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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Alst Logistiek B.V.

04-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Van Alst Logistiek B.V., gevestigd te (7006 RW )
Doetinchem aan de Voltastraat 86A, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 69087210.

04-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Depothouder voor DHL tevens pakketbezorgdiensten.

04-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 717.112,41

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -44.749,95

€ 336.588,11

Toelichting financiële gegevens
Bron: w inst- en verliesrekening 2018

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

04-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 37.812,52

04-07-2019
1

Toelichting
Zie bijgaand financieel verslag.
€ 41.561,85

07-10-2019
2

€ 77.822,92

06-01-2020
3

€ 28.964,32

06-04-2020
4

€ 28.694,32

06-07-2020
5

€ 29.068,32

05-10-2020
6

€ 29.068,32

02-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-6-2019

04-07-2019
1

t/m
4-7-2019
van
5-7-2019

07-10-2019
2

t/m
7-10-2019
van
8-10-2019

06-01-2020
3

t/m
6-1-2020
van
7-1-2020

06-04-2020
4

t/m
6-4-2020
van
7-4-2020

06-07-2020
5

t/m
6-7-2020
van
7-7-2020

05-10-2020
6

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020
t/m
2-4-2021

Bestede uren

02-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 12 min

2

35 uur 24 min

3

7 uur 12 min

4

6 uur 48 min

5

10 uur 24 min

6

7 uur 6 min

7

5 uur 42 min

totaal

162 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte van 29 juni 2017. De onderneming die
vanaf 2011 in de vorm van een eenmanszaak w erd gedreven, is vervolgens
ingebracht in de vennootschap. De aandelen w erden gehouden door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Alst Holding B.V.,
w elke vennootschap een houdstermaatschappij is van mevrouw S.J.R. van AlstKlaasen (w elke vennootschap eveneens in staat van faillissement is verklaard
(Faillissementsnummer: F.05/19/221). Gevolmachtigden van de vennootschap
Van Alst Logistiek B.V. zijn de heer W .J.L.A. van Alst en mevrouw D. van Alst.
De administratie w erd gevoerd door laatstgenoemde.

04-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekering zijn bij verschillende verzekeraars en
verzekeringstussenpersonen ondergebracht. De verzekeringen zijn voor
zoveel nodig nog even gehandhaafd teneinde de voortzetting van de
onderneming gedurende een beperkte periode mogelijk te maken.

04-07-2019
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen geëindigd.

07-10-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De vennootschap huurde een kantoor met bedrijfshal en buitenterrein aan de
Voltastraat 86A te Doetinchem. De huurprijs w as ruim € 7.000,00 per maand
exclusief BTW . Na overleg tussen hoofdverhuurder, de verhuurder en DHL is
vastgesteld dat de huurovereenkomst, in ieder geval met ingang van 17 juni
2019, is beëindigd. Op deze locatie w erd in feite een tw eetal depots voor DHL
samengevoegd en gerund. De vestiging van een ander depot w erd eveneens
gehuurd. Zekerheidshalve is deze huurovereenkomst op de voet van de
Faillissementsw et opgezegd. Gebleken is dat de huurovereenkomst voor die
locatie nog op naam van de eenmanszaak is afgesloten en niet in de besloten
vennootschap is ingebracht.

04-07-2019
1

Dit aspect is afgew ikkeld.

07-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de ondernemer is de oorzaak van het faillissement te
w ijten aan een pilot van DHL w aaraan zij hebben deelgenomen. Deze pilot
omvatte de overname van personeel van DHL. Dit personeel bleek te vallen
onder de CAO Beroepsgoederenvervoer. Onder meer is daarin voorzien in een
vooruitbetaling van vakantiegeld als gevolg w aarvan een aanzienlijk tekort in
de liquiditeit van de vennootschap is opgetreden. Dit tekort heeft uiteindelijk
de onderneming de das om gedaan. Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat in
ieder geval het kostenniveau van de onderneming op een (te) hoog niveau lag
ten opzichte van de opbrengsten.

04-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

04-07-2019
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w as er in Van Alst Logistiek B.V. één
medew erker in dienst. Enkele w eken na datum faillissement meldde zich een
zieke medew erkster. Zij stelt dat het arbeidscontract nog niet w as beëindigd.
Volgens de bestuurder w as deze medew erkster voor datum faillissement al in
dienst getreden bij DHL. Zekerheidshalve is aan deze medew erkster ontslag
aangezegd en is het UW V ingeschakeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

04-07-2019
1

Toelichting
Volgens de Kamer van Koophandel w aren er 12 w erknemers in dienst. Ten
tijde van het faillissement w aren er nog 2 medew erkers in dienst (zie ook
hiervoor).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-6-2019

1

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is aan één
medew erker ontslag aangezegd.

1-7-2019

1

Zoals hiervoor aangegeven, meldde zich enkele w eken na
faillissement een zieke medew erkster. Aan haar is bij brief van 1 juli
2019 ontslag aangezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met w erknemers en UW V.

04-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris, computers, telefoons etc.

Boedelbijdrage

€ 7.000,00

Voertuig
totaal

€ 7.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een (gedateerde) kantoorinventaris en enkele computers en
telefoons. Naast de nodige leasevoertuigen w as sprake van één voertuig in
eigendom. De curator verw acht deze goederen in de komende verslagperiode
te kunnen verkopen.

04-07-2019
1

De goederen (inclusief het voertuig) zijn verkocht voor een bedrag ad €
7.000,00 exclusief BTW .

07-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en diverse w erkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de
goederen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

04-07-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 269,33

totaal

€ 269,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een geringe hoeveelheid
kasgeld. Dit is op de boedelrekening gestort.

04-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden ten behoeve van het storten van het kasgeld.

04-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op DHL (houden depot en
bezorgen pakketten)

€ 40.000,00

€ 44.456,12

€ 0,00

totaal

€ 40.000,00

€ 44.456,12

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op het moment van het uitspreken van het faillissement w as sprake van
enkele vorderingen op de enige opdrachtgever DHL. Enerzijds betrof dat de
vergoeding voor het houden van het depot over de maand mei 2019 en
anderzijds de vergoeding voor het bezorgen van pakketten over de periode
voorafgaand aan het faillissement. Op dat moment betrof dat een bedrag ad
tenminste € 40.000,00. Inmiddels heeft een betaling plaatsgevonden ad €
44.456,12 w elk bedrag hoofdzakelijk betrekking heeft op de periode
voorafgaand aan het faillissement.

04-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

5. Bank/Zekerheden

04-07-2019
1

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

04-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de ING Bank en bij de SNS Bank. Bij de ING
Bank w as sprake van een creditsaldo ad € 51,17. Dit bedrag is op de
boedelrekening bijgeschreven. Bij de SNS Bank w as sprake van een creditsaldo
ad € 285,90. Dit bedrag is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven.

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo van de SNS Bank is inmiddels ontvangen.

07-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Bij diverse leasemaatschappijen w aren leaseovereenkomsten afgesloten,
zow el operational lease als financial lease. De overeenkomsten zijn
beoordeeld, w aarna de conclusie is getrokken dat geen van de
overeenkomsten een overw aarde vertoonde. De voertuigen zijn ter
beschikking gesteld aan de lease maatschappijen. Een aantal lease-bussen is
in het kader van de voortzetting van de onderneming in overleg met de
leasemaatschappij tegen een gebruiksvergoeding ad € 25,00 per bus per dag
in gebruik gegeven aan de ZZP-ers die in opdracht van de gefailleerde
vennootschap de pakketbezorging verzorgden. Daarvoor w erd aan de ZZP-ers
de gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht.
Voorts w erd een koffieautomaat geleased. Dit apparaat zal aan de leverancier
ter beschikking w orden gesteld.

04-07-2019
1

Een deel van de leaseauto's is inmiddels ingeleverd. Een drietal voertuigen
dient nog door de leasemaatschappij te w orden opgehaald. Hierover vindt
contact plaats met de leasemaatschappij.

07-10-2019
2

Inmiddels zijn de auto's opgehaald en verkocht. Ten aanzien van de
afw ikkeling van de leaseovereenkomsten zal in de komende verslagperiode
nader overleg plaatsvinden.

06-01-2020
3

De aanzet is gegeven voor een inhoudelijke discussie met de
leasemaatschappij, w aarbij het belangrijkste punt van overleg zal zijn de w ijze
w aarop de opbrengst van de leasevoertuigen zal w orden verdeeld tussen de
leasemaatschappij en de boedel.

06-04-2020
4

Deze discussie loopt nog. De curator is momenteel in afw achting van een
reactie van de leasemaatschappij.

06-07-2020
5

In de afgelopen periode is gecorrespondeerd met de leasemaatschappij om te
komen tot een afw ikkeling van dit aspect. Namens de boedel is een finaal
voorstel gedaan. De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie.

05-10-2020
6

Ondanks herhaalde verzoeken van de zijde van de curator, is er nog geen
overeenstemming bereikt. Een nader voorstel ligt al geruime tijd voor bij de
behandelend deurw aarder. De curator heeft er vertrouw en in dat in de
komende verslagperiode tot een afw ikkeling kan w orden gekomen.

02-04-2021
7

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

04-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie banken en leasemaatschappijen.

04-07-2019
1

Correspondentie banken en leasemaatschappijen.

07-10-2019
2

Correspondentie met de leasemaatschappij.

06-04-2020
4

Correspondentie met de leasemaatschappij.

05-10-2020
6

Correspondentie met de leasemaatschappij.

02-04-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de dag van het uitspreken van het faillissement w erd door de adviseur van
de ondernemer medegedeeld dat er een doorstartplan zou klaarliggen. Een
voorw aarde daarvoor zou zijn dat de ondernemer met DHL tot een nieuw e
depotovereenkomst zou komen. In afw achting daarvan en teneinde te
voorkomen dat de betaling van de verschuldigde depotvergoedingen door DHL
in gevaar zou komen, is besloten om de dienstverlening tenminste gedurende
ruim anderhalve w eek na datum faillissement op het gebruikelijke niveau te
houden. Dat zou in ieder geval voorkomen dat schade zou ontstaan aan de
zijde van DHL, hetgeen mogelijk een (feitelijke) verrekenpositie zou opleveren.
Ter onderbouw ing is een liquiditeitsbegroting gemaakt w aarmee de financiële
risico’s in kaart gebracht w aren. Tot en met 17 juni 2019 is de onderneming op
deze w ijze voortgezet. Tegen het einde van die periode w as inmiddels
duidelijk dat een doorstart door de ondernemer niet (meer) tot de
mogelijkheden behoorde.

04-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de komende verslagperiode zal een verantw oording w orden gegeven van
de periode van de voortzetting. Hierbij is van belang dat nog niet exact
duidelijk is w at de aantallen pakketten zijn die zijn bezorgd in deze periode.
Eerst als dat duidelijk is, kan een finale afrekening w orden gemaakt met
enerzijds DHL als opdrachtgever en anderzijds de ZZP-ers als opdrachtnemers.

04-07-2019
1

De eindafrekening kan nog niet w orden opgemaakt, nu van DHL - ondanks
diverse verzoeken - nog niet alle gegevens c.q. betalingen zijn ontvangen.

07-10-2019
2

De eindafrekening is opgemaakt en met DHL afgerekend.

06-01-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse w erkzaamheden in het kader van de voortzetting, w aaronder diverse
gesprekken met DHL, de adviseur en de ondernemer.

04-07-2019
1

Correspondentie met DHL en ZZP-ers.

07-10-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

04-07-2019
1

De curator hoopt dit onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen
afronden.

06-07-2020
5

Na een bespreking met de bestuurder en de boekhouder zijn geconstateerde
onvolkomenheden toegelicht en verduidelijkt. W at de curator betreft is dit
onderzoek daarmee afgerond en kan met de gegeven toelichting de conclusie
w orden getrokken dat de administratie van de vennootschappen de rechten
en verplichtingen van de vennootschappen op de juiste w ijze w eergeeft.

02-04-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening is tijdig vastgesteld. Deponering vond ruim een maand te laat
plaats.

04-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

04-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

04-07-2019
1

Dit onderzoek is afgerond.

02-04-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.
Nee

04-07-2019
1

02-04-2021
7

Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-07-2019
1

02-04-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

04-07-2019
1

Het rechtmatigheidsaspect is nog in onderzoek en zal in samenhang met Van
Alst Holding B.V. en SDJ B.V. w orden beoordeeld.

07-10-2019
2

In de komende verslagperiode zal hierover een bespreking met de bestuurder
plaatsvinden.

06-01-2020
3

Inmiddels heeft een bespreking plaatsgevonden. Tijdens die bespreking is met
name de aandacht uitgegaan naar de aansluiting van enkele
grootboekrekeningen. De bestuurder heeft de accountant verzocht om hier
een verklaring voor te geven. Het ligt in de verw achting dat hier in de komende
verslagperiode nader overleg over zal plaatsvinden.

06-04-2020
4

Hier zijn nog geen ontw ikkelingen te melden. De curator streeft ernaar hier in
de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te verkrijgen.

06-07-2020
5

In de komende verslagperiode zal een bespreking plaatsvinden met de
accountant/boekhouder van de gefailleerde vennootschap om de uitstaande
vraagpunten verduidelijkt te krijgen.

05-10-2020
6

Zoals hiervoor onder 7.1 al opgemerkt heeft een bespreking plaatsgevonden
w aarbij geconstateerde onduidelijkheden zijn opgehelderd.

02-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en bestudering.

04-07-2019
1

Bestudering en bespreking met bestuurders.

06-04-2020
4

Correspondentie met bestuurders en hun boekhouder.

05-10-2020
6

Correspondentie met bestuurders en hun boekhouder.

02-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

04-07-2019
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 6.293,94

06-01-2020

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.
€ 7.116,64

3

06-04-2020
4

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.719,00

04-07-2019
1

€ 179.471,00

07-10-2019
2

€ 179.550,00

06-01-2020
3

€ 181.534,00

06-04-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-07-2019
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 3.446,47

06-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

04-07-2019
1

20

07-10-2019
2

22

06-01-2020
3

23

06-04-2020
4

24

06-07-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 298.516,64

04-07-2019
1

€ 404.754,69

07-10-2019
2

€ 359.747,07

06-01-2020
3

€ 364.404,38

06-04-2020
4

€ 371.770,00

06-07-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog onbekend. Dat zal afhangen van de verdere
afhandeling en de hoogte van de vordering van het UW V en de
Belastingdienst.

04-07-2019
1

Dat is op dit moment nog onbekend. Dat zal afhangen van de verdere
afhandeling en de hoogte van de vordering van het UW V en de
Belastingdienst.

07-10-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

04-07-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

07-10-2019
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

06-01-2020
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

06-04-2020
4

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

06-07-2020
5

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

05-10-2020
6

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
crediteuren.

02-04-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkeling verzekeringen;
- nader onderzoek oorzaak faillissement;
- verkoop activa;
- afrekening DHL over de periode voor datum faillissement;
- afhandeling diverse leasecontracten;
- opstellen eindafrekening voortzettingsperiode;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

04-07-2019
1

- Afrekening DHL over de periode voor datum faillissement;
- afhandeling diverse leasecontracten;
- opstellen eindafrekening voortzettingsperiode;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

07-10-2019
2

- afhandeling diverse leasecontracten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

06-01-2020
3

- afhandeling diverse leasecontracten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

06-04-2020
4

- afhandeling diverse leasecontracten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

06-07-2020
5

- Afronden discussie met leasemaatschappij;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

05-10-2020
6

- Afronden discussie met leasemaatschappij;
- inventariseren schulden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dit faillissement in de loop van 2020 te kunnen afw ikkelen.

04-07-2019
1

De curator verw acht dit faillissement in de loop van 2020 te kunnen afw ikkelen.

07-10-2019
2

De curator streeft ernaar dit faillissement in de komende verslagperiode te
kunnen afw ikkelen.

05-10-2020
6

De curator gaat er vanuit dat, na de afw ikkeling van de leasediscussie, de
komende verslagperiode tot een afw ikkeling van de faillissement kan w orden
gekomen.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

04-07-2019
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

07-10-2019
2

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

06-01-2020
3

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

06-04-2020
4

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

06-07-2020
5

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

05-10-2020
6

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.
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Bijlagen
Bijlagen

