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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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6
18-11-2021
F.02/20/136
NL:TZ:0000139051:F001
21-04-2020

mr. H.H. de Kroon
mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens
Naam onderneming
Emma's IJssalon B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
Thomas de Rouckstraat 13
4611 EC Bergen op Zoom
KvK-nummer 71058524

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de vervaardiging van comsumptie-ijs, als
fastfoodrestaurant, cafetaria's, ijssalon en eetkraam. Daarnaast met de
productie en verkoop van ijs en overige etensw aren en dranken, het
importeren van grondstoffen ten behoeve van de productie van ijs en
aanverw ante producten,

20-05-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de administratieve stukken opgevraagd bij de bestuurder, die
slechts deels zijn verstrekt.
Over het eerste gebroken boekjaar t/m eind 2018 is geen jaarrekening
opgesteld noch zijn er over 2019 jaarstukken opgesteld. De curator doet nader
onderzoek naar de ontvangen papieren administratie.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2020
1

€ 363,07

20-08-2020
2

€ 8.448,77

17-02-2021
4

€ 8.430,53

17-05-2021
5

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
2

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

19-11-2020
3

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020

17-02-2021
4

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

17-05-2021
5

t/m
16-5-2021
van
17-5-2021
t/m
7-11-2021

18-11-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 0 min

2

30 uur 36 min

3

20 uur 36 min

4

18 uur 6 min

5

9 uur 42 min

6

15 uur 6 min

totaal

133 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is bij akte van 2 maart 2018 opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder van failliet is Emma's Holding B.V. De aandelen van Emma's
Holding B.V. w orden gehouden door Stichting Emma's Holding en bestuurder
van Emma's Holding B.V. is de heer A.A.J. van den Hoek.

20-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voorzover bekend zijn er geen lopende procedures.

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekering w aren reeds geruime tijd geroyeerd w egens niet betaling van
de premies.

20-08-2020
2

1.4 Huur
Failliet heeft een huurovereenkomst gesloten voor het pand aan de De
Boulevard 75 te (4617 HB) Bergen op Zoom.

20-05-2020
1

De curator heeft in afw achting van een doorstart mogelijkheid de huur niet
opgezegd. Inmiddels heeft de verhuurder de huurovereenkomst op 3 juli 2020
opgezegd.

20-08-2020
2

Het pand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder en de huurovereenkomst
is beëindigd per 1 november 2020.

19-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Aldus de verklaring van de heer Van den Hoek bestuurder van Emma's IJssalon
BV d.d. 4 mei 2020, w aar de oorzaken van het faillissement tw eeledig:
Het zomerseizoen 2019 en een zekere mate ook het voorjaar 2019 w as slecht
voor de ijsbranche en de failliet heeft ongeveer 20-25% minder omzet dan
normaal gerealiseerd. Hierdoor w erd er minder w inst gemaakt en deed er zich
lopende het jaar 2019 met enige regelmaat een liquiditeitstekort voor
w aardoor facturen van handelscrediteuren en de belastingen niet tijdig
w erden voldaan. Ook ontstond er een achterstand bij de betaling van de huur
en dreigde er een geschil met de verhuurder van het gehuurde pand aan de
Boulevard 75 te Bergen op Zoom. De bestuurder erkende bovendien dat de
boekhouding en administratie van de failliet niet altijd zorgvuldig w erd
bijgehouden mede als gevolg van een w isseling van accountant medio 2018
omdat deze aanvankelijk niet w as betaald. Het opstarten van de boekhouding
bij de nieuw e accountant per begin 2019 leverde problemen op nu er geen
aansluiting kon w orden verkregen met de cijfers 2018. Bij de failliet w as er niet
altijd sprake van een goed overzicht op de openstaande schulden aan
crediteuren en hebben zich ook problemen voorgedaan met (ontslag van)
personeel.
Met de verhuurder w erd in november 2019 vanw ege de ontstane achterstand
in de betaling van de huur een regeling getroffen w aarbij de verhuurder de
inventaris heeft teruggekocht van failliet en de koopprijs hiervan deels
verrekend heeft met de openstaande huurschuld. Vervolgens heeft failliet
getracht eind 2019 begin 2020 vanw ege de gerezen financiële problemen een
overnamekandidaat te vinden die bereid w as de onderneming van failliet voort
te zetten. Ter zake van deze beoogde verkoop en overdracht van de
onderneming aan een derde ontstond tussen failliet en de verhuurder een
geschil w elke ertoe heeft geleid dat de verhuurder onder meer de door hen ter
beschikking gestelde horeca vergunning heeft ingetrokken en de gemeente
Bergen op Zoom failliet gesommeerd heeft de zojuist tijdens de coronaire crisis
heropende ijssalon te sluiten. Er w as inmiddels ook een aanzienlijke
achterstand opgetreden bij de betaling van belastingschulden en
pensioenpremies aan het Pensioenfonds Horeca, die februari 2020 het
faillissement van Emma's IJssalon BV heeft aangevraagd. Het faillissement is
na een aanvankelijke aanhouding op 25 februari 2020 uiteindelijk op 21 april
2020 door de rechtbank Zeeland-W est-Brabant uitgesproken.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

20-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

20-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-4-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijk en telefonisch contact met bestuurder, w erknemer, uw v en
rechtbank.

20-05-2020
1

Afgew ikkeld.

19-11-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken op naam.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 484,00

€ 0,00

€ 8.484,00

€ 0,00

Inventaris ijssalon
VW Caddy
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aldus informatie van de bestuurder van failliet is de inventaris door de
bew eerdelijke pandhouder -zonder toestemming van failliet en de curator- op
30 april jl. uit het gehuurde van failliet afgevoerd naar een voor de curator
onbekende locatie.

20-05-2020
1

Curator heeft de bew eerde pandhouder gesommeerd de zonder recht en titel
na datum faillissement afgevoerde inventarisgoederen te retourneren en af te
leveren in het gehuurde pand van failliet.

20-08-2020
2

De bew eerde pandhouder en diens advocaat hebben geen gehoor meer
gegeven aan het retourneren van de goederen dan w el aan medew erking van
verkoop van deze goederen. De curator zal na overleg met de rechtercommissaris over gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

19-11-2020
3

De nog in het pand aanw ezige inventariszaken zijn -na het verkrijgen van een
taxatie- verkocht aan een derde.
Er heeft een nadere bespreking met de bestuurder plaatsgevonden die
aanvullende informatie heeft verstrekt en de curator nog van aanvullende
stukken zal voorzien. Ook heeft de bestuurder de sleutels van de VW bestelbus overhandigd, opdat deze kan w orden opgehaald en door de curator
kan w orden verkocht.

17-02-2021
4

De curator heeft inmiddels gegadigden benaderd voor het uitbrengen van een
bieding.

17-05-2021
5

Het voertuig is verkocht.

18-11-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen en eigendomsrechten.

20-05-2020
1

Terugvordering inventarisgoederen van bew eerde pandhouder en verkoop
inventaris.

20-08-2020
2

Terugvordering onbevoegd w eggenomen inventarisgoederen van bew eerde
pandhouder en verkoop inventaris.

19-11-2020
3

Voorts bevindt zich nog een bestelauto in de boedel w aarvan de verblijfplaats
onbekend is en ondanks herhaald verzoek en sommatie aan de bestuurder is
deze nog niet aan de boedel beschikbaar gesteld.
Ophalen en verkopen bestelbus ten behoeve van de boedel.

17-02-2021
4

Verkopen bestelbus.

17-05-2021
5

De bestuurder dient de curator nog van aanvullende stukken te voorzien.
Afronding discussie met bew eerdelijke pandhouder over teruggave van
eigenmachtig ingekomen inventariszaken na datum faillissement.

18-11-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

20-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa.

20-05-2020
1

Bij gebreke van verdere informatie van de bestuurder van failliet, die niet meer
op verzoeken van de curator terzake van het verstrekken van informatie
reageert, is niet duidelijk of er nog meer activa in de boedel bevinden.

20-08-2020
2

De bestuurder heeft de curator van nadere informatie voorzien, ook met
betrekking tot de door de vermeende panhouder eigenmachtig afgevoerde
inventariszaken na datum faillissement. De curator zet zijn pogingen voort
deze inventariszaken aan de boedel geretourneerd te krijgen.

17-02-2021
4

Het voortzetten van de discussie met de door de vermeende pandhouder
afgevoerde inventariszaken.

17-05-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
N.v.t.

20-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

20-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij de ABN AMRO Bank N.V. en heeft daar een rekening w aarop
op datum faillissement een creditsaldo stond.

20-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet zouden er pandrechten zijn
gevestigd op de inventaris. De rechtsgeldigheid van deze verpanding w ordt
door de curator nader onderzocht.

20-05-2020
1

Dit onderzoek w ordt voortgezet en de curator overlegt met de advocaat van
de bew eerde pandhouder en heeft tevens aan deze advocaat het
verzoek/sommatie gedaan jegens de bew eerde pandhouder, de w eggenomen
zaken terug te leveren.

20-08-2020
2

Zie 3.

19-11-2020
3

Zie 3.9.

17-02-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft één leverancier zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud t.a.v.
diverse koffiemachines en bijbehoren. De rechtsgeldigheid w ordt door de
curator nader onderzocht.

20-05-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud is door de leverancier niet van alle machines
aangetoond. Bovendien zijn niet alle machines meer aanw ezig, zodat de
leverancier mogelijk zelf aangifte dient te doen jegens de bew eerdelijke
pandhouder.

19-11-2020
3

Een machine is, aldus recente mededeling van de leverancier, zonder
medew eten en instemming van de curator, door de bestuurder aan de
leverancier afgeleverd. Ondanks herhaald verzoek van de curator aan de
bestuurder ter zake inlichtingen te verstrekken, blijft de bestuurder hiermee in
gebreke en geeft de bestuurder geen gevolg aan de inlichtingenverzoeken.
De bestuurder heeft de curator inmiddels van nadere informatie voorzien ter
zake van deze machine.

17-02-2021
4

5.6 Retentierechten
Er heeft tot op heden geen schuldeiser een beroep gedaan op een
retentierecht.

5.7 Reclamerechten

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft tot op heden geen schuldeiser een beroep gedaan op het recht van
reclame.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

20-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Schriftelijke en telefonische communicatie met banken en schuldeisers.

20-05-2020
1

Afgew ikkeld.

18-11-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

20-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met diverse partijen in gesprek die interesse hebben in een
doorstart.

20-05-2020
1

De gesprekken met overnamekandidaten duren voort.

20-08-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
De onderneming w ordt niet doorgestart.

19-11-2020
3

6.6 Opbrengst
€ 0,00

20-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

20-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Schriftelijke en mondelinge communicatie met gegadigden, bestuurder en
verhuurder.

20-05-2020
1

Afgew ikkeld.

19-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is niet bijgew erkt. Hetgeen op papier is ontvangen, zal nader
w orden onderzocht.

20-05-2020
1

Ondanks herhaald verzoek en sommatie blijft de bestuurder in gebreke de
administratie en (bijgw erkte) boekhouding bij de curator in te leveren.

20-08-2020
2

De curator beschikt nog altijd niet over de volledige boekhouding van failliet
ondanks dat de bestuurder de afgelopen verslagperiode daartoe herhaaldelijk
is gesommeerd.

19-11-2020
3

Na een oproepingsbrief van de rechter-commissaris en een uitgebreide e-mail
van de curator, is de bestuurder recentelijk voor een bespreking op kantoor bij
de curator verschenen, w aarbij diverse zaken zijn besproken die toelichting en
afw ikkeling behoeven. De bestuurder heeft de curator van nadere informatie
voorzien en de bestuurder heeft toegezegd nog voor aanvullende stukken aan
de curator zorg te dragen.

17-02-2021
4

De curator is nog in afw achting van nadere stukken van de bestuurder. De
ingeleverde boekhouding is vooralsnog gebrekkig en onvolledig.

18-11-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd, ondanks de w ettelijke termijn die
daardoor verlopen w as.

20-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek, aldus opgave van bestuurder d.m.v. kasstorting van € 100,=.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In verder onderzoek.

Toelichting
De curator zet zijn onderzoek ter zake voort.

Toelichting
Na een oproepingsbrief van de rechter-commissaris en een uitgebreide e-mail
van de curator, is de bestuurder recentelijk voor een bespreking op kantoor bij
de curator verschenen, w aarbij diverse zaken zijn besproken die toelichting en
afw ikkeling behoeven.

20-05-2020
1

20-08-2020
2

19-11-2020
3

17-02-2021
4

De bestuurder zal de curator nog van aanvullende stukken voorzien.

Toelichting
Aan de hand van deze te verstrekken stukken zet de curator zijn onderzoek
voort.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van nadere stukken van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

17-05-2021
5

18-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

In onderzoek

20-08-2020
2

Toelichting
In verder onderzoek.
In onderzoek

17-02-2021
4

Toelichting
Na een oproepingsbrief van de rechter-commissaris en een uitgebreide e-mail
van de curator, is de bestuurder recentelijk voor een bespreking op kantoor bij
de curator verschenen, w aarbij diverse zaken zijn besproken die toelichting en
afw ikkeling behoeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-05-2020
1

De curator zal een verzoek indienen voor een verhoor van de bestuurder bij de
rechter-commissaris, teneinde de bestuurder te bew egen inlichtingen te
verstrekken.

19-11-2020
3

Na een oproepingsbrief van de rechter-commissaris en een uitgebreide e-mail
van de curator, is de bestuurder recentelijk voor een bespreking op kantoor bij
de curator verschenen, w aarbij diverse zaken zijn besproken die toelichting en
afw ikkeling behoeven.

17-02-2021
4

De bestuurder zal de curator nog van aanvullende stukken voorzien.
Aan de hand van deze te verstrekken stukken zet de curator zijn onderzoek
voort.

17-05-2021
5

De curator is nog in afw achting van nadere stukken van de bestuurder. Aan
de hand van deze nog te ontvangen stukken, zal de curator zijn oordeel
geven over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

18-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder en boekhouders.

20-05-2020
1

Bestuurder oproepen voor een verhoor.

19-11-2020
3

Na een oproepingsbrief van de rechter-commissaris en een uitgebreide e-mail
van de curator, is de bestuurder recentelijk voor een bespreking op kantoor bij
de curator verschenen, w aarbij diverse zaken zijn besproken die toelichting en
afw ikkeling behoeven.

17-02-2021
4

Zodra de curator de toegezegde aanvullende stukken van de bestuurder heeft
ontvangen, zal de curator deze bestuderen en aan de hand daarvan de
benodigde vervolgstappen ondernemen.
Aan de hand van deze te verstrekken stukken zet de curator zijn onderzoek
voort.

17-05-2021
5

De curator is nog in afw achting van nadere stukken van de bestuurder.

18-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
Huurvordering P.M.
€ 7.597,71

20-08-2020
2

€ 8.197,71

17-02-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.552,00

20-05-2020
1

€ 146.173,00

20-08-2020
2

€ 146.690,00

17-02-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-05-2020
1

€ 6.945,04

20-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

20-05-2020
1

10

20-08-2020
2

14

17-05-2021
5

15

18-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.696,29

20-05-2020
1

€ 63.863,99

20-08-2020
2

€ 70.402,11

17-05-2021
5

€ 77.785,50

18-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schriftelijke communicatie met schuldeisers.

20-05-2020
1

Verifiëren en bevestigen van vorderingen.

20-08-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

20-05-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-05-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Verkoop activa;
Onderzoek afvoeren inventaris;
Afw ikkelen zekerheden;
Mogelijke verkoop en doorstart onderneming;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

20-05-2020
1

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Verkoop activa;
Onderzoek afvoeren inventaris en terugvorderen van deze activa;
Controleren afw ikkelen zekerheden;

20-08-2020
2

Mogelijke verkoop en doorstart onderneming en oversluiten
huurovereenkomst;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.
Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Maatregelen jegens bew eerdelijke pandhouder en terugvordering
onrechtmatig w eggenomen inventariszaken;
Controleren afw ikkelen zekerheden;
Toetsing handelsw ijze van betrokken partijen bij voorgenomen doorstart c.q.
overdracht van de onderneming van failliet;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

19-11-2020
3

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Maatregelen jegens bew eerdelijke pandhouder en terugvordering
onrechtmatig w eggenomen inventariszaken;
Toetsing handelsw ijze van betrokken partijen bij voorgenomen doorstart c.q.
overdracht van de onderneming van failliet;
Onderzoek rechtmatigheid;
Bestudering nader te ontvangen documenten; en
Inventarisatie crediteuren.

17-02-2021
4

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Maatregelen jegens bew eerdelijke pandhouder en terugvordering
onrechtmatig w eggenomen inventariszaken;
Verkoop VW Caddy;
Toetsing handelsw ijze van betrokken partijen bij voorgenomen doorstart c.q.
overdracht van de onderneming van failliet;
Onderzoek rechtmatigheid;
Bestudering nader te ontvangen documenten; en
Inventarisatie crediteuren.

17-05-2021
5

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Maatregelen jegens bew eerdelijke pandhouder en terugvordering
onrechtmatig w eggenomen inventariszaken;
Toetsing handelsw ijze van betrokken partijen bij voorgenomen doorstart c.q.
overdracht van de onderneming van failliet;
Onderzoek rechtmatigheid;
Bestudering nader te ontvangen documenten.

18-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Schriftelijke en mondelinge communicatie rechtbank.

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
1

