldejaO

14. Wijziging van het kapitaal. (Tevens datum van ingang vermelden)gestorte
commanditaire

O■ cton O
EB15. CSw 4. Schorsing...A.».L*..Laii&.e.w.e.e.r.................................................................. .........

...Utre.qh.t;.,...Bll£s..£ma£.....7.4....M.s............................................
c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?..! 3 h,.,.ve .ïltl O.Q£

Ha. Naam van de aangever van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-
Opheffing van de schorsing 
delsagenten, beheerders en vereffenaars.C/3b. Adres (Tevens datum van ingang vermelden)

HW
2 SJ

w, de...1.6...januari..............
De Aangever, 

(Persoonlijke handtekening)

Aldus naar waarheid opgemaakt, 19 . 5-9- 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 
(bevoegdheid de vennootschap aan/aerden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap

Q
(Tevens datum van ingang vermelden)

6. Wijziging van de akte Van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement. (Tevens datum van ingang vermeiden) 
(Als openbaarmakino/in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven, moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatcourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant.) /

[In te vullen door het Handelsregister.]
De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. 1 8 JAN 1959UTRECHT^ 19

o
«jr>

7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.
/ (Tevens datum van ingang vermelden)

O

COuu
fcL
to r
Osj

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).

0vw



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UT RE c H T8 Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van/ae onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen/of op beide)

(Tevens datum van ingang vermeiden)

u

s 5
Jaarletter

§~3 Opgaafnummer

> § Dossiernummer 
uE
■M

d

KAMER VAN KiOPH. & FABR. 
O 13 MAART 1959J.Au No. |

(J Akteletterlij. Yoor Utrecht & omstreken.as
C3

Q9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. (Tevens datum van ingang vermelden)

TOELICHTING.
1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 

worden mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.
2. In te vullen .procuratiehouder” (eventueel met vermelding van de bijzondere titel als adjunct-directeur.

onder-directeur enz.) of ,.beheerder van het filiaal of bijkantoor te ................................
Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt 

mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan 
wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte aan ommezijde daartoe niet 
toereikend, dan vrage men een formulier T.

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen (Tevens datum van Ingang vermelden)
3.

11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en 
beheerders.
(Bij intrekking van de volmacht won

*:
(Tevens datum van ingang vermelden)

Wkolom 3 ingevuld)
ö >

N
es

P P
(D CD

H *12. Wijziging van de nationaliteit (dagtekening der naturalisatie opgeven). cd o
t/5 CD O

4O H pao pa B
W H-13. Jaarlijkse^opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 

aantal/vennoten bij wijze van geldschieting. (Tevens datum van ingang vermelden) H
3 H
w
H

maatschappelijk
■ööV/kapitaal. (Tevens datum van ingang vermelden)14. Wijziging van het gestorte O[ w EO Ocommanditaire

Het commanditaire kapitaal bedraagt thans f.k‘ö6.000. — 
è f.500.—- en 431 aandpsi^n « r.inQ^

xn 50 aandelen ^ 
ë~~aandelen alle zi.in geplaatst en ^

£ c+O' *
w t V<

a
HaA.*.L*L.ancLe.w.ee.r.......................................

.........

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

a. Naam van de aangever

b. Adres < W >i
beherend vennoot# H S32 E4

Utrecht , de 21 februari 19 S9 QAldus naar waarheid opgemaakt,

De Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

[In te vullen door het Handelsregister.]
2 - MRT 1959De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. UTRECHT.

19

De Secretaris.

vw
Model K. (Opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden of tot het sluiten 

overeenkomsten bevoegde beheerders van een filiaal of bijkantoor).
van



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te utrecht. -Inhoud van de volmacht verstrekt aan de aan ommezijde dezes vermelde persoon: 
(zie toelichting 4)

Aan de heer J. Landeweer, voornoemd, is algemene procuratie ver^ 
leend met de bevoegdheid om de aan ommezijde gemelde commanditaire 
vennootschap te vertegenwoordigen en voor haar op te treden bij al
le feitelijke handelingen en rechtshandelingen, welke bjetioren tot 
de normale uitoefening van het bedrijf van gemelde commanditaire 
vennootschap; /

het vorenstaande met dien verstande echter, voornoemde procu
ratiehouder niet bevoegd zal zijn tot:
a. het aangaan van overeenkomsten en het verdichten van andere

rechtshandelingen voor zover het bedragof de waarde hiervan het
zij onbepaald is, hetzij de somma van vijfduizend gulden te bo
ven gaat, /
doch deze beperking is niet vapitoepassing op aan- en verkoop- 
transacties van goederen, waadin gemelde commanditaire vennoot
schap handel drijft en evenmin ten aanzien van het beschikken 
over girosaldi, waarvoor geen beperking geldt en het beschikken 
over banksaldi, waarvoor een speciale regeling met de betreffen
de bankinstelling kan worden getroffen;

b. het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere 
rechtshandelingén, waardoor gemelde commanditaire vennootschap 
voor langers^tijd dan zes maanden wordt verbonden;

c. transacties omtrent onroerende goederen en/of geldleningen ten 
behoeve/of ten laste van gemelde commanditaire vennootschap en 
in hom algemeen het verrichten van handelingen, welke niet tot 
de/hormale bedrijfs.ui^qesfening behoren.

* V
O w

.2 05 O u
g ^ Opgaafnummer )

> § Dossiernummer 
wE
•M

Ö %T-C

KAMER m KOfifH, 4 FABR
- I JÜLI1S59

röcht 4 dmsiraken. j

Jaarletter J.(\n NO.... I a Akteletter
co21.$.. voor UtS
D

Q

...Automobiel... Centrale K. Lande weer
(Handelsnaam)

Opgaaf van

Ut.recht.gevestigd te
I

FILIALEN OF BIJKANTOREN.
Korte omschrijving van 

het bedrijf
Gemeente, plaats, straat 

en huisnummer HandelsnaamTijdstip van vestiging
| O

57 j&mst ordanr, FrO. Houft-''Fntu riiatlooulo 
J._s t. raat...& 5—e 7

w automobiel- on garage-
N | A u t om o biel ral©

L-K , L P n rl p w f=> a -p ^ __
UecTri jf.I w

! CD
*'• • it.lett».

*

.1(Elö tLXXKi&ttmr

O
CDO w
PQ

HHM
W .w 7j

VH Z \
> t
• CO

w oCD
Oft
OhSC I

A.L*..Landeweerf

Utrecht, B11tstraat 74bis.

a. Naam van de aangever CD !HM
b. Adres W<5

XIc. In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

M /Enig beherend vennoot. W3
Q

/0 19 59.deAldus naar waarheid opgemaakt, Utrecht, maart
4

De Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

/

/
/

/

vD(In te vullen door het Handelsregister)

3MRJ 7P59i * , de 19.

Secretaris,

Model M. (Opgaaf betreffende filialen of bijkantoren gevestigd in het Rijk in Europa).

\

___



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT.Korte omschrijving van 
het bedrijf

Gemeente, plaats, straat 
en huisnummer HandelsnaamTijdstip van vestiging

u

o .2 
o GO 

T3 V
g ^ Opqaafnummer
dj

19.!?,... no. Jj'i.Jaarl etter KAMER VAN KöOPH. & FM
lJ8.ian.i962 <»

CU Akteletter9 «> od)'"ö en
:!....3 G 

> G Dossiernummer a voor Utrecht & omstreken.G
CÖ

QG ^

TOELICHTING.
1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 

worden mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.
2. In te vullen .procuratiehouder” (eventueel met vermelding van de bijzondere titel als adjunct-directeur,

onder-directeur enz.) of ,.beheerder van het filiaal of bijkantoor te............................. f\
3. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt 

mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan 
wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte aan ommezijde daartoe niet 
toereikend, dan vrage men een formulier T.

*

O'U w
>

N
M

PS
*•s i

U*
Cf)

O H
O £Q
* 2- £H 3 P s 

^0.2-
§ * £ 
0.0 g
P ? S

W2
HNi

ii> W
4f H \

OCd N
n4 Ow

c/3
o
5PES 5
O)
Nft H o-
fD

*1v so w •
N 'A * L.La n de weer.,.................................

.....Ut.r e cht, B. 11t s.t r a at 7kJol s.
van de opgaaf gerechtigd?

a. Naam van de aangever <3 H
Mb Adres Q k> t

behere nd vennoot#c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen

(

19...59...de 13 juniUtrechtAldus naar waarheid opgemaakt,

De Aangever, 
(Persoonlijke .handtekening)

(In te vullen door het Handelsregister.)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. <VUTRECHT. too>JULI 1959
19

-3 J
cretaris, co

Model K, (Opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden of tot het sluiten van 
overeenkomsten bevoegde beheerders van een filiaal of bijkantoor).I

vw
$



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken teInhoud van de volmacht verstrekt aan de aan ommezijde dezes vermelde persoon: 
( zie toelichting 4 )

UTRECHT.
/

Zt. .ktvl.tt*#

algemene procuratie met bevoegdheid om de commanditaire vennootschap 
te vertegenwoordigen en voor haar op te treden bij alle feite lijke 
handelingen en rechtshandelingen, welke behoren tot de normale uitoefe
ning van het bedrijf van gemelde commanditaire vennootschap.
Het vorenstaande echter met dien verstande, dat de procuratiehouder 
niet bevoegd zal zijn tot:
a. het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechts

handelingen voor zover het bedrag of de waarde hiervan hetzij onbe
paald is, hetzij de somma van vijfduizend gulden(f. 5000.—) te 
boven gaat, doch deze beperking is niet van toepassing op aan- en 
verkooptransacties van goederen, waarin gemelde commanditaire ven
nootschap handel drijft en evenmin ten aanzien van het beschikken 
over girosaldi, waarvoor geen beperking geldt en het beschikken 
over banksaldi, waarvoor een speciale regeling met de betreffende 
bankinstelling kan worden getroffen;

b. het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechts
handelingen, waardoor gemelde commanditaire vennootschap voor langere *■ 
tijd dan zes maanden wordt verbonden;

c. transacties omtrent onroerende goederen en/of geldleningen ten be
hoeve of ten laste van gemeld 
algemeen het verrichten van 
bedrijfsuitoefening behoren.

u
CJ

o *S> Jaarletter
Tj &

ö Opqaafnummer
CJ <D

Sfrf No.
Akteletter ...... 1| Mfü \

1 - ** 4 nov, 1963
Q

f I i

E3 ö Dossiernummer

CJ ^
-3 ,jc{

WIJZIGINGEN.

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen*

TOELICHTING*

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 
wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moet door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden op ge geven, in welke betrekking zij 
tot de onderneming staan of stonden* Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum, 
waarop zij is ingegaan*

z;j.i

e commanditaire vennootschap en In het 
handelingen, welke niet tot de normale O

N/
de commandit ai re. vennootschap '^Internationale Automobiel

(Handelsnaam)
Opgaaf van 

Centrale K. Landeweer"
M 4dBf

Utrecht ,.B.il te t raat..7.4.gevestigd teH
W Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.1.crO wo ca — Met ingang van:/

H •;■- 3 2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.
W'w;-h * i et ingang van:' w >4w 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en veref

fenaars, intrekking ener volmacht.
De procuratie, verleend aan de heer J. Landeweer, is ingetrokken.

17 januari 1962.

o'i C/2
n O

ad f Met ingang van:w sAntonie..La mbertus..Landeweer,

bisUtrecht.,

a. Naam van de aangever
4. Schorsing bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-vanb. Adres f ^ Opheffing van de schorsing 

delsagenten, beheerders en vereffenaars.■ Mc. In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd? 2 Nenig beherend vennoot.

w et ingang van:
Q1962*Utrecht, de I.Z.. januari. 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 

(bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap. ------------ -------- ----------------------

Aldus naar waarheid opgemaakt,
s

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

" Met ingang van:

6* Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant. )(In te vullen door het Handelsregister)

cDe Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. et ingang van:

UTRECHT. SK18 JA., de 19 7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.«astó'-L

-c>»
‘ &

Met ingang van:

Model R* (Opgaaf betreffende wijzigingen).vw



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lih.cc.ki.Wijziging van adres»
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming 

(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of op beide)»

8»

u
t)

w
O 03O

I.A> N0- ^ 1"ö u Jaarletter 
g Z Opgaafnummer

> <3 Dossiernummer
kamer v KOOPH. & FA8R.

- 1 HAM 1S68 S
- ^ OiïUtf&Két!

U:.Aktelettera
11.9.ingang van: CO

Q
voor o i-* u wt »9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

WIJZIGINGEN.

Het is noodzakelijk, al vorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.et ingang van:

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen. TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 
wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking 

zij tot de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum 
waarop zij is ingegaan.

------ "Met ingang van:

O11. Wijziging in de volmacht van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en 
beheerders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld)

! .*zN w
P3 >

êLuJ-O- tor?. &J!>. t.cl C^n.l.ö.Qlh...... k $Ct.tr,....li (/U'te.&LJ....../l.tn J.JCX faQi.ii. 0.0. &MOpgaaf van
t/3 (Handelsnaam)

et ingang van:
LUne..eAil..gevestigd teX12. Wijziging van de nationaliteit.

uO 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.
C/3O wagtekening der naturalisatie:

Met ingang van:13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 
aantal vennoten bij wijze van geldschieting. —_______ ____ ZH-SI 2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.

w ''vH
H—(w /et ingang van:

Hmaatschappelijk Met ingang van:
14. Wijziging van het kapitaal.gestorte ■33 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffe

naars, intrekking ener volmacht.
commanditaire O .w o

PtH
Met ingang van: Met ingang van:% H

4. Schorsing15. bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-van
Opheffing van de schorsing 
delsagenten, beheerders en vereffenaars....Lande weer..........................

Bil t st raat ...74-b.l s... t e..Utrecht.
kondr:a, Naam van de aangever. ,

N »r ^b. Adres /wWde opgaaf gerechtigd? Be he r e n.d... ve nno ot. Qc. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van Met ingang van:

5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 
(bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap.

Utrecht 19.63..*, de../....novemberAldus naar waarheid opgemaakt, fN

De Aangever
(Persoonlijke handtekening)

Met ingang van:

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden over gelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant.)

[In te vullen door het Handelsregister.]

WT RECHT.De Secretaris geeft last tot inschrijving der opga ’-h m. OO
CO
cr>19»de Met ingang van:

c Secretaris. co
LU 7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.LU

OO
cv» /

/
& /■ Met ingang van:

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen.)V w



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of op beide).

UTRECHT..*

ü
•+->

S .2 
o 03

% Jaarletter 
j§ -ü Opgaafnummer

^ ÜC Dossiernummer

ö ^

MJ. ^ uük -j PyT4jn-l\lAvJ / KAMER V v' Kuurri. & FABR.
12 NOV, 1370 S

On r

I /^. N°. /J Jfé. |
' to

7X

Akteletter<r>
Zie akteletter a3- P/ a voor Utrecht & omstrekenMet ingang van: 219 3

cC
Q9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

WIJZIGINGEN

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.Met ingang van:
7 TOELICHTING10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

/ De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 
wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking 

zij tot de onderneming staan of stonden* Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum 
waarop zij is ingegaan*

Met ingang van:

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers 
en beheerders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) /

ü
fcrt Z
N wtri >

Opgaaf van Comm.Venn.Internat.Automobiel Centrale K.Landeweer
(Handelsnaam)C/3 •5Met ingang van: .*

UTRECHT...gevestigd te& E12. Wijziging van de nationaliteit. O■ u/ 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.
/ O C/3

/ WDagtekening der naturalisatie: /

CQ Met ingang van:13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 
aantal vennoten bij wijze van geldschieting.

y
LZ H 2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.

I—I ww
* HMet ingang van: Zv

i,maatschappelijk Met ingang van:
14. Wijziging van het kapitaal.gestorte

3. Ontslag van gevolmachtigden,procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers,^J^eheerders en vereffe
naars, intrekking ener volmacht.

Hcommanditaire
O'.i c

// n O /■

E /

Mer ingang van: Met ingang van:H£015. 4, Schorsing van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-
.. (uj...» lr\... ,t lr\ Q. .KI CÜ . - - * ■

föiUjvoJaGLCl/.... ‘/jf.frt.

I1 < Opheffing van de schorsing 
delsagenten, beheerders en vereffenaars.W 'a. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

* w Nl./.A f a.A/./jt O

Z w
Q Met ingang van:

0
5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap o er een firma ten aanzien van de rechten van derden 

(bevoegdheid de vennootschap aan derden en d^fden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap. /

L//..U..&A/... /JP.....2.:de 19Aldus naar waarheid opgemaakt.

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

Met ingang van:

6. Wijziging van de akte van opripnting, statuten, overeenkomst of reglement.
(Als openbaarmaking in de N^derlandsche Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant^ bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te wdrden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant)* /

(In te vullen door het Handelsregister)
De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. u' JL 1 ü I 1 HM 1968 i Met ingang va*n

7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.i
l

et ingang van:
#:

Model R* (Opgaaf betreffende wijzigingen).



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide.

Utrecht
u

.en
° Jaarletter 

c Opgaafnummer

Dossiernummer

KmQ v KüüPH. I F/,SR.-o
/f/g 2 5 MAM 1971 Akteletter

voor Ufcrechï 6v omstreken IMet ingang van:

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. a w —7

WIJZIGINGEN.
Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

Met ingang van:

TOELICHTING10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.
De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan 

wel vergezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moet door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaar betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven, in welke betrekking zij 
tot de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum, 
waarop zij is ingegaan.

Met ingang van:

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigdeny/procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers 
en beheerders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolo £in gevuld)

" O
tn

>N cle commanditaire vennootschap "Internationale AutomobielcentraleOpgaaf van
K.Landeweer",(Handelsnaam)

• &Met ingang van:
C/} Utrechtgevestigd te53H12. Wijziging van de nationaliteit. u& 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.

<Z)O wDagtekening eter naturalisatie: O PQ Met ingang van:
13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 

aantal vennoten bij wijze van geldschieting.
*

H 2. .Uittreding van bestuurders en commissarissen.
w2 MS

Zet ingang van: Jrti
Met ingang van:maatschappelijk

14. Wijziging van het kapitaal.gestorte
3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en veref

fenaars, intrekking ener volmacht,
de procuratie, verleend aan de heer Predericus Antonius Johannes 
Adelmeijer is ingetrokken 
Met ingang van:

commanditaire oHet Commanditaire kapitaal bedraagt thans: f. ‘fcrf £oZi» aktsi.tt.m $CcI , C/3
&nMet ingang van: ^ ~~ /f $ 1 februari 1970.
H5# 4. SchorsingC/D15. & bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, han-van

Opheffing van de schorsing 
delsag enten, beheerders en vereffenaars.A # L.Land ewe e r,

Utrecht, Biltstraat 74 bis.
Wa. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

N<
Wtnbeh.vennoot Q Met ingang van:2

% • 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden 
(bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien 
van het einde der vennootschap.

19/Vo/éUTRECHT., - // -, deAldus naar waarheid opgemaakt.

De Aangever,
(Persoonlijke handtekening)

Met ingang van:

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of het reglement
(Als openbaarmaking in de Nederlandsche Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bij
voegsel tot de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan 
dienen in deze kolom te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandsche Staats
courant.)

(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf, ~
w \ ‘ 12 NOV. 1970 1, de

Met ingang van:

7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.
fisa

Met ingang van:

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



Handelsregisier van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te utrechtWijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming 
(het kantoor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of op beide).

8.

u KAMER 17t) Kü°PH. & FA SR.
2 5 HMKJ 1971

§ .59 Jaarletter 
’XJ S”1 
G JA 

r~ö? G Dossiernummer
n3

u Opgaafnummer •o»
Aktelettervoor Utrecht & omstreken l

•—
Met ingang van:

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.
G ^

TOELICHTING
1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 

worden mede opgegeven de naam en de voornamen v an de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.
2. In te vullen ,,procuratiehouder” (eventueel met vermelding van de bijzondere titel als adjunct-directeur,

onder-directeur enz.) of „beheerder van het filiaal of bijkantoor te .................... "
3. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan 

wordt mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Em- 
ropa, dan wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte aan 
niet toereikend, dan vrage men een formulier T.

Met ingang van

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

Met ingang van: ommezijde daartoe

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers 
en beheerders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld)

J=r cq tro- Gnö o«rt vj-j
CD cq 

Ga
z g z

& G

S -* 
£L§
R »O

£§- 
n o
s? O

<,ö ögW Gtr G Ow i-j G U: G° s?»•§
Hu
n‘ G tr G

O oN G GCLG G IIs cfG> o. o n

ÊS'
G <G 4w tr GCL Bg si CD £3

P
c+ CD

G
ü- GG GG

Ni
Gn Oii Gf." Ii-CD G< GMet ingang van: CQO G <

w HJ
* GB

Hl

* jr
oE <G OG G12. Wijziging van de nationaliteit. < GO G O3GGG- r* gu G GgCQO OQ Cu O Cu

ls‘
c*q a o.

(Dm

CLGG GCD G Per trg croO PGwDagtekening der naturalisatie: >G:O co’ Pa crGCQ £j D
O 35 S CL

Tfr
CL H-G es:GG cf13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het 

aantal vennoten bij wijze van geldschieting.
B* CQ P- PGBG H-H * 5T 

G
. G

r *
♦ CQ

OfV 4Gw CL
GG !1

J*$ GfcdMet ingang van: Gz. _<D
Ê?S!• ^ 
Ë“ Ö

B* CL
G Glmaatschappelijk Hl CQkapitaal.14. Wijziging van het 'ödgestorte

commanditaire lefO > \

VRU
i iOCD On <1 <J pp

CD o p.H
O pHFP* cfgMet ingang van: ••1H OCD H r-iCD
o"Q. hS cf

5
CD13r
0PH GT M15. 0

p o 0
PP cr1 W c+pa Naam van de aangever 

b Adres van de aangever

c In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd? b.e]ie.r.6.11(1....Y.eiUlD.D.tl

•A-«.L.*.Land.eweer.f....................................
.B.i.l.ts.traat....7.4.....b.i.s..,.. te... Utrecht

W 0 0cl o
%

<
4 H0N 4 pCS3 4W P PH*Ow OH* chCD

Q Lo H-
4 P4^ I O
P Pch 0 PO 0
H-Aldus naar waarheid opgemaakt, U.tr.e.clit. .januari. xwc.1.971 H Hde 0 a1H 0
P1P 0n n

De Aangever
(Persoonlijke handtekening)

O HP P cr Ppi
P cf0N O
4

Wiofis
• iO1

H*
bP0
P
P

[In te vullen door het Handelsregister,] PiO 
0 ;(D
S ïp0 :C+
0 i4 
4 jP

PDe Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf cr»

UTRECHT. 9

• :0
CM
<SV|

'im
\N

Model (Opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden of tot het sluiten 
van overeenkomsten bevoegde beheerders van een filiaal of bijkantoor).



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken teInhoud van de volmacht verstrekt aan de ommezijde dezes vermelde persoon:
(zie toelichting 4)

de heer W.H.E. Vrugtman, voornoemd, is als algemeen procuratiehouder 
bevoegd om gemelde commanditaire vennootschap te vertegenwoordigen en 
voor haar op te treden bij alle feitelijke handelingen en rechtshande
lingen, welke behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf van ge
melde commanditaire vennootschap;

het vorenstaande met dien verstande echter, dat voornoemde procura
tiehouder niet bevoegd zal zijn tot:
a. het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechts

handelingen voor zover het bedrag of de waarde hiervan hetzij onbe
paald is, hetzij de somma van vijfduizend gulden (f. 5.000,—) te 
boven gaat, doch deze beperking is niet van toepassing op aan- en 
verkooptransacties van goederen, waarin gemelde commanditaire ven
nootschap handel drijft en evenmin ten aanzien van het beschikken 
over girosaldi, waarvoor geen beperking geldt en het beschikken over 
banksaldi, waarvoor een speciale regeling met de betreffende bank
instelling kan worden getroffen;

b. het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechts
handelingen, waardoor gemelde commanditaire vennootschap voor langer 
tijd dan zes maanden wordt verbonden;

c. transacties omtrent onroerende goederen en/of geldleningen ten be
hoeve of ten laste van gemelde commanditaire vennootschap en in het 
algemeen het verrichten van handelingen welke niet tot de normale 
bedrijfsuitoefening behoren.

....Utrecht

u
KAMER V/'" düUPH. & FABR.
O 25 NAA81 1971 |g

voor Utrecht <1 easategèeu {

t)

o Jaarletter
^ Opgaafnummer

5 ö Dossiernummer
k* n3

O

Akteletter

Ph

ö % 
M .-Q

TOELICHTING
1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan 

worden mede opgegeven de naam en de voornamen v an de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.
2. In te vullen „procuratiehouder” (eventueel met vermelding van de bijzondere titel als adjunct-directeur,

onder-directeur enz.) of „beheerder van het filiaal of bijkantoor te .......... ......... ”
3. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan 

wordt mede opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Eu
ropa, dan wordt mede opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

4. De inhoud der volmacht behoort volledig te worden opgegeven. Is de ruimte aan ommezijde daartoe 
niet toereikend, dan vrage men een formulier T.

D crCQ re 03-f» Q- n
m O cd

CQ

r-* w
Z x g 2

rt- 03

g 5- w 2
03 ih*
££ re

„O <Otri "OM
03 0J N ft 

o 

ft3-U

cpr tbw p «8N oo n 5?
cf ft

03 cQ-* cft-sC 03 5
O 03 tr p

3 3|i
n P>

> 4 <
(D 03

CL 8. fttri ft 8
B-»

pPu Bft pftft p oftp er p £ * ^ <D
PII Et. rt-I*" nCD P p pj-

H# CQO p ft <
• PB I-*

^ O
OE <ft O03pa c<1 03 * EO OM*Pfttr <r> ftu po ftftCQCfQ Cl* O O-£ g g-" 

PlS (5 Q-
Q-PP frCO PerO ft ero Pcw O^g.D-8

fï Hl
co’ CD

* cr* CL
* CQ

PCQ 3 o vts:P8-|8- É8 «f

p cf13 Ou pft3reHZ H-O•
ft 

. p
M.

• CQ

ft
Pii
o> 0
ftP nv tn <!p
ft — CDz;> H 1* CU Pre P PCQ4 9GO 9

crQ * A CQ
CD a a Q irv> P*O p

Ch cf cf O Pn 4 o ©e 00 0ü: H0 O o CQ
BP1 h' CfH H- crA.L...Landeweer pat :a. Naam van de aangever Pp- cf cf ^ J° H'

•« tQ cf H

P
O

pVDV ^__JII.tr.e.Qiit.,..Bil.t.atraat.....74feisb. Adres van de aangever (V) O cfW 0PVJD O
cH0Ntn oc. In welke hoedanigheid is de aangever 

tot het doen van de opgaaf gerechtigd?
PP>

P P0 CDw2 H' cf4CQ

Q Pcf H'
DQ P: P P

P Pde22e.... december 19.70..Htr.e.chtAldus naar waarheid opgemaakt, cf H
P

4^

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

CF1 P
H* H-

wiCQ

• P
CfN fcr* H*

P 0
P H
Pb
0 O
3 ©
0 d 
0 cf
4 4

CD
o>

(In te vullen door het Handelsregister)
* = Pcv

De Secretaris geeft last tot inschrijving der o • H

ÖTKECHI. 5 5 NS*
CV

CDt. TJ

de

Y\ Model K* (Opgaaf betreffende procuratiehouders of andere dergelijke gevolmachtigden of tot het sluiten 
van overeenkomsten bevoegde beheerders van een filiaal of bijkantoor).w



Inhoud van de volmacht verstrekt aan de ommezijde dezes vermelde persoon: 
(zie toelichting 4) /

De heer H.A. Hoefsmlt voornoemd, is als bijzonder procuratiehouder 
bevoegd om gemelde commanditaire vennootschap te vertegenwoordigen 
en voor haar op te treden bij alle op de hoofdboekhouding/én admini
stratie betrekking hebbende feitelijke handelingen en rechtshandelin
gen, welke behoren tot de normale uitoefening van het/bedrijf van ge
melde commanditaire vennootschap;

het vorenstaande met dien verstande echter, dat 
tiehouder niet bevoegd zal zijn tot het aangaan vah overeenkomsten en 
het verrichten van andere rechtshandelingen voor zover het bedrag of 
de waarde hiervan, hetzij onbepaald is, hetzij de'" somma van vijfduizend 
gulden (f. 5.000,—) te boven gaat, dan wel 
schap door zodanige overeenkomsten en of andere rechtshandelingen voor 
langer tijd dan zes maanden wordt verbonden»
Mo do verschoon ’to-n

ornoemde procura-

commanditaire vennoot-

O
te
N
te
c*>

&

O
O
*

2
• w
. H
te
te

n
X
&A...L.»..Lande we era. Naam van de aangever .

Utrecht.,...Bilt straat 741oisb. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

<

tn
2.e.ui.g-.be-har.e.nd.-.’v.eimaa.t-

de.2-2.e..de-cembea?. 19-70*Aldus naar waarheid opgemaakt, .U.tr.e.c-h-t
CL

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. w ^
ÜTRnChi. 2 5 HAAST 13?l

de



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

. n°

uTEicr-m

0

£ Jaarletter 0
CL

KAM 'n VAN KOvVH. £ FABR. f 
& 2 8 MAART 1973

CDO E0 Akteletter“O Opgaafnummer 0c E 
_0 0
3 "c Dossiernummer
> CD
0=C

0 oE2.19. O0
0 cm strokenvoer v \*Q

Wmmuhwi
--------------------------------------------- T ■.....................

El

WIJZIGINGEN

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel verge
zeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot de 
onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum waarop zij is ingegaan.

Z
Lil Go mm...v.ë.nn*..Internationale Automobiel..Centrale K...Landeweer

(Handelsnaam)
Opgaaf van

gevestigd te ütr.QC.Mo:
X 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.

O
(ƒ)

Met ingang van :Ld
OQ 2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.

ld
Z Met ingang van :

£ 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffenaars, 
intrekking ener volmacht.o /o

•ï Met ingang van :

4. Schorsing
(ƒ) van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, handels-

Opheffing van de schorsing 
agenten, beheerders en vereffenaars.LU

N
LU /

Met ingang van :
O

5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden (bevoegd
heid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien van het einde der 
vennootschap.

Met ingang van :

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandse Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bijvoegsel tot de 
Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan dienen in deze kolom te wor
den vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandse Staatscourant).

cn

1
C£>
CM

Met ingang van :

7. Wijziging van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.
V

Met ingang van :

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming (het kan
toor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide.

Het; privé-adres van de heer W.H.E. 
houder, is gewijzigd in: Utrecht,

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te .HIBSCHT
af'

•*éVrugtman, algemeen proeuratie- 
Livingstonelaan 556.

CD

ivi No 4m.i,£ « Jaarletter 
o

0
& ^Q.

*1E0 Akteletter~o Opgaafnummer 00
GOC

_0 0

3 c Dossiernummer> co
0=3=

■*->

E 2 2 AUG. Wh2.1.9.Met ingang van : 23 februari 1973 13
0 {
Q voor Uirecht & omstreken t9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

WIJZIGINGEN

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.Met ingang van :

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen. TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel ver
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot 
de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden d^ datum waarop zij is 
ingegaan.

Met ingang van :

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en beheer
ders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) Z

ö Ldm >

N Internationale AutQm.o.b.i.e.l....ü.en.tr.ale....K..Latid..e.we.er.,....
(Handelsnaam)

Opgaaf vanm dMet ingang van :

I(ƒ) Utrecht.gevestigd te12. Wijziging van de nationaliteit.
O /(ƒ)7J 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.

Ld /oDagtekening der naturalisatie : /coo ■

13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het aantal ven
noten bij wijze van geldschieting.

Met ingang van:
* 7/

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen.LU /|,Z
Met ingang van : Z.'

4m /
maatschappelijk

kapitaal.14. Wijziging van het Met ingang van:gestorte ocommanditaire 00 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffenaars, 
intrekking ener volmacht.Om /

d ■0)/

QmMet ingang van :
• (ƒ) /Met ingang van:I /

15.
/D 4. SchorsingLUA.,..L.,.. .Lan.de.w.e.e.r..........................

Utrecht, Biltstraat 74-his
van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, handels-a. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ?

Opheffing van de schorsing 
agenten, beheerders en vereffenaars.N /c_ /

< /. Lil ! ,
/mbeherend vennoot O /

/z /Met ingang van:

5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden (bevoegd
heid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien van het einde der 
vennootschap.

.ntr.ac.iii. , de 19Aldus naar waarheid opgemaakt.

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening) /

/
7

Met ingang van:

/
6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomst of reglement.

(Als openbaarmaking in de Nederlandse Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bijvoegsel tot 
de Staatscourant of bij gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overgelegd. Alsdan dienen in deze kolom 
te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandse Staatscourant).

(In te vullen door het Handelsregister).
T2 8 mum 1973De Secretaris geeft last tot inschrijving der op^aaf^ ^ ^

CT>
de 19

m

Met ingang van,

7. Wijziging vafi de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon./r71.Z~V' 0 Ür. „WMOUC»-' ffHed. Stcrt dch
Met ingang van:

/

Py Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming (het kan
toor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide.

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te TTrTTR~FinHrP

*•
0)

CibC n° CTT£ w Jaarletter 
o 05

CD
Q.
ECD Akteletter-o Opgaafnummer 0co coc_a> 0

3 "c Dossiernummer
> 03
0^=
+* 4->

E219Met ingang van: D
03
Q

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

WIJZIGINGEN

c Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.Met ingang van:

TOELICHTING10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

Het filiaal te Amsterdam, P.C.Hooftstraat 65-67 en Ruysdaelkade 75-77 
is opgeheven
Met ingang van:

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel ver
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot 
de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum waarop z 
ingegaan.

4.

1-5-1974
11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en beheer

ders.
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) Zö iLUm

>Nm Opgaaf van Interantionale- Automobiel Centrale K.Landeweer
(Handelsnaam)dMet ingang van: (ƒ) I Utrechtgevestigd te12. Wijziging van de nationaliteit. OD

(ƒ) 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.o LÜDagtekening der naturalisatie: O CQ*13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het aantal 
vennoten bij wijze van geldschieting.

Met ingang van:

Z 2. Uittreding van bestuurders en commissariss.eAr^'LU,mM zMet ingang van:

maatschappelijk
Met ingang van:kapitaal.14. Wijziging van het ODgestorte

commanditaire om 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffenaars, 
intrekking ener volmacht.

De heer H.A.Hoefsrait, procuratiehouder, is uitgetreden
ft-tc. /^'7v________________________________________________

oai dO
Met ingang van: I • (ƒ) Met ingang van:

TJ15.
4. SchorsingLU van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders andels-.A-.L-Ijande.we.e.r.,........................ ......

Ei.ltstraat. 74 ...bis.,..Ut.re.ciit...
a. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd? ..„beherende V.enn.O.O.t

Opheffing van de schorsing 
agenten, beheerders en vereffenaars.N<

m Lil
QZ

Met ingang van:

ZA, deAldus naar waarheid opgemaakt. 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien vpffde rechten van derden (bevoegd
heid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien van het einde der 
vennootschap. /

LXe aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

è
Met ingang van:

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overéénkomst of reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandse Staatspefurant is voorgeschreven moet het desbetreffende bijvoegsel tot 
de Staatscourant of bij gebreke daarvan eejKauthentiek afschrift worden overlegd. Alsdan dienen in deze kolom 
te worden vermeld dagtekening en nummer der betreffende Nederlandse Staatscourant).

(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

UTRECHT ..., de 19

Met ingang van:

elsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.7. Wijziging van de ha

e-:
21 7-7/ Nr 1Ned. Stcrt dd. c£p Me^ngang van:

1 .Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).c7



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te utrecht8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming (het kan
toor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide.

cD
£ .« Jaarletter 
o P5 ..: .H N° ..BAUq... |

KAMER"
£■ 2 5 mm» 1976 s I

O) Akteletter~ö K i •-Opgaafnummer CD
ü)

03 □5c
_0) 0
“5 "c Dossiernummer
> 03

JE .2

£219 D
Met ingang van: "co

*
Q voor

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.
/
/

/ Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen./
//

TOELICHTINGMet ingang van:

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel ver
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen. Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden 
opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

Met ingang van:

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers en beheer
ders.

ij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) Internationale Automobiel Centrale K.landewser
(Handelsnaam)

Opgaaf vanZöm uim
>N Utrecht.gevestigd te

m erMet ingang van: (ƒ) Bij wet van 28 mei 1975 (Staatsblad 277) is de commanditaire vennootschap 

op aandelen afgeschaft.I12. Wijziging van de nationaliteit. OD
(ƒ)O LdDagtekening der naturalisatie: o Het aantal vennoten bij wijze van geldschieting bedraagt: 

land der inwoning:
Nationalit e it

34m13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van het geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het aantal 
vennoten bij wijze van geldschieting.

3 3 in. Ne der. land 

Nederlandse
Totale bedrag der gelden en totale waarde der goederen welke 

zijn ingébracht..:

1..in. ..Zuid- Afrika-r -

Z Ld
<3 ZMet ingang van:

ƒ 600.0 0Onmaatschappelijk *kapitaal.14. Wijziging van het CDgestorte ocommanditaire

o0)
CCo

Met ingang van:

•inD15.

d LUC_a. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

N<

LUm ozbeherend vpnnnnt

//r/p 7- , deAldus naar waarheid opgemaakt.
/

De aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

l

(In te vullen door het Handelsregister)

1 7 JAM\ 1375De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

U: £ <&' tdr. , de 19
~£S]
D& Se| it aris, //

r\ /

Neé. Stcr\ <i<i Model T. (Opgaafformulier te gebruiken ten behoeve van opgaven, waarvoor geen bijzondere formulieren zijn voor
geschreven of voor bijzondere gevallen).?

y



UTRECHTHandelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
CD

£ m Jaarletter

13 ^ Opgaafnummer 
©

3 "c Dossiernummer 
> co

© U:n° V' a v !! * FABR.Q.O) OeE Akteletter© U ME 11976©
EP1Q =3

voor Utrecht & omstrekenta
D

*

WIJZIGINGEN

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel ver
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot 
de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum waarop zij is 
ingegaan.

Zü Lilrr >N
Opgaaf van TrvfTP'rmq’hi nrigl p Aut?OïïlQhiO0n1jr8.l_0 K~« TfctndgwgQT*

(Handelsnaam)
m

«ï(ƒ) Utrechtgevestigd te7

O/

7}/

(ƒ) 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten./ o/ Lily O 00 Met ingang van:*
/

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen:Z Ld/

m zH
jylet-Hfrgang van:

00 oA.L. Landeweer 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffenaars, 
intrekking ener volmacht.

Naam van de aangever . m O(ƒ>Biltstraat 74 bis, Utrecht crAdres van de aangever . . ho De volmacht van de heer J.Ringenaldus is ingetrokken.
Met ingang van:

h- NIIn welke hoedanigheid is de aangever 
tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

30 april 1976*)•Beherend Vennoot
4. SchorsingLU van bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, handels-

Opheffing van de schorsing 
agenten, beheerders en vereffenaars.N<

LU9 9 Z..4! 19 7.oU tracht. maart., deAldus naar waarheid opgemaakt. m Qz
Met ingang van:De Aangever, 

(Persoonlijke handtekening) 5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rejbtérTvan derden (bevoegd
heid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden) of^tén aanzien van het einde der 
vennootschap.

Met ingang van:(In te vullen door het Handelsregister).

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, ovej^énkomst of reglement.
(Als openbaarmaking in de Nederlandse Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bijvoegsel tot 
de Staatscourant of bij gebreke daarvan eejKciuthentiek afschrift worden overlegd. Alsdan dienen in deze kolom 
te worden vermeld dagtekening en numpréf der betreffende Nederlandse Staatscourant).

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

2 5 MM f978UTRECHT , de 19
l|B OTIDe^Secl^ :< js

Met ingang van:

delsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.7. Wijziging van de

%

Mét ingang van:

Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).
$



Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te U T R E CH T.8. Wijziging van adres.
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming (het kan
toor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide. 0

N° )??? |£ to Jaarletter 

^ Opgaafnummer

3 "c Dossiernummer
> (O
0)3=

+-» 4_,

&?/nnD'! ? P4BR. 

1377 3
omstreken

O)

K/ ' Akteletter0
O) 0 3 FE8E
Z5 O
CÖ

Met ingang van: Q yoor Ucrc V. -•%v • i * L

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING

Met ingang van: De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel 
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
Indien geen vereffenaren zijn aangewezen, kunnen de hieronder sub 7 (a—h) gestelde vragen onbeantwoord blijven. 
Is er slechts één vereffenaar, dan behoeven de vragen sub 7 (a—h) ook slechts éénmaal beantwoord worden.

ver-

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

Met ingang van:

11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, handélsagenten, handelsreizigers en beheer
ders. /
(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) Zö 1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan worden 

mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.

2. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt mede 
opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan wordt mede 
opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

3. In gevallen, waarop dit formulier niet van toepassing is, vrage men een formulier T.

Lilm
>Nm

ofMet ingang van:

H12. Wijziging van de nationaliteit. OD (f)O üJDagtekening der naturalisatie: o m Opgaaf van Commanditai re Vennootschap Internationale Automobiel Central e K. Landeweer
(Handelsnaam)

1.et geplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het aantal13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging va
vennoten bij wijze van geldschieting.

Z gevestigd te UtrechtLJ
iïl ZMet ingang van:

maatschappelijk *
kapitaal.14. Wijziging van GJ 2. (Invullen indien het een naamloze/besloten vennootschap betreft): 

De naamloze/besloten vennootschap is met ingang van.....................

gestorte ocommanditaire m o 19........... ontbonden,(ƒ)// cro ingevolge het besluit van de vergadering van aandeelhouders dd.
I-IMet ingang van:
#J015. 3. (Invullen indien het een vereniging betreft) :

A.# i^Ti^mrl ________________________

TH 1 74 Utrecht___
c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

a. Naam van de aangever N De vereniging is met ingang van< 19 ontbonden,
JLb. Adres van de aangever m ingevolge het besluit van de ledenvergadering dÜzheherTnnrl vnnnnnt

(Invullen indien het een vennootscha/ó 4. rider firma of een commanditaire vennootschap betreft) :19, deAldus naar waarheid opgemaakt.

De vennootschap is met ingaDe aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

19 ontbonden tengevolge vanvan

De onderneming is met ingang van5. 19.... voortgezet door

(In te vullen door het Handelsregister)

14 ME! 1376De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf.

/& Ij in liquidatie getredenDe onderneming is met ingang van twinliq november6. 19..76...
, de

De^Secr^ £ is

r Opgave betreffende de vereffenaar z.o.z.

Model S. (Opgaaf betreffende ontbinding ener vennootschap, rechtspersoon of vereniging. Voortzetting liquidatie, op
heffing der onderneming).



7. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te u t r e ch t.S.tQXBelderbos.a. Naam van de vereffenaar . .
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit) . . . . ...Arnold. J.Q.se.p.b. J.Q.han......Andreas Anton.ius... CD
£ » Jaarletter 

^ Opgaafnummer

"5 "c Dossiernummer
> CD

-Ei?

aiCD.20....-...11...19.76.20 - 11..-...197.6c. Tijdstip van in functietreding . . Akteletter

610Utrecht,Livingstonel aan KAMER VAM KOOPH. & FABR.
§ ö 3 FEB. 1377 S

va^r ülrciiïlu, u. ormitrakon

De Bilt,. Haydnlaan 19d. Woonplaats, straat en huisnummer . .
CD
Q......Bergen op Zoom.......

28 april 1924

De Bilt...e. Geboorteplaats................................
(Zie toelichting 2).

f. Datum en jaar van geboorte . . 22. ..september. .19.3.9.
WIJZIGINGEN

g. Nationaliteit (eventueel dagtekening der 
naturalisatie)...................................................... Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling-over te gaan onderstaande toelichting te raadplegen.NederlanderNederlander

.....
TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel 
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen moet door de aangever worden doorgehaald.
Bij wijziging van de opgaaf betreffende personen moet steeds ook worden opgegeven in welke betrekking zij tot 
de onderneming staan of stonden. Ten aanzien van elke wijziging moet opgegeven worden de datum waarop zij is 
ingegaan.

h. handtekening die door de Vereffe/ 
naar, onder de stukke^, 
de onderneming betref
fende, gesteld wordt.

ver-fti. Paraaf . .

7. ZüV.rugtman...............................

Wil Ie m..He.nri..Engelbert

a. Naam van de vereffenaar . .
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit) . . . .

Lilm
>N Commanditaire Vennootschap Internationale

Automobiel Centrale K. Landeweer________m Opgaaf van
20 -...11..- 1.976c. Tijdstip van in functietreding . . (Handelsnaam)

I Utrechtgevestigd teUtrecht,.L.i.vin.gs.t.o.n.e.laan. ...5.5.6 

Voorburg......................................

d. Woonplaats, straat en huisnummer . . 5..... OJ}
(f) 1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennoten, beherende vennoten.e. Geboorteplaats................................

(Zie toelichting 2).

f. Datum en jaar van geboorte . .

o lilo m11 oktober 1934
Met ingang van:

g. Nationaliteit (eventueel dagtekening der 
naturalisatie)...................................................... Z 2. Uittreding van bestuurders en commissarissen....-Nederlander UÜm zh. handtekening die door de Vereffe

naar, onder de stuklfenr 
de onderneming betref
fende, gesteld wordt.

Met ingang van:00 o. Paraaf . . m 3. Ontslag van gevolmachtigden, procuratiehouders, handelsagenten, handelsreizigers, beheerders en vereffenaars, 
intrekking ener volmacht. /OCOo8.

Ia. Naam van de aangever Mr. A.J.J...Stox
Li vingstonel aan no.. .6.10, Utrecht,

•o Met ingang van:

b. Adres van de aangever 4. SchorsingLU van bestuurders, co issarissen, gevolmachtigden, procuratiehouders, handels-Opheffing van de schorsing 
agenten, beheerders en vereffenaars.N<Liquidateurc. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ?

LUm oz
Met ingang van:...., de zeventiende... januari... 1977UtrechtAldus naar waarheid opgemaakt,

5. Wijziging der bepalingen van een vennootschap onder een firma ten aanzien van de rechten van derden (bevoegd
heid de vennootschap aan derden en cferden aan de vennootschap te verbinden) of ten aanzien van het einde der 
vennootschap. /

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekeniri

Met ingang van:

6. Wijziging van de akte vj oprichting, statuten, overeenkomst of reglement.
(Als openbaarmaking in'de Nederlandse Staatscourant is voorgeschreven moet het desbetreffende bijvoegsel tot 
de Staatscourant ofj6\j gebreke daarvan een authentiek afschrift worden overlegd. Alsdan dienen in deze kolom 
te worden vermeld/aagtekening en nummer der betreffende Nederlandse Staatscourant).(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf. 4'

f1T
.... U.........  de

Met ingang/van:n. 19
v^LV ;

van de handelsnaam en/of van de naam van de vennootschap of van de rechtspersoon.7. Wijzigi
ecKeti ms

Met ingang van:
4*»

«A Model R. (Opgaaf betreffende wijzigingen).



é'

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te8. Wijziging van adres, van de onderneming:
Men gelieve uitdrukkelijk op te geven, of de wijziging betrekking heeft op het adres van de onderneming (het kan
toor) dan wel op het adres van een der bij de onderneming betrokken personen of beide.

Accountantskantoor Sijbes en Belderbos 
Janskerkhof 20,
UTRECHT.

CD

1 [kamt
É

% FA BR.pf n°£ «? Jaarletter

13 ^ Opgaafnummer 
Q) ~ö
"5 "c Dossiernummer 
> co 
CD=I=

4->

£2

«' o • * >

CLO)
Akteletter1 S OM, b/ö r>

co
JJA E

voor Ütieciu o*. o»*ïstreKen5
co

1 januari 1977Met ingang van: O

9. Wijziging van het uitgeoefende bedrijf.

Het is noodzakelijk, alvorens tot de invulling over te gaan, onderstaande toelichting te raadplegen.

TOELICHTING

De opgaaf moet in de Nederlandse taal duidelijk en zo mogelijk met de schrijfmachine geschreven zijn, dan wel ver
gezeld gaan van een geautoriseerde Nederlandse vertaling.
In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderingen voorkomen.
Veranderingen in een ter inschrijving aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.
Indien geen vereffenaren zijn aangewezen, kunnen de hieronder sub 7 (a—h) gestelde vragen onbeantwoord blijven. 
Is er slechts één vereffenaar, dan behoeven de vragen sub 7 (a—h) ook slechts éénmaal beantwoord worden.

Met ingang van:

10. Wijziging of opheffing van filialen of agentschappen.

Met ingang van:

ndelsagenten, handelsreizigers en beheer-11. Wijziging in de volmacht van de gevolmachtigden, procuratiehouders, 
ders. /

(bij intrekking van de volmacht wordt kolom 3 ingevuld) / Zö 1. Betreft de opgaaf een vrouw, die gehuwd is of gehuwd is geweest (weduwe of wettelijk gescheiden) dan worden 
mede opgegeven de naam en de voornamen van de echtgenoot of van de voormalige echtgenoot.

2. Indien de naam van de geboorteplaats of van de woonplaats afwijkt van die van de gemeente, dan wordt mede 
opgegeven de naam dier gemeente. Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten het Rijk in Europa, dan wordt mede 
opgegeven de naam van het land, waar die plaats ligt.

3. In gevallen, waarop dit formulier niet van toepassing is, vrage men een formulier T.

Ldm >
N #

Met ingang van: IH O12. Wijziging van de nationaliteit.
TJ (ƒ)O LdDagtekening der naturalisatie: o CD c:..v..... i..»...A.»..cip...,.... 1^...?...

Lr-1 11- t

Opgaaf van1.
*13. Jaarlijkse opgaaf of wijziging van heygeplaatste kapitaal, der in omloop zijnde schuldbrieven en van het aantal 

vennoten bij wijze van geldschieting.
(Handelsnaam)

Z Ld gevestigd te

m zMet ingang van:

aatschappelijk

CD 2. (Invullen indien het een naamloze/besloten vennootschap betreft):kapitaal.14. Wijziging van het gestorte ocommanditaire m O De naamloze/besloten vennootschap is met ingang 19........... ontbonden,vanCO (TO ingevolge het besluit van de vergadering van aandeel ers dd.
Met ingang

3. (Invullen indien het een vereniging b :):15. LU
Mr. A.J.J.Stox Na. Naam van de aangever

b. Adres van de aangever

c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd?

De vereniging is met in< van 19............ontbonden,
Livinqstonelaan 610. Utrecht LUm ingevolge h “êsluit van de ledenvergadering dd.ÜZLiquidateur

4. (Invullen indien het een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap betreft) :

1*0....
zeventiende januari 1977Utrecht , deAldus naar waarheid opgemaakt.

19ontbonden tengevolge 

2-0 Ir'V'G V G- VVSr<lo V Oj 7 ^

De vennootschap is met ingang vanDe aangever, van
(Persoonlijke handtekening)

Jt.....V.CXA^y.... cAjl*.... oloi

5. De onderneming is met ingang van 19 voortgezet door{■

(In te vullen door het Handelsregister)

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opga|fj*|’!f*? in liquidatie gotroëon6. De onderneming is met ingang van 19
opgeheven

Opgave betreffende de vereffenaar z.o.z.

Model S. (Opgaaf betreffende ontbinding ener vennootschap, rechtspersoon of vereniging. Voortzetting liquidatie, op
heffing der onderneming).



7.
Jhr Mr J.C.Schorera. Naam van de vereffenaar . .

(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit) . . . . Johan Cornelis

15oktober 1977c. Tijdstip van in functietreding . .

Utrecht.,..Wilhe.1 m i. n ap ar k ...3.3.d. Woonplaats, straat en huisnummer . .
• * i

Utre.chi.e. Geboorteplaats................................
(Zie toelichting 2).

f. Datum en jaar van geboorte . . 11 november 1911
7.
a. Naam van de vereffenaar ...............
b. Voornamen (voluit)............................
c. Tijdstip van in funktietreding .
d. Woonplaats, straat en huisnummer
e. Geboorteplaats ...................................
f. Datum en jaar van geboorte .........

Nationaliteit .....................................
h. Handtekening ...........................................
ï• Paraaf ••••••••*••••••••••••••••

A.A. Belderbosg. Nationaliteit (eventueel dagtekening der 
naturalisatie)...................................................... Ned»

Andreas Antonius
20 november 1976 

Haydnlaan 19, Bilthoven 

De Bilt

h. handtekening die door de Vereffe
naar, onder de stukken, 
de onderneming betref
fende, gesteld wordt.i. Paraaf . .

7. g-o.Yr.mjg.tmana. Naam van de vereffenaar . .
(Zie toelichting 1).

b. Voornamen (voluit) . . . .
m
N.........W.ll.l.em....Ee.n.ri..-Engel.b.er.t
*

.2.0-...n.o.v.em-ber..-l-9-7-6c. Tijdstip van in functietreding . .
(ƒ)
—Id. Woonplaats, straat en huisnummer . . ...... -Vq- • ij..P- rede -n -k—-v- Q-n- ■ • • © e d •© -h-s t r & st...-5* 9'
J)

e. Geboorteplaats................................
(Zie toelichting 2).

f. Datum en jaar van geboorte . .

o...Vo-o-r-ba-rg

O
11-10-1934

g. Nationaliteit (eventueel dagtekening der 
naturalisatie) . .

*Eed. z
.....

mh. handtekening die door de Vei 
naar, onder de stukken, 
de onderneming betref
fende, gesteld wordt.

GD
. Paraaf . . mcoo8. Jhr Mr J.C. Schorer *

a. Naam van de aangever

Maliebaan 6, Utrecht (kantooradres)

vereffenaar
b. Adres van de aangever c_

<c. In welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ? mz
19 ,7.812 oktoberUtrecht deAldus naar waarheid opgemaakt,

De Aangever, 
(Persoonlijke handtekening)

(In te vullen door het Handelsregister)

Pe~8Mft'as,1°"n~d utrecht , de
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