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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bergh Brandkasten
B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09068256,
gevestigd te (7041 GA) 's-Heerenberg aan de Goorsestraat 14.

27-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap produceerde onder andere brandkasten en
veiligheidssluizen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 656.000,00

€ -213.000,00

€ 618.110,00

2017

€ 673.000,00

€ -154.000,00

€ 836.785,00

Toelichting financiële gegevens

27-05-2020
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Toelichting financiële gegevens
Voornoemde cijfers volgen uit de jaarrekening 2018. De jaarrekening 2019 is
nog niet gereed. Ten aanzien van de cijfers over 2019 en 2020 kan w el het
volgende w orden opgemerkt.

27-05-2020
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De vordering van P.W . Hieltjes Holding B.V. op de gefailleerde vennootschap
bedroeg een aantal dagen voor het faillissement circa € 500.000,00. Volgens
de jaarrekening 2018 had P.W . Hieltjes Holding B.V. op 31 december 2018 een
vordering van € 35.000,00 op de gefailleerde vennootschap. Het verloop in
deze rekening-courant (ten gevolge van het storten van € 250.000,00 en niet
ontvangen van huurpenningen) geeft uiteraard niet exact w eer hoeveel verlies
er is gemaakt in de afgelopen maanden, maar geeft w el een indicatie, mede
gelet op de stand van de overige crediteuren. De gefailleerde vennootschap
heeft namelijk altijd netjes haar (overige) crediteuren voldaan. Op het moment
dat de surseance w erd aangevraagd, stond er slechts voor een paar duizend
euro open bij concurrente crediteuren en w as er geen enkele achterstand bij
de belastingdienst.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

27-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 126.417,70

26-08-2020
2

€ 124.646,01

04-01-2021
3

Verslagperiode
van
28-4-2020

27-05-2020
1

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

26-08-2020
2

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020
t/m
4-1-2021

Bestede uren

04-01-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 0 min

2

7 uur 18 min

3

25 uur 24 min

totaal

82 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is P.W .
Hieltjes Holding B.V. De (middellijk) bestuurder in deze vennootschappen is de
heer Hieltjes. De gefailleerde vennootschap had sinds begin 2020 tw ee
zustervennootschappen.
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
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1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

27-05-2020
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1.4 Huur
Het onroerend goed van w aaruit de gefailleerde vennootschap haar
activiteiten exploiteerde is eigendom van P.W . Hieltjes Holding B.V. (de
moedervennootschap van de gefailleerde vennootschap) en w erd gehuurd
door de gefailleerde vennootschap. Met de moedervennootschap is
overeengekomen dat de huur per datum faillissement met w ederzijds
goedvinden is beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

27-05-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming die vanuit de gefailleerde vennootschap w erd geëxploiteerd,
w as de afgelopen jaren structureel verlieslatend. In 2014 w as de omzet nog €
3.500.000,00. In 2015 w as de omzet nog maar € 1.250.000,00. In 2018 is
deze omzet slechts nog € 650.000,00. In 2017 w erd een verlies gemaakt van €
154.000,00 en in 2018 w erd een verlies gemaakt van € 213.000,00, beiden na
belasting. Daar komt bij dat dit verlies groter zou zijn gew eest indien de
volledige huur zou zijn doorberekend. Zow el in 2017 als in 2018 w as de huur
die in rekening w erd gebracht door de verhuurder van het onroerend goed,
circa de helft van de contractueel overeengekomen huur. Het verlies heeft te
maken met het w egvallen van een aantal grote opdrachtgevers. De verliezen
die w erden gemaakt, w erden opgevangen door uit het verleden opgebouw de
reserves en uiteindelijk door de moedervennootschap. De directe aanleiding
van het surseanceverzoek (surseance van betaling is op 23 april 2020
uitgesproken) betreft volgens de bestuurder de uitbraak van het coronavirus
en het feit dat ten gevolge daarvan alle potentiële orders 'on hold' zijn gezet.
Na een eerste inventarisatie heeft de bew indvoerder samen met het
bestuurder verzocht de surseance van betaling in te trekken onder het
gelijktijdig uitspreken van het faillissement. Er kon namelijk simpelw eg geen
andere conclusie w orden getrokken, nu van enig uitzicht op (volledige)
bevrediging van de crediteuren op korte of langere termijn in de aanw ezige
setting geen sprake w as, noch er een (aanzet tot een) akkoord voorhanden
w as.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

27-05-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

27-05-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-4-2020

10

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is het personeel bij
brief van 28 april 2020 ontslag aangezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
w erknemers en UW V.

27-05-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het onroerend goed van w aaruit de gefailleerde vennootschap haar
activiteiten exploiteerde, is eigendom van de moedervennootschap van de
gefailleerde vennootschap en w erd gehuurd door de gefailleerde
vennootschap.

27-05-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-05-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w aarmee de gefailleerde vennootschap haar activiteiten
exploiteerde, zijn eigendom van de moedervennootschap van de gefailleerde
vennootschap en w erden gehuurd door de gefailleerde vennootschap.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

27-05-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk (betaling ontvangen tijdens
surseance)

€ 7.960,59

Onderhanden w erk (betaling ontvangen tijdens
faillissement)

€ 6.621,12

Onderhanden w erk (betaling ontvangen tijdens
faillissement)

€ 735,68

totaal

Boedelbijdrage

€ 15.317,39

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een enkele opdracht in portefeuille w aarvan de goederen in de dagen
na faillissement dienden te w orden uitgeleverd. Deze goederen zijn betaald
alvorens ze zijn uitgeleverd. Alle overige opdrachten w aren 'on hold' gezet ten
gevolge van de corona-crisis.

27-05-2020
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Alle (overige) voorraad w as ex artikel 3:251 lid 2 BW verkocht aan de
pandhouder een aantal dagen voor het faillissement.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkopen en uitleveren goederen.

3.8 Andere activa

27-05-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restituties
Stornering automatische incasso's
totaal

Boedelbijdrage

€ 16.426,51
€ 5.560,29
€ 21.986,80

€ 0,00

Toelichting andere activa
De lopende verzekeringen zijn beëindigd. Ten gevolge van deze beëindiging
zal er nog een restitutie plaatsvinden. De curator verw acht deze restitutie in
de komende verslagperiode te ontvangen.

27-05-2020
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Nadat de voorlopige surseance van betaling w as uitgesproken hebben er nog
een aantal automatische incasso's plaatsgevonden. De curator heeft de bank
verzocht deze incasso's te storneren.
De curator heeft inmiddels een bedrag groot € 16.426,51 aan restituties
ontvangen ten gevolge van het beëindigen van de verzekeringen.

26-08-2020
2

De bank heeft op verzoek van de curator een aantal betalingen, ter hoogte
van in totaal € 5.560,29 gestorneerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden in verband beëindiging verzekeringen en stornering
automatische incasso's.
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1

W erkzaamheden in verband beëindiging verzekeringen en stornering
automatische incasso's.

26-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

R-C vordering Metaalbouw Bergh B.V.
(zustervennootschap)

€ 31.683,54

€ 31.683,54

totaal

€ 31.683,54

€ 31.683,54

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering op Metaalbouw Bergh B.V. is integraal voldaan. Deze betaling
maakte onderdeel uit van de minnelijke regeling die is getroffen met de aan de
gefailleerde vennootschap gelieerde vennootschappen.
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De overige vorderingen zullen door de pandhouder w orden geïncasseerd. Het
pandrecht op deze vorderingen is een aantal dagen voor het faillissement
openbaar gemaakt.
Na een reconstructie van het ontvangen bedrag van de bank is gebleken dat
er op datum surseance en enkele dagen daarna nog een aantal tw eetal
betalingen van pre-faillissementsdebiteuren zijn binnengekomen. De curator
zal hierover nog in overleg treden met de pandhouder.

26-08-2020
2

De curator heeft overleg gehad met de pandhouder. De opbrengst van de
pre-faillissementsdebiteuren is overgeboekt naar de pandhouder.

04-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso vordering op Metaalbouw Bergh B.V.

27-05-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op de dag dat de surseance van betaling w erd uitgesproken, stond er een
positief saldo ad € 8.735,89 op de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap (dit saldo is inclusief een binnengekomen betaling in verband
met het onderhanden w erk dat is uitgeleverd en afschrijving van enkele
automatische incasso's). De curator heeft de bank verzocht deze automatische
incasso's te storneren en het saldo over te maken op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een bedrag van € 25.216,72 overgemaakt aan de boedel. Dit
bedrag is opgebouw d uit ontvangen betalingen van uitgeleverde goederen
tijdens de voortzetting, restituties, rente, betalingen van pre-

27-05-2020
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26-08-2020
2

faillissementsdebiteuren en het banksaldo per datum surseance groot €
4.833,07.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

27-05-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
P.W . Hieltjes Holding B.V. heeft een pandrecht gevestigd op de vorderingen en
roerende zaken van de gefailleerde vennootschap voor al hetgeen zij heeft te
vorderen van de gefailleerde vennootschap.

27-05-2020
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5.4 Separatistenpositie
Het pandrecht op de vorderingen van de gefailleerde vennootschap w as
enkele dagen voor datum faillissement openbaar gemaakt. De goederen w aren
enkele dagen voor het faillissement overgedragen aan P.W . Hieltjes Holding
B.V. ex artikel 3:251 lid 2 BW .
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

27-05-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-05-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen positie pandhouder c.q. rechten van derden.

27-05-2020
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Contact bank met betrekking tot overboeking saldi en storneringen, alsmede
reconstructie saldo, betalingen en storneringen.

26-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet. W el zijn er enkele goederen uitgeleverd in overleg met de Rechter-Commissaris - aan klanten nadat deze hadden
betaald.

27-05-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengst voor het uitleveren van de goederen betreft € 14.581,71. Nu er
verder geen noemensw aardige w erkzaamheden meer zijn verricht, zijn er ook
geen kosten meer gemaakt.

27-05-2020
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De totale opbrengst voor het uitleveren van de goederen betreft € 15.317,39.
Een debiteur moest nog de laatste 10% na levering overmaken, w elke betaling
in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.

26-08-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met klanten en bestuurder.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

27-05-2020
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6.4 Beschrijving
De curator heeft met de aan de gefailleerde vennootschap gelieerde
vennootschappen, te w eten P.W . Hieltjes Holding B.V., Bergh Brandkasten
Services B.V. en Metaalbouw Bergh B.V. een minnelijke regeling getroffen. Deze
minnelijke regeling is opgebouw d uit tw ee onderdelen.

27-05-2020
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Het eerste onderdeel betreft een overname van de goodw ill, opdrachten in
portefeuille en activiteiten van de gefailleerde vennootschap. De opdrachten in
portefeuille zijn opdrachten w aarvoor nog alle w erkzaamheden moeten
w orden verricht en w elke on hold zijn gezet ten gevolge van de coronacrisis.
Voor deze overname w ordt een bedrag van € 80.000,00 betaald.
Daarnaast volgt uit de administratie van de gefailleerde vennootschap dat er
nog een vordering is op Metaalbouw Bergh B.V. groot € 31.683,54. Ook deze
vordering w ordt integraal voldaan (zie ook onderdeel 4).
Verder is afgesproken dat de huur per datum faillissement eindigt (w aardoor er
een boedelvordering van circa € 40.000,00 w ordt voorkomen), is de intentie
uitgesproken en vastgelegd om aan vier w erknemers een dienstverband aan
te bieden (hetgeen inmiddels is geschied per 1 mei 2020) alsmede hebben
P.W . Hieltjes Holding B.V. en Bergh Brandkasten Services B.V. afstand gedaan
van hun vorderingen op de gefailleerde vennootschap.
Over andere activabestanddelen beschikt de gefailleerde vennootschap niet.
Het tw eede onderdeel van de minnelijke regeling zal onder het onderdeel
rechtmatigheid nader w orden toegelicht.

6.5 Verantwoording
Er hebben zich drie andere partijen bij de curator gemeld met de mededeling
interesse te hebben in een overname. Tw ee van de drie partijen betroffen
investeringsmaatschappijen die zich vaker in faillissementen melden. Tijdens
het telefoongesprek dat de curator met deze partijen voerde bleek al snel dat
zij afhaakten en niet bereid w aren een bieding uit te brengen. Dit had mede te
maken met het feit dat de roerende goederen en het onroerend goed in
andere vennootschappen zijn ondergebracht. De andere partij die interesse
toonde w as een branchegenoot. Tijdens het gesprek dat met deze partij is
gevoerd, heeft de curator geconstateerd dat de bieding die deze partij
(mogelijkerw ijs) bereid w as uit te brengen, niet in de buurt zou komen van het
voorstel zoals hiervoor uitgew erkt. De curator heeft derhalve besloten af te
zien van een formele biedingenprocedure. Deze branchegenoot kon daar mee
instemmen.

27-05-2020
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6.6 Opbrengst
€ 80.000,00
Toelichting
Er is een bedrag van € 80.000,00 voldaan overname van de goodw ill,
opdrachten in portefeuille en activiteiten van de gefailleerde vennootschap.

6.7 Boedelbijdrage

27-05-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-05-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Allerhande w erkzaamheden in verband met het treffen van de minnelijke
regeling en realiseren overname (w aaronder voeren
gesprekken/onderhandelingen, juridisch onderzoek, opstellen stukken).

27-05-2020
1

W erkzaamheden met betrekking tot praktische afhandeling doorstart en
discussie vermeende boedelcrediteur.

26-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de gefailleerde vennootschap geeft de rechten en
plichten juist w eer.

27-05-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 31 januari 2020 gedeponeerd.

27-05-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het moment van oprichting van de vennootschap is dit vraagstuk niet
relevant.

27-05-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.7.

27-05-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

27-05-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de maanden voorafgaand aan het faillissement zijn door de bestuurder
keuzes gemaakt die bij de curator een aantal vragen hebben opgeroepen. Uit
een eerste inventarisatie bleek bijvoorbeeld dat er begin 2020 tw ee nieuw e
vennootschappen w aren opgericht, van w aaruit een deel van de activiteiten
van de gefailleerde vennootschap w erden verricht. Voor de overdracht van
deze activiteiten w as geen goodw ill en/of enige andere vergoeding betaald.

27-05-2020
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De gesprekken die de curator hierover heeft gevoerd met de bestuurder en
zijn advocaat, hebben ertoe geleid dat er een minnelijke regeling tot stand is
gekomen. Het eerste deel van deze minnelijke regeling betreft de overname,
zoals uitgew erkt in punt 6 van dit verslag. Hiermee kon de discussie met
betrekking tot de goodw ill (deels) w orden beslecht. Het tw eede onderdeel van
de minnelijke regeling betreft het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
Het doel van deze vaststellingsovereenkomst is het vastleggen van de
afspraak dat – tot op een bepaalde hoogte – het tekort in de boedel, voor
zoveel dat nog resteert na de activatransactie, w ordt aangevuld. In het kader
van deze afspraak is er een bedrag van € 20.000,00 voldaan op de
derdengeldenrekening van de advocaat van de bestuurder. Dit bedrag dient
op eerste verzoek van de curator te w orden overgemaakt aan de boedel
indien onverhoopt blijkt dat er toch een tekort is in de boedel.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek, gevolgd door allerhande w erkzaamheden in
verband met het treffen van de minnelijke regeling (w aaronder voeren
gesprekken/onderhandelingen, juridisch onderzoek, opstellen stukken).

27-05-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

27-05-2020
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Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vordering van het UW V.
€ 56.503,03
Toelichting
Dit betreffen vorderingen van het UW V en een leverancier.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-08-2020
2

04-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-05-2020
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Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vordering van het UW V.
€ 44.586,66

26-08-2020
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04-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 888,88

04-01-2021
3

Toelichting
Dit betreft een loonvordering van een voormalig w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

27-05-2020
1

1

26-08-2020
2

3

04-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 719,57

26-08-2020
2

Toelichting
Er heeft zich tot op heden slechts één concurrente crediteur gemeld. De
curator verw acht mogelijk nog vorderingen te ontvangen naar aanleiding van
het feit dat hij een aantal storneringen heeft laten uitvoeren door de bank.
€ 3.802,34

04-01-2021
3

Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van de storneringen geen berichten van
crediteuren ontvangen. De curator zal hier niet langer op w achten en over
gaan tot afw ikkeling van het faillissement. Gelet op het feit dat er een positief
saldo resteert na afw ikkeling van het faillissement, zal er een vereffening
dienen plaats te vinden. De crediteuren kunnen zich indien nodig ook bij de
vereffenaar melden. Tot slot is de curator met de aandeelhouder – w aar het
positieve saldo naar toe zal gaan bij de afw ikkeling – overeengekomen dat
zij eventuele nagekomen crediteuren zal voldoen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht, op basis van de minnelijke regeling die hij heeft
getroffen, dat alle crediteuren integraal kunnen w orden voldaan.

27-05-2020
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Er zal een verificatievergadering w orden gelast. De geverifieerde schulden
zullen integraal kunnen w orden voldaan. Daarna zal er een positief saldo
resteren. Daarvoor zal een vereffenaar dienen te w orden aangesteld.

04-01-2021
3

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

27-05-2020
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De gebruikelijke w erkzaamheden w aaronder correspondentie met crediteuren,
alsmede contact bestuurder en fiscus in verband met aangiftes en het voeren
van een discussie met vermeende crediteur.

26-08-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
crediteuren.

04-01-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-05-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Inventariseren schulden;
- monitoren restitutie en storneringen;

27-05-2020
1

- Inventariseren schulden;
- Praktische afhandeling met moedervennootschap (w aaronder
binnengekomen betaling en afspraken met betrekking tot afw ikkeling)

26-08-2020
2

Niet van toepassing, nu onderhavig verslag het eindverslag betreft.

04-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar voor het einde van 2020 over te kunnen gaan tot
afw ikkeling van het faillissement. Dit zal mede afhangen van het moment
w aarop het UW V haar vorderingen bij de curator indient en/of er nog
bijzonderheden zijn c.q. ontstaan.

27-05-2020
1

De curator gaat ervan uit in de volgende verslagperiode over te kunnen gaan
tot afw ikkeling van het faillissement. Dit zal mede afhangen van het moment
w aarop het UW V haar vorderingen bij de curator indient en/of er nog
bijzonderheden zijn c.q. ontstaan.

26-08-2020
2

Onderhavig verslag betreft het eindverslag.

04-01-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag.

27-05-2020
1

Opstellen faillissementsverslag, financieel verslag en diverse w erkzaamheden
met betrekking tot onverschuldigde betalingen, praktische punten, contact
bestuurder, medew erkers en derden.

26-08-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder diverse w erkzaamheden in het
kader van de afw ikkeling en w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen
van onderhavig verslag.

04-01-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

