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Algemene gegevens
Naam onderneming
1DayFly.com B.V. (KvK 20138562)
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Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1DayFly.com B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20138562, statutair
gevestigd te Den Haag, vestigingsadres: 2516 AH Den Haag, Saturnusstraat
60 (unit 61), tevens handelend onder de naam W AAT.NL.
--------------------------------------------------------------------------------------------Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medew erkers en betrokken
derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De
curator kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet
garanderen. Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere inzichten
leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens
op enig moment aangepast kunnen w orden.
Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde zond als zogenaamde "dagaanbieder" dagelijks aan ca. 350.000
klanten zes tot negen aanbiedingen van A-merkproducten die gedurende 24
uur te koop w erden aageboden via haar w ebsite "w w w .1DayFly.com". De
w ebsite had 16.000 tot 45.000 bezoekers per dag. Het grootste deel van de
verkoop vond plaats aan Nederlandse klanten. Daarnaast had gefailleerde een
belangrijke afzet in België en Duitsland.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 7.527.135,53

€ -337.900,16

€ 932.504,86

2018

€ 5.221.326,35

€ -245.288,62

€ 1.379.799,53

2017

€ 6.329.956,69

€ -419.817,09

€ 790.463,45

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van
gefailleerde. De omzetcijfers betreft de netto-omzet.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 285.000,00

13-03-2019
1

€ 175.952,01

19-06-2019
2

€ 137.334,63

05-09-2019
3

€ 140.910,66

03-12-2019
4

€ 114.006,47

03-03-2020
5

€ 121.971,58

29-05-2020
6

€ 123.971,58

28-08-2020
7

€ 124.971,58

08-12-2020
8

€ 117.072,47

26-02-2021
9

€ 133.844,02

25-05-2021
10

Verslagperiode
van
24-1-2019

13-03-2019
1

t/m
27-2-2019
van
28-2-2019

19-06-2019
2

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

05-09-2019
3

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019
t/m
27-11-2019

03-12-2019
4

van
28-11-2019

03-03-2020
5

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

29-05-2020
6

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

28-08-2020
7

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

08-12-2020
8

t/m
26-11-2020
van
26-5-2021

26-02-2021
9

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

25-05-2021
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t/m
25-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

355 uur 39 min

2

108 uur 38 min

3

40 uur 42 min

4

41 uur 12 min

5

28 uur 45 min

6

8 uur 56 min

7

17 uur 3 min

8

32 uur 48 min

9

17 uur 36 min

10

7 uur 51 min

totaal

659 uur 10 min

Toelichting bestede uren
In dit faillissement zijn er in totaal 577,33 uren besteed.

03-03-2020
5

In dit faillissement zijn er in totaal 586,41 uren besteed.

29-05-2020
6

In dit faillissement zijn er in totaal 603,46 uren besteed.

28-08-2020
7

In dit faillissement zijn er in totaal 636,36 uren besteed.

08-12-2020
8

In dit faillissement zijn er in totaal 653,96 uren besteed.

26-02-2021
9

In dit faillissement zijn er in totaal 661,81 uren besteed.

25-05-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1DayFly.com B.V. is opgericht op 23 mei 2008 door Rodriso Holding B.V. Vanaf
de oprichting tot 4 maart 2010 w as Rodriso Holding B.V. enig aandeelhouder.
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Van 4 maart 2010 tot 28 april 2010 w as Voerman Consulting B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De heer R.G. Voerman is vanaf
2 juni 1999 enig bestuurder van Voerman Consulting B.V. Vanaf 27 december
2017 is de heer Voerman enig aandeelhouder van Voerman Consulting B.V.
De huidige aandeelhouders van 1DayFly.com B.V. zijn:
1. Voerman Consulting B.V. (25,2%);
2. Belamog B.V. (37,6%);
3. Redcat Ventures B.V.B.A. (27,2%);
4. Nobel Capital Partners B.V. (0,4%);
5. de heer D.A.N. van der Pluijm (4,8%); en
6. de heer P.L. Schroeder (4,8%).

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen liepen via assurantie tussenpersoon Lingen Risico Advies. De
premies w aren tot en met 31 januari 2019 voldaan.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een unit in de Caballerro fabriek op de Binckhorst in Den
Haag aan de Saturnusstraat 60 (unit 61). De huurovereenkomst is door de
curator op 31 januari 2019 opgezegd. De doorstartende partij zou graag de
komende maanden nog gebruik w illen blijven maken van de unit. De curator is
hierover in overleg met de verhuurder.
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De doorstarter heeft laten w eten dat zij graag tot het einde van de
opzegtermijn gebruik zou w illen maken van de bedrijfsruimte, zodat zij
voldoende gelegenheid heeft de onderneming goed over te nemen. De
doorstarter is bereid hiervoor een gebruiksvergoeding te betalen die gelijk is
aan de voor gefailleerde geldende huurprijs. De doorstarter heeft daarbij
expliciet bevestigd dat zij geen aanspraak zal maken op enige huur- of
gebruiksrechten ná 28 april 2019. De curator heeft hier aan mee w illen w erken,
aangezien de ruimte nog nodig w as vanw ege de verkoop van de inventaris en
op deze w ijze nog een voordeel kon w orden behaald in de zin van een
gebruiksvergoeding. Aangezien de huurovereenkomst onderverhuur niet
toestaat en vanw ege het recente arrest van de Hoge Raad
(ECLI:NL:HR:2018:2067; NJ 2018/464), heeft de curator zekerheidshalve aan
de verhuurder gevraagd toestemming voor de ingebruikgeving aan de
doorstarter en daarbij voorgesteld de gebruiksvergoeding 50/50 te delen. De
verhuurder is hier mee akkoord gegaan. De gebruiksvergoeding bedraagt in
totaal € 6.962,33 excl. BTW . De boedel heeft derhalve een bedrag ontvangen
van € 3.481,16 excl. BTW .

19-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator als volgt geïnformeerd:
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Gefailleerde w as gedurende de eerste vijf jaar na haar oprichting w instgevend.
In 2013 heeft gefailleerde aanzienlijke financiële schade geleden in verband
met oplichtingspraktijken van een Duitse partij. Daarnaast is een overname
van een concurrerende onderneming in 2014 op een mislukking uitgelopen,
w aarna de onderneming verlieslijdend w erd. Door de betalingstermijnen van
de leveranciers op te rekken kon de onderneming nog een aantal jaren
doordraaien. Toen in 2017 en 2018 ook de omzet afnam w erd de financiële
situatie steeds nijpender en recentelijk zelfs nagenoeg onmogelijk. Het is niet
gelukt om tijdig investeerders en/of overnamekandidaten te vinden en nadat
de huisbankier van gefailleerde het verleende krediet bevroor heeft
gefailleerde zich genoodzaakt gezien de rechtbank te verzoeken surseance
van betaling te verlenen.
Voormelde door de bestuurder genoemde oorzaken alsmede mogelijk andere
aanw ezige oorzaken van het faillissement zullen nog nader w orden
onderzocht.
Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 24 januari 2019 w erd
voorlopige surseance van betaling verleend en w erd een afkoelingsperiode
van tw ee maanden gelast.
Omdat de onderneming van gefailleerde al voor surseance van betaling stil
w as komen te liggen, er geen inkomsten of middelen w aren om de lopende
kosten te voldoen, er geen specifiek plan w as voor een herstel van de
onderneming in surseance en te voorzien w as dat de schulden alleen maar
verder zouden oplopen heeft de bew indvoerder met instemming van de
bestuurder op 28 januari 2019 ex artikel 242 lid 2 jo. lid 1 sub 5
Faillissementsw et de intrekking van de surseance verzocht.
Bij vonnis van 28 januari 2019 w erd de voorlopig verleende surseance van
betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement van
1DayFly.com B.V.
Zie verder 7.5.

08-12-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

13-03-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

13-03-2019
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Toelichting
In januari 2018 had gefailleerde 10 FTE en 2 0-urencontracten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-1-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, correspondentie UW V en opvragen loonadministratie.
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Geen.

19-06-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-03-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Resterende kantoorinventaris

€ 1.515,00

Kantoorinventaris

€ 4.570,00

totaal

€ 6.085,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit een tiental bureau's met pc's en het gebruikelijke
kantoormeubilair. De inventaris w erd in opdracht van de curator getaxeerd.
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De doorstartende partij en enkele (oud) w erknemers hebben verschillende
zaken gekocht. Voor de resterende inventaris w orden opkopers uitgenodigd
hierop een bod uit te brengen.
Na voormelde verkopen aan de doorstarter en enkele w erknemers resteerde
nog een partij inventaris. De resterende inventaris is samen met de
aangetroffen voorraden te koop aangeboden aan diverse opkopers en
inmiddels verkocht. De totale inventaris w as getaxeerd op een
liquidatiew aarde van € 3.200. De zaken die na voormelde verkopen resteren
hebben een gezamenlijke getaxeerde liquidatiew aarde van € 1.515. Van de
totale verkoopprijs is een bedrag van € 1.515 (derhalve gelijk aan de
getaxeerde liquidatiew aarde) toegerekend aan de inventaris. Zie verder onder
3.6 (voorraden).

19-06-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Ontvanger heeft op grond van haar bodemvoorrecht ex artikel 21
Invorderingsw et voorrang boven het pandrecht van de bank voor w at betreft
de inventaris. De curator zal in dit kader ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

13-03-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en verkoop.

13-03-2019
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Verkoop resterende inventaris, correspondentie met de rechter-commissaris.

19-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse voorraden

€ 5.540,98

€ 554,10

totaal

€ 5.540,98

€ 554,10

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde hield in principe geen voorraad aan. De verkochte producten
w erden pas ingekocht nadat deze w aren verkocht. W el is sprake van
producten die ten tijde van de verleende surseance van betaling onderw eg
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w aren naar of van het postorderbedrijf w aarmee gefailleerde samenw erkte.
Het postorderbedrijf heeft kort voor de surseance van betaling het vervoer
naar de klanten gestaakt en nog diverse producten onder zich. Het
postorderbedrijf is gew ezen op de afkoelingsperiode en is verzocht alle bij
haar aanw ezige producten tot nader order vast te houden. Daarnaast liggen
er nog enkele producten op de bedrijfslocatie van gefailleerde. Dit betreffen
voornamelijk retourproducten. De curator onderzoekt w elke van de goederen
eigendom van derden zijn.
Door verschillende leveranciers is al een beroep op het eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator heeft onderzocht of de desbetreffende leveranciers een
geldig eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen. Uit onderzoek volgt dat
enkele leveranciers een geldig eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen.
Van deze leveranciers liggen geen of nog enkele producten op voorraad (de
w aarde hiervan is echter gering). Tot op heden lijken de rechten van derden
op de voorraad derhalve beperkt.
Aangezien de voorraden zijn verpand aan de Rabobank, heeft de curator
afspraken gemaakt met de Rabobank. De curator zal de markt gaan verkennen
op mogelijk geïnteresseerde partijen. Voor de verkoop van de voorraden heeft
de Rabobank ingestemd met een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW ).
Naar schatting 2.200 klanten w achten nog op een aangekocht product.
Volgens de bestuurder correspondeert dit met een schuld van ca. EUR
212.000. De producten zullen niet meer aan de klanten w orden uitgeleverd. De
doorstarter heeft aangekondigd de gedupeerde klanten tegemoet te w illen
komen.
VERKOOP VOORRADEN
Met behulp van voornoemd postorderbedrijf en de administratie van
gefailleerde heeft de curator de nog aanw ezige voorraden in kaart gebracht.
Het betreft ca. 300 producten die op het punt stonden om verstuurd te w orden
naar de klanten van gefailleerde (de ‘producten onderw eg’). Daarnaast bleek
ook nog sprake te zijn van een deel oude voorraden (ca. 1.100 producten) die
al jarenlang in het magazijn stonden. Deze voorraden zijn samen met de
resterende inventaris (zie 3.3) te koop aangeboden aan diverse opkopers. In
totaal hebben zeven partijen een bieding gedaan. Het hoogste bod bedroeg in
totaal € 7.055,98 (excl. BTW ).
Ondanks een expliciet verzoek aan de bieders om bij hun bieding een
onderscheid te maken tussen voorraden en inventaris, heeft geen van de
bieders dit gedaan. Vanw ege het bodemvoorrecht van de fiscus ten aanzien
van de inventaris is deze splitsing echter w el van belang.
De w aarde van de voorraden is moeilijk in te schatten, met name omdat het
veelal zaken betreft die al jaren in opslag lagen en omdat het een mix van
allerlei verschillende artikelen betreft. De oorspronkelijke inkoopprijs is
hierdoor niet representatief. Voor de inventaris biedt het taxatierapport w el
enige houvast, zodat aan de pandhouder is voorgesteld om deze w aarde als
vertrekpunt te nemen. Indien voor de resterende inventaris de
liquidatiew aarde w ordt aangehouden, dan kan hieraan een bedrag w orden
toegerekend van € 1.515. Het restant ad € 5.540,98 kan w orden toegerekend
aan de voorraden (€ 7.055,98 (bieding) - € 1.515 (resterende inventaris)).
Voor de verkoop van de voorraden is – conform de separatistenregeling – een
boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW ) overeengekomen met de pandhouder.
Dit komt neer op € 554,10 (exclusief BTW ). De pandhouder heeft ingestemd
met voorgenoemde verdeling en boedelbijdrage.
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Per saldo ontvangt de boedel derhalve € 1.515 (exclusief BTW ) voor de
inventaris (zie 3.3) en € 554,10 (exclusief BTW ) als boedelbijdrage voor de
verkoop van de voorraad.
EXTRA KOSTEN VOOR KOPER
Aangezien de voorraden extern w aren opgeslagen is verschillende malen een
beroep gedaan op het postorderbedrijf. Zij heeft - onder andere - geholpen bij
het opstellen van het voorradenoverzicht en bij het uitleveren van bepaalde
voorraden aan consumenten die een product retour hadden gestuurd en een
partij met een eigendomsvoorbehoud. Ondanks dat het postorderbedrijf nog
een aanzienlijke vordering had op gefailleerde, heeft zij zich zeer constructief
opgesteld en geen kosten in rekening gebracht. Voor het verzendklaar maken
van de voorraden heeft het postorderbedrijf aangegeven w el kosten in
rekening te zullen brengen. Het volume van de voorraad bestaat uit 20 tot 25
pallets en ligt verspreid over verschillende locaties in het magazijn. Voor het
verzendklaar maken van de voorraden rekent het postorderbedrijf € 650 (20
manuur x € 32,50). Dit lijkt een redelijk bedrag. De curator heeft deze kosten
doorbelast aan de hoogste bieder.
RETOURNERINGEN EN GARANTIEAANSPRAKEN
Na afronding van de verkoop van de voorraden hebben zich enkele klanten
gemeld die aanspraak maakten op teruggave van aan gefailleerde
geretourneerde producten alsmede garantie. Aan deze klanten is
medegedeeld dat de betrokken zaken reeds w aren verkocht aan een opkoper
en door de opkoper ook al w aren doorverkocht, zodat deze niet meer aan de
klanten konden w orden uitgeleverd. De klanten zijn geinformeerd over de
bereidheid van de doorstarter gedupeerde klanten tegemoet te komen. Het
merendeel van de gedupeerde klanten heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop voorraden; overleg met postorderbedrijf;
correspondentie met de rechter-commissaris; correspondentie met doorstarter
en gedupeerde klanten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill: bestaande uit de handelsnaam,
w ebsite, domeinnamen, klanten- en
nieuw briefbestanden en social media accounts,
alsmede het recht de onderneming voort te
zetten
Earn-out doorstart

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 285.000,00

€ 5.965,11

Aandelen W aat Media B.V. (100%)
Het beeldmerk 1DayFly.com
totaal

Toelichting andere activa

€ 25.000,00
€ 315.965,11

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill van gefailleerde bestaat uit de handelsnaam, de w ebsite en
diverse domeinnamen, een klantenbestand met ca. 462.000 klanten, een
nieuw sbriefbestand met ca. 351.000 actieve adressen en social media
accounts, alsmede het recht om de onderneming van gefailleerde voort te
zetten.
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De curator heeft de goodw ill van gefailleerde verkocht aan de Belgische
vennootschap Confinity N.V. (beter bekend als Outspot) tegen een koopprijs
van EUR 310.000 plus earn-out regeling van maximaal EUR 300.000 na 1 jaar
pro-rata op basis van de gerealiseerde omzet (exclusief btw ) boven een
omzetdrempel van EUR 1.000.000.
Het beeldmerk is verpand aan de Rabobank, zodat de opbrengst hiervan aan
haar is afgedragen. Zie verder 6.4 van dit verslag.
Gebleken is dat gefailleerde een 100% dochtervennootschap heeft: W aat
Media B.V. Deze vennootschap heeft volgens de bestuurder en boekhouder
van gefailleerde al enkele jaren geen activiteiten meer en zal in overleg met
hen w orden geliquideerd.
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Curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en boekhouder van
gefailleerde. Curator heeft de formele stappen van het liquidatieproces in gang
gezet.

05-09-2019
3

De liquidatie van W aat Media B.V., de 100% dochtervennootschap van
gefailleerde, w erd afgerond.

03-12-2019
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KPN heeft een aantal facturen gecrediteerd. De boedel ontving het tegoed van
EUR 3.818,82.
De afrekening met de doorstarter Outspot heeft plaatsgevonden. De
overeengekomen earn-out regeling hield in dat bij een omzet tussen de EUR
1.000.000 - EUR 1.500.000 (w elke gerealiseerd is met de klanten en
databestanden van gefailleerde) een earn-out percentage van 8% moet
w orden betaald aan de boedel en over het meerdere boven de EUR 1.500.000
een percentage van 12%. Uit de berekening volgt dat de in totaal via 1DayFlyw ebsites gerealiseerde omzet exclusief BTW EUR 1.074.563,83 bedraagt,
w aarmee het aan de boedel te betalen earn-out bedrag vervolgens uitkomt op
EUR 5.965,11 (8% van EUR 74.563,83). De cijfers van Outspot zijn
gecontroleerd en bevestigd door een accountant.

03-03-2020
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Het earn-out bedrag ad EUR 5.965,11 w erd op de boedelrekening
bijgeschreven.

29-05-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Aanschrijven banken en RDW , bestuderen gegevens Rabobank,
correspondentie met de Rabobank, correspondentie met het postorderbedrijf,
correspondentie met de leveranciers, onderzoek eigendomsvoorbehouden en
overleg met de rechter-commissaris.

13-03-2019
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Beoordelen cijfers en activiteiten W aat Media B.V.; correspondentie met de
bestuurder en boekhouder van gefailleerde.

19-06-2019
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Correspondentie met bestuurder en gereedmaken liquidatiebesluit.

05-09-2019
3

Afronden liquidatie W aat Media B.V.

03-12-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Hammer Events

€ 450.000,00

€ 16.776,85

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 455.000,00

€ 21.776,85

Fotozoom B.V.
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering op de Duitse vennootschap Hammer Events dateert uit 2011.
Volgens de bestuurder is sprake van oplichting. Gefailleerde had voor deze
kw estie een advocaat ingeschakeld. Het dossier is opgevraagd. Een en ander
w ordt nog nader onderzocht.
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De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.
Het dossier terzake debiteur Hammer Events is ontvangen en w ordt
beoordeeld.

19-06-2019
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Daarnaast is gebleken dat gefailleerde nog een kleine vordering had op een
partij voor w ie zij producten verkocht. De provisie over de verkoop w erd
maandelijks afgerekend via een creditnota van deze partij. De laatste
creditnota die betrekking heeft op de maand januari 2019 is recent ontvangen.
Het te ontvangen bedrag is € 356,59 (incl. BTW ).
De vordering op (Duitse vennootschap) Hammer Events betreft naar grove
schatting EUR 450.000 en dateert uit de jaren 2012/2013. De bestuurder van
gefailleerde heeft aangegeven destijds opgelicht te zijn door deze
vennootschap. In samenw erking met andere partijen heeft gefailleerde
destijds een advocaat ingeschakeld.
Na bestudering van het dossier en onderzoek naar deze vennootschap, is

05-09-2019
3

geconstateerd dat Hammer Events failliet is verklaard. Curator heeft contact
opgenomen met de curator. Het faillissement is bijna afgew ikkeld, maar de
vordering kan nog w orden ingediend. In hoeverre een uitkering te verw achten
is, is nog niet duidelijk.
Gefailleerde heeft daarnaast nog een lening verstrekt aan Fotozoom B.V. van
EUR 5.000. De bestuurder en voormalig boekhouder van gefailleerde heeft
aangegeven dat er geen nadere documentatie dan w el afspraken zijn
opgesteld. De bestuurder heeft bevestigd dat het bedrag nog openstaat.
Curator is in afw achting van een terugbetalingsvoorstel.
De vordering op Hammer Events w erd deels op de crediteurenlijst geplaatst en
deels betw ist omdat deze onvoldoende zou zijn onderbouw d. De curator
onderzoekt of het tot een uitkering aan schuldeisers komt en nadere
onderbouw ing van de vordering zinvol is.

03-12-2019
4

Met Fotozoom B.V. w erd een betalingsregeling getroffen. De vordering ad EUR
5.000 zal op 22 januari 2020 volledig zijn voldaan aan de boedel.
Met Fotozoom B.V. w erd een nieuw e betalingsregeling getroffen. De vordering
ad EUR 5.000 zal in vijf termijnen w orden betaald en op 20 juni 2020 volledig
zijn voldaan aan de boedel.

03-03-2020
5

De boedel ontving een betaling van in totaal EUR 2.000 als aflossing op de
schuld van Fotozoom B.V. De curator verleende desgevraagd uitstel voor de
aflossing van de terugbetaling. Uiterlijk 20 augustus 2020 dient de resterende
EUR 3.000 te zijn voldaan.

29-05-2020
6

De afgelopen verslagperiode ontving de boedel EUR 2.000 als aflossing op de
schuld van Fotozoom B.V. Fotozoom B.V. dient nog één aflossing van EUR
1.000 te voldoen.

28-08-2020
7

De curator van Hammer Events heeft aangegeven dat het faillissement van
Hammer Events zal w orden afgew ikkeld. De schuldeisers zullen 1,7% van hun
vordering ontvangen. De boedel van 1DayFly B.V. zal een uitkering van ca. EUR
4.531 kunnen verw achten.
De afgelopen verslagperiode ontving de boedel de laatste aflossing op de
schuld van Fotozoom B.V. ad EUR 1.000.

08-12-2020
8

De verw achting is dat de komende maand een bedrag van ca. EUR 4.531 aan
de boedel zal w orden uitgekeerd vanuit het faillissement van Hammer Events.

26-02-2021
9

Via de curator van Hammer Events w erd een percentage van de
openstaande vordering ontvangen. Op de boedelrekening w erd EUR
16.776,85 bijgeschreven.

25-05-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteuren.

13-03-2019
1

Onderzoek vordering op debiteur Hammer Events.

19-06-2019
2

Indiening vordering Hammer Events en incasso lening Fotozoom B.V.

05-09-2019
3

Correspondentie curator Hammer Events en bestuurder Fotozoom B.V.

03-12-2019
4

Correspondentie curator Hammer Events en bestuurder Fotozoom B.V.

03-03-2020
5

Correspondentie curator Hammer Events.

26-02-2021
9

Correspondentie curator Hammer Events.

25-05-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 378.689,00

13-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Per datum faillissement is sprake van een debetsaldo van EUR 378.689 bij
Rabobank. Hier komen rente, provisie en kosten vanaf 31 december 2018 nog
bij.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had tw ee operationele leaseovereenkomsten. Beiden met
betrekking tot de lease van auto's. De leaseovereenkomsten zijn op 31 januari
2019 opgezegd. Een van de auto's is door de leasemaatschappij verkocht aan
de w erknemer die de auto gebruikte. Het leasecontract van de andere auto is
overgenomen door de w erknemer.

5.3 Beschrijving zekerheden

13-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft ter zekerheid van terugbetaling van haar rekeningcourantvordering een eerste pandrecht op de inventaris, voorraden,
vorderingen en op (voor zover mogelijk) de intellectuele eigendomsrechten.

13-03-2019
1

Curator heeft het standpunt ingenomen dat geen rechtsgeldig pandrecht is
gevestigd op de domeinnamen en overige goodw ill, behoudens het beeldmerk.
Dit standpunt is door de Rabobank erkend. De opbrengst ad EUR 25.000 voor
het beeldmerk is afgedragen aan de Rabobank.
Curator heeft het pandrecht op de voorraden en inventaris erkend.
Door (indirect) bestuurder de heer R.G. Voerman is een borgstelling afgegeven
van EUR 150.000.

5.4 Separatistenpositie
Met betrekking tot het pandrecht op de inventaris zal de curator ex artikel 57
lid 3 Faillissementsw et het bodemvoorrecht van de Ontvanger uitoefenen (zie
3.4 van dit verslag).

13-03-2019
1

De Rabobank is separatist ten aanzien van het beeldmerk en de voorraad.
Curator heeft met de Rabobank afspraken gemaakt over de verkoop van deze
goederen en de boedelbijdragen (zie 3.6, 3.8 en 5.8 van dit verslag).

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het postorderbedrijf w aarmee gefailleerde samenw erkte heeft nog
verschillende producten onder zich.

13-03-2019
1

Diverse leveranciers hebben zich bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. Naar aanleiding hiervan heeft de curator onderzocht of
een geldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Uit onderzoek volgt dat
verschillende leveranciers geen geldig eigendomsvoorbehoud zijn
overeengekomen. Voor de leveranciers die w el een geldig
eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen geldt dat er geen producten
meer op voorraad liggen of enkel producten op voorraad liggen van geringe
w aarde.
Gebleken is dat een crediteur een geldig eigendomsvoorbehoud w as
overeengekomen en dat tevens nog een behoorlijke hoeveelheid producten
van deze crediteur in opslag lagen bij het postorderbedrijf w aar gefailleerde
mee samenw erkte. In samenw erking met het postorderbedrijf zijn afspraken
gemaakt over de uitlevering van deze producten, w aarbij de crediteur de
externe kosten van de handling en het vervoer zou dragen. Uiteindelijk heeft
de betrokken crediteur alsnog afgezien van het terughalen van de producten.

19-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Dit lijkt vooralsnog niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

13-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Dit lijkt vooralsnog niet van toepassing.

13-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Curator heeft afspraken gemaakt met de Rabobank over de voorraden.
Curator gaat de markt verkennen op mogelijk geïnteresseerde partijen. Voor
de verkoop van de voorraden is een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW )
overeengekomen.
€ 554,10

13-03-2019
1

19-06-2019
2

Toelichting
Zie 3.6 (voorraden).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met Rabobank, beoordelen kredietdocumentatie en beoordelen
eigendomsvoorbehouden.

13-03-2019
1

Overleg en correspondentie met de pandhouder; afw ikkeling
eigendomsvoorbehouden; overleg en correspondentie met postorderbedrijf.

19-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

13-03-2019
1

De bestuurder heeft op dinsdag 22 januari 2019 - voor de surseance van
betaling - het personeel naar huis gestuurd en de w ebsite 'op zw art' gezet.
Aangezien de w ebsite de belangrijkste asset van gefailleerde is, heeft de
curator de instructie gegeven om de w ebsite w eer in de lucht te brengen. Op
de w ebsite is een positieve mededeling geplaatst over de surseance en de
hoop op een snelle doorstart. Dit bericht is eveneens via de social media
kanalen en klantennieuw sbrief verspreid. Ook is op vrijdag 25 januari 2019
een persbericht uitgestuurd.
Om bovenstaande w erkzaamheden in gang te zetten heeft curator
verschillende w erknemers opgeroepen. De opgeroepen w erknemers hebben
ook de vele inkomende e-mails van verontruste klanten beantw oord.
De klantadministratie, e-mailaccounts en w aardevolle data van gefailleerde
stonden bij derden of in een cloud-omgeving. Curator heeft contact gezocht
met de belangrijkste samenw erkende partijen, zoals het hostingbedrijf
(hosting w ebsite en e-mailserver), de ontw ikkelaar en systeembeheerder voor
de w ebsite, het bedrijf dat de nieuw sbrieven verstuurd en de klantendatabase
beheert, het bedrijf w aar de financiële administratie loopt, de accountant, en
het postorderbedrijf. Curator heeft met enkele partijen afspraken gemaakt
over de lopende kosten.
De interesse in gefailleerde w as groot. Door de business w aar gefailleerde in
verkeerde w as snelheid geboden. Op vrijdag 25 januari 2019 heeft de curator
de eerste contacten gelegd met geinteresseerde partijen. Op diezelfde dag is
een informatiememorandum opgesteld en verspreid. Uiteindelijk heeft de
curator 36 geinteresseerde partijen het informatiememorandum toegezonden.
Vervolgens hebben 17 partijen, na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst, aanvullende informatie over gefailleerde
ontvangen. Curator heeft aan de geinteresseerde partijen gevraagd om voor
dinsdag 29 januari 2019 een indicatief bod uit te brengen. De curator heeft van
15 partijen een indicatieve bieding ontvangen.
De curator heeft het biedingsproces vervolgd met de partijen die de meest
interessante indicatieve biedingen hebben gedaan. Dit betroffen 6 partijen.
Met al deze partijen zijn gesprekken gevoerd en is informatie op gelijke w ijze
gedeeld.
Deze 6 partijen hebben op 1 februari 2019 een biedingsformulier toegezonden
gekregen w aarin de mogelijkheid is gegeven om tot 4 februari 2019 een
onvoorw aardelijke bieding te doen. Naar aanleiding hiervan heeft de curator 5
onvoorw aardelijke biedingen ontvangen.
Het beste bod is gedaan door de Belgische vennootschap Outspot. Met deze
partij is verder onderhandeld en uiteindelijke definitieve overeenstemming
bereikt. Outspot heeft de onder 3.8 van dit verslag omschreven goodw ill
gekocht en drie w erknemers in dienst genomen. Voor de koopprijs w ordt
verw ezen naar 3.8 van dit verslag. Outspot heeft daarnaast een gedeelte van
de kantoorinventaris van gefailleerde gekocht. Verw ezen w ordt naar 3.3 van
dit verslag.
In het kader van de AVG hebben de curator en Outspot nadere afspraken
gemaakt over de voorw aarden van overdracht van het klantenbestand van
gefailleerde. Curator heeft onder meer voorafgaand aan de overdracht de
klanten op de hoogte gesteld van de doorstart w aarbij aan hen de
gelegenheid is geboden om binnen 5 dagen bezw aar te maken indien zij niet
w illen dat hun gegevens w orden overgedragen aan Outspot. Enkele klanten

13-03-2019
1

hebben dit gedaan. De klanten die bezw aar hebben gemaakt zijn verw ijderd
uit het klantenbestand.
KLANTEN
Afgelopen verslagperiode hebben diverse klanten zich gemeld met vragen over
onder meer bij gefailleerde aangekochte maar niet geleverde producten,
retourneringen en garantieaanspraken. Aan deze klanten is medegedeeld dat
de producten niet meer kunnen w orden uitgeleverd. De klanten zijn
geinformeerd over de bereidheid van de doorstarter gedupeerde klanten
tegemoet te komen. Het merendeel van de gedupeerde klanten heeft van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

19-06-2019
2

DATA-LEVERANCIERS
Deze w eek hebben tw ee data-leveranciers zich gemeld bij de curator met de
aanspraak dat onder de aan de doorstarter overgedragen activa zich data
bevindt die eigendom zou zijn van deze leveranciers. De aanspraken dienen
nog nader te w orden onderzocht.
De aanspraken van de tw ee data-leveranciers die aanspraak maakten op
eigendomsrechten zijn naar het oordeel van de curator onjuist en daarom
gemotiveerd betw ist. Dit speelde in de zomer van 2019. Na het repliek van de
curator hebben de beide leveranciers niet meer van zich laten horen.

08-12-2020
8

6.5 Verantwoording
Zie 6.4 van dit verslag.

13-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De opbrengst is verantw oord onder 3.8 van dit verslag.

13-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen informatiememorandum, opstellen geheimhoudingsovereenkomsten,
samenstellen document met aanvullende informatie, contact met
geinteresseerde partijen, beoordelen indicatieve biedingen, voeren van
gesprekken met geinteresseerde partijen, opstellen biedingsformulier,
beoordelen onvoorw aardelijke biedingen en overleg met de rechtercommissaris en Rabobank.

7. Rechtmatigheid

13-03-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
De financiële administratie staat in een online boekhoudprogramma. Een ITspecialist heeft de (digitale) administratie en data veilig gesteld. Ook heeft de
curator een financieel expert ingeschakeld voor het beoordelen van de
boekhouding.

13-03-2019
1

De administratie dient nog te w orden onderzocht.
Het onderzoek loopt nog.

05-09-2019
3

Zie 7.5.

08-12-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
gebleken dat de jaarrekeningen 2017 op 3 januari 2019 (derhalve 3 dagen te
laat); de jaarrekening 2016 op 19 maart 2018 (derhalve tw ee maanden en 19
dagen te laat) en de jaarrekening 2015 op 5 januari 2017 (derhalve op tijd)
w erden gedeponeerd. De jaarrekeningen in de voorafgaande jaren w erden
steeds tijdig gedeponeerd.

13-03-2019
1

Voor de deponering van de jaarrekeningen 2017 en 2016 is niet voldaan aan
de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is dit niet van toepassing.

13-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de datum van oprichting van de vennootschap is een eventuele
volstortingsverplichting reeds verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar
zal w orden gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit dient nog te w orden onderzocht. De curator zal het gebruikelijk onderzoek
verrichten.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

Toelichting
Het onderzoek in de (digitale) administratie van gefailleerde en de interview s
met de diverse betrokkenen bij gefailleerde is afgerond. De curator is van
oordeel dat een veelheid van interne en externe factoren een rol gespeeld
hebben in de aanloop naar het faillissement. De belangrijkste factoren
betreffen: (i) een verouderd businessmodel, (ii) de tegenslagen met grote
financiële gevolgen met de oplichting door Hammer Events en mislukte
overname W AAT Media B.V., (iii) de veranderende marktomstandigheden,
w aaronder toename van concurrentie en verandering in aankoopgedrag van
consumenten, (iv) de tijdelijke ontstentenis van de bestuurder en (v) het
ontbreken van een daadkrachtig bestuur. Voornoemde optelsom van factoren
heeft uiteindelijk tot het faillissement van gefailleerde geleid.
Het is de curator niet gebleken dat onverantw oorde risico’s zijn genomen door
het bestuur of de diverse betrokkenen die onverenigbaar zijn met het
ondernemingsbelang van 1DF. Het bestuur of de andere betrokkenen hebben
niet laakbaar gehandeld. Het is de vraag of door anders te handelen, het
faillissement van gefailleerde had kunnen w orden afgew end. Gelet op het
samenstel van externe factoren die tot het faillissement hebben geleid, dient
deze vraag naar oordeel van de curator ontkennend te w orden beantw oord.
Het feit dat niet voldaan is aan de deponeringsplicht van de jaarrekening 2016
en 2017 maakt dit niet anders.

13-03-2019
1

05-09-2019
3

08-12-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.
In onderzoek

13-03-2019
1

05-09-2019
3

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.
Nee
Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-02-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen, veiligstellen en inventariseren papieren en digitale administratie.

13-03-2019
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2019
4

Onderzoek loopt, gesprekken gevoerd, onderzoek in digitale administratie.

28-08-2020
7

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.174,39

13-03-2019
1

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ad EUR 9.174,39 over de
opzegtermijn ingediend.
€ 4.962,18

19-06-2019
2

Toelichting
Zoals beschreven in 1.4 zijn met de verhuurder afspraken gemaakt over het
tijdelijke gebruik van het gehuurde door de doorstarter gedurende de
opzegtermijn. Met de verhuurder is afgesproken de gebruiksvergoeding 50/50
te delen. De verhuurder is hier mee akkoord gegaan. De gebruiksvergoeding
bedraagt in totaal € 6.962,33 excl. BTW . De boedel heeft derhalve een bedrag
van € 3.481,16 excl. BTW (€ 4.212,21 incl. BTW ) afgedragen aan de
verhuurder, zodat haar boedelvordering met hetzelfde bedrag is verminderd.
€ 56.382,28
Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ad EUR 56.382,28 bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-09-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 86.335,00

13-03-2019
1

€ 530.517,00

19-06-2019
2

€ 536.762,00

05-09-2019
3

€ 539.401,00

26-02-2021
9

€ 523.867,00

25-05-2021
10

Toelichting
De curator is in overleg met de Belastingdienst over de aangifte
vennootschapsbelasting 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 41.516,04

13-03-2019
1

05-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
110

13-03-2019
1

131

19-06-2019
2

136

05-09-2019
3

139

03-12-2019
4

141

03-03-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 656.037,30

13-03-2019
1

€ 805.632,86

19-06-2019
2

€ 911.693,04

05-09-2019
3

€ 946.236,21

03-12-2019
4

€ 957.838,15

03-03-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken w orden gedaan.

13-03-2019
1

Aan de preferente schuldeisers zal naar verw achting een uitkering kunnen
w orden gedaan.

26-02-2021
9

Het faillissement zal ex artikel 137a e.v. Fw . vereenvoudigd kunnen w orden
afgew ikkeld.

25-05-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Overleg w erknemers, bestuderen administratie en gegevens, correspondentie
crediteuren en verw erken vorderingen.

13-03-2019
1

Correspondentie crediteuren en verw erken vorderingen; afspraken met
verhuurder en deelbetaling op boedelvordering.

19-06-2019
2

Correspondentie crediteuren en verw erken vorderingen

05-09-2019
3

Correspondentie crediteuren en verw erken vorderingen.

03-12-2019
4

Correspondentie crediteuren en verw erken vorderingen.

03-03-2020
5

Correspondentie crediteuren.

26-02-2021
9

Correspondentie Belastingdienst.

25-05-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

13-03-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De meest urgente zaken die acute aandacht van de curator vereisten zijn
afgew ikkeld of onder controle. Komende verslagperiode staat voornamelijk in
het teken van (i) het afw ikkelen van de laatste openstaande punten van de
doorstart, (ii) het te gelde maken van de resterende inventaris en voorraden,
(iii) de afrekening met de pandhouder en (iv) het afw ikkelen van aanspraken
op eigendomsvoorbehouden. In een volgend stadium zal w orden
aangevangen met de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en rechtmatigheid.

13-03-2019
1

De meest urgente zaken die acute aandacht van de curator vereisten alsmede
de hiervoor opgesomde punten zijn afgew ikkeld. Komende verslagperiode
staat voornamelijk in het teken van (i) het onderzoeken van de vordering op
Hammer Events, (ii) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap
W aat Media B.V., (iii) het beoordelen van de aanspraken van de dataleveranciers en (iv) het starten van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2019
2

Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van
(i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap W aat Media B.V.;
(ii) het starten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
(iii) indienen vordering op Hammer Events;
(iv) incasso vordering op Fotozoom BV noemen

05-09-2019
3

Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2019
4

Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2020
5

Komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het voortzetten
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-05-2020
6

Voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

28-08-2020
7

- incasso uitkering in faillissement debiteur Hammer Events.

08-12-2020
8

- incasso uitkering in faillissement debiteur Hammer Events;
- afw ikkeling failissement (ex artikel 137a e.v. Faillissementsw et).

26-02-2021
9

- Overleg Belastingdienst over aangifte Vennootschapsbelasting 2019;
- Afw ikkeling faillissement ex artikel 137a e.v. Faillissementsw et.

25-05-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

13-03-2019
1

In dit stadium is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

19-06-2019
2

Naar verw achting binnen enkele maanden.

25-05-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
25-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

25-05-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse
overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-03-2019
1

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

19-06-2019
2

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

05-09-2019
3

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

03-12-2019
4

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

03-03-2020
5

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

29-05-2020
6

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

28-08-2020
7

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

08-12-2020
8

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, overleg en
correspondentie met de rechter-commissaris.

26-02-2021
9

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.

25-05-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

