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Onderneming
Handelsnamen
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnamen
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

819562439
Besloten Vennootschap
Bluestar Offshore B.V.
Moerdijk
12-06-2008
11-06-2008
24-05-2018
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 30-11-2021.

Star Technical Services
Bluestar Offshore B.V.
11-06-2008
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
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000016505530
Star Technical Services
Bluestar Offshore B.V.
Plaza 2, 4782SK Moerdijk
0113544030
11-06-2008
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
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Ingeschreven onder KvKnummer
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Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

STAR Group B.V.
Plaza 2, 4782SK Moerdijk
22053087
21-12-2011 (datum registratie: 27-12-2011)

STAR Group B.V.
Plaza 2, 4782SK Moerdijk
22053087
13-12-2017 (datum registratie: 12-01-2018)
Alleen/zelfstandig bevoegd

de Haseth, Rafael Randolph
19-05-1978
08-11-2018 (datum registratie: 19-11-2018)
CFO
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Opdrachten aan te gaan met opdrachtgevers (cliënten) tot een opdrachtwaarde van
EUR 250.000 (excl. BTW). Afsluiten van inkoopcontracten tot een bedrag van EUR
100.000 (excl. BTW). Afsluiten van leasecontracten tot een bedrag van EUR 100.000
(excl. BTW). Betalingen te verrichten betalingen tot een bedrag van EUR 1000.000
zelfstandig, en onbeperkt gezamenlijk met één van de andere betalingsbevoegden.
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Werkzame personen

Het (doen) exploiteren van een project- en adviesbureau dat zich met name richt op
het ondersteunen en adviseren van opdrachtgevers vanaf de ontwerpfase tot en met
de volledige levenscyclus van de (offshore-)installaties en het zijn van een partner in
on- en offshore-activiteiten (personeel, uitrusting en materialen), welke activiteiten
mede toezien op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op nationale en
internationale markten aan andere ondernemingen ten behoeve van - de offshoreindustrie, het adviseren in en het ondersteunen van werkzaamheden op nationale en
internationale markten aan ondernemingen ten behoeve van de offshore- industrie,
het verlenen van diensten ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden.
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