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Algemene gegevens
Naam onderneming
Café-Restaurant Hermitage B.V.

06-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Café-Restaurant Hermitage B.V. (hierna te noemen:
“CRH”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76534707,
gevestigd te (1018 DP) Amsterdam aan de Nieuw e Herengracht 14,
correspondentieadres: Postbus 11675, 1001 GR Amsterdam.

06-07-2020
1

Dit openbaar verslag en [tussentijds financieel verslag] is [zijn] geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel luiden als volgt: Het uitoefenen van horecaactiviteiten w aaronder
begrepen het doen exploiteren van een restaurant en/of barbedrijf. CRH
exploiteerde een café-restaurant binnen de muren van het museum Hermitage
Amsterdam (hierna te noemen: het ‘Museum’).

06-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 214.293,34

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -315.061,74

€ 37.178,90

Toelichting financiële gegevens
In het kader van de veiligstelling van de financiële administratie heeft de
boekhouder van CRH de auditfiles aangeleverd. In het volgende verslag zullen
de financiële gegevens w orden opgenomen.

06-07-2020
1

De financiële gegevens zijn hierboven opgenomen.

01-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

06-07-2020
1

€ 8.302,20

01-10-2020
2

€ 32.176,29

24-12-2020
3

€ 33.844,20

24-03-2021
4

€ 43.294,20

21-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-10-2020

06-07-2020
1

t/m
5-7-2020
van
6-7-2020

01-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

24-12-2020
3

t/m
23-12-2020
van
24-12-2020

24-03-2021
4

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

21-07-2021
5

t/m
20-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 42 min

2

10 uur 30 min

3

7 uur 42 min

4

31 uur 12 min

5

42 uur 42 min

totaal

155 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Het café-restaurant van het Museum w erd tot 1 februari 2020 door (een
stichting gelieerd aan) het Museum zelf geëxploiteerd. Met het oog op
kw aliteitsverbetering en de w ens voor een stabielere omzetstroom is in 2019
besloten om de exploitatie uit te besteden. Na een marktverkenning is
uiteindelijk besloten om met (de huidige bestuurders van) CRH in zee te gaan.
CRH is opgericht op 28 november 2019 en w ordt bestuurd door Hollenkamp
Management Consultancy B.V. en Tom Jongen Beheer B.V.

06-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

06-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van enige lopende verzekeringen.

06-07-2020
1

1.4 Huur
Uit de door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aan de curator
overhandigde stukken heeft de curator afgeleid dat sprake is van een gesloten
huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte en daarin aanw ezige
restaurantinventaris. De huurpenningen w erden per maand betaald. Op 9 juni
2020 heeft het Museum de huurovereenkomst opgezegd op grond van artikel
39 Fw . Zie ook hoofdstuk 6 van dit verslag.

1.5 Oorzaak faillissement

06-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben het volgende verklaard:

06-07-2020
1

CRH heeft per 1 februari 2020 het bij het museum in dienst zijnde
horecapersoneel overgenomen en een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de keukens, het binnenrestaurant, de buitenkiosk en het terras.
Ook alle inventariszaken w orden door CRH van het Museum gehuurd – de
failliet beschikt feitelijk niet over materiële vaste activa. Naast het recht om in
bovengenoemde ruimtes horeca uit te baten, is CRH exclusief bevoegd om de
catering te verzorgen die verbonden is aan de zaalhuur aan derden door het
Museum. Het gaat daarbij met name om conferenties, feesten en
vergaderingen van corporate sponsors van het Museum. In de
begrotingsplannen diende circa 50% van de omzet uit het restaurant te komen
en 50% uit cateringactiviteiten.
Na de start van de onderneming op 1 februari 2020 zijn op last van de
overheid per 15 maart 2020 alle bedrijfsactiviteiten gestaakt als maatregel
tegen de uitbraak van Covid-19. In totaal is de onderneming dus maar 6
w eken operationeel gew eest. In die korte tijd is het niet mogelijk gebleken om
voldoende reserves op te bouw en die het overleven van de onderneming
mogelijk maken. Daarbij geldt dat ook het toekomstbeeld w einig rooskleurig is:
met name bij de cateringtak is voorlopig geen enkele omzet te verw achten als gevolg van de coronamaatregelen mogen voorlopig nog geen conferenties,
feesten en vergaderingen w orden georganiseerd. Ook de restaurantomzet zal,
na heropening per 1 juni 2020, voorlopig nog niet op het niveau zijn als voor
de start van de coronacrisis. Gelet op het voorgaande hebben de bestuurders
geen perspectief gezien om de onderneming op korte termijn rendabel te
maken en hebben zij besloten tot de aanvraag van het faillissement.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.
De curator heeft geen andere belangrijke oorzaak voor het faillissement
kunnen vaststellen dan door de bestuurder genoemd.

21-07-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

06-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren 28 w erknemers bij CRH in dienst. De salarissen
zijn betaald tot en met mei 2020 inclusief vakantiegeld.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 4 juni 2020 aangezegd. Als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom
de coronaepidemie heeft geen fysieke (collectieve) intake door het UW V
kunnen plaatsvinden en heeft de intake schriftelijk plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

28

totaal

28

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie bestuurder,
afdeling HR en w erknemers, opstellen ontslagbrieven en ontslagaanzeggingen,
verzamelen documentatie ter voorbereiding van de intake.

06-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van CRH geregistreerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

06-07-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals bij 1.5 van dit verslag toegelicht beschikt CRH niet over eigen
inventariszaken.

06-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

06-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

Boedelbijdrage

€ 275,65

Voorraden

€ 9.000,00

totaal

€ 9.275,65

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
CRH beschikt over een voorraad etensw aren en dranken. Daarnaast zijn er
diverse emballageartikelen aangetroffen. Deze activa zijn onder goedkeuring
van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan het Museum.

06-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo AbnAmro

€ 8.302,20

totaal

€ 8.302,20

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie voor het banksaldo 5.1 van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteurenposten

€ 1.774,20

€ 1.667,91

totaal

€ 1.774,20

€ 1.667,91

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond voor een totaal bedrag van EUR 1.774,20 aan
debiteurenposten open. De debiteuren zijn door de curator aangeschreven
met het verzoek het openstaande bedrag over te maken naar de
faillissementsrekening. Eén debiteur bleek op 3 juni 2020 op de ABNAMRO bank
rekening te hebben voldaan.

06-07-2020
1

De openstaande debiteuren zijn door de curator nogmaals aangemaand.

01-10-2020
2

Eén openstaande factuur w ordt door de debiteur betw ist. De betw isting komt
de curator niet onaannemelijk voor en de factuur is dan ook afgeboekt. De
overige openstaande facturen zijn voldaan op de rekening bij de ABNAMRO
Bank. Aan de bank is inmiddels verzocht om de ontvangen betalingen aan de
boedel over te maken.

24-12-2020
3

De debiteurenincasso is hierbij afgerond.
Door de bank is een totaal bedrag van EUR 1.667,91 aan ontvangen
debiteurenbetalingen naar de faillissementsrekening overgemaakt.

24-03-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren en aanschrijven debiteuren.

06-07-2020
1

Aanmaning openstaande debiteuren.

01-10-2020
2

Telefoon en correspondentie met debiteuren en bank.

24-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
CRH bankierde bij de ABN AMRO Bank. Volgens opgaaf van de bank bedroeg
het saldo per datum faillissement EUR 8.302,20. Aan de bank is verzocht om

06-07-2020
1

het saldo over te maken naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo per datum faillissement is op de faillissementsrekening ontvangen.

01-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er door CRH geen
leaseovereenkomsten aangegaan.

06-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft geen melding gemaakt van verstrekte zekerheden.

06-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén leverancier heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

06-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven reguliere banken, telefonisch overleg en correspondentie met ABN
AMRO Bank, bestuurder en een leverancier.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

06-07-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Op 1 juni 2020, een dag voor het faillissement en de eerste dag w aarop
musea hun deuren w eer mochten openen na de start van de coronacrisis,
hebben de bestuurders de activiteiten van CRH – op uitdrukkelijk verzoek van
het Museum – eveneens w eer opgestart. Na het uitspreken van faillissement
heeft het museum (ook) de curator verzocht om het bedrijf van CRH open te
houden teneinde de bezoekers een complete museumervaring te kunnen
bieden. De curator heeft de eerste paar dagen van het faillissement benut om
te inventariseren of continueren van de exploitatie in het belang van de boedel
is. De curator heeft, met name op basis van de zeer summiere dagomzetten in
de eerste w eek na heropening, geconcludeerd dat zulks niet het geval is. De
curator heeft daarop het Museum bericht dat de onderneming alleen kan
w orden voortgezet als het Museum een omzetgarantie aan de boedel zou
afgeven. Het museum heeft laten w eten daarvoor echter geen middelen vrij te
w illen en/of kunnen maken. Daarop is definitief besloten de onderneming met
ingang van 6 juni 2020 niet langer voort te zetten.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

06-07-2020
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6.4 Beschrijving
Bij de curator hebben zich een beperkt aantal kandidaten gemeld met
interesse voor een eventuele doorstart. Alle partijen hebben daarbij
opgemerkt dat er onder de huidige omstandigheden (d.w .z. beperkte
bezoekersaantallen en niet of nauw elijks cateringopdrachten, beiden als
gevolg van de coronacrisis) geen rendabele exploitatie mogelijk is tenzij het
Museum bereid zou zijn om verregaande huurkortingen aan te bieden.
Anderzijds heeft het Museum te kennen gegeven dat haar begroting voor een
belangrijk deel gestoeld is op een goede, stabiele huurinkomstenstroom en
dat zij tegen die achtergrond geen overhaaste beslissingen w il nemen die op
de langere termijn nadelig zouden kunnen zijn. Dit heeft tot de conclusie geleid
dat een doorstart, althans onder regie van de curator, niet tot de
mogelijkheden behoort.

06-07-2020
1

Tegen deze achtergrond speelt tegelijkertijd de w ens van het Museum om
haar bezoekers een eet- en drinkgelegenheid aan te kunnen bieden. Na het
besluit van de curator om de verlieslatende exploitatie niet langer tijdelijk voort
te zetten, heeft het Museum de curator verzocht om zo spoedig mogelijk – dat
w il zeggen eerder dan het einde van de opzegtermijn ex artikel 39 Fw - bevrijd
te zijn van de huurovereenkomst met de failliet. Dit biedt het Museum de
mogelijkheid om de door failliet gehuurde ruimtes, zo nodig in eigen beheer,
w eer in te zetten voor haar bezoekers en tegelijkertijd in betrekkelijke rust (en
zonder afhankelijk te zijn van een curator) een nieuw e exploitatiepartner te
zoeken.
Het voorgaande overw egende is de curator met het Museum overeengekomen
dat aan de boedel een huurafkoopsom w ordt betaald van € 11.500 plus btw
en dat de huur per 15 juni jl. eindigt. Voor de boedel heeft deze regeling als
aanzienlijk bijkomend voordeel dat de (huur)boedelkosten sterk beperkt
w orden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 11.500,00

06-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking, telefoon en correspondentie geïnteresseerden, bestuurder en
Museum.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

06-07-2020
1

In onderzoek.

06-07-2020
1

De aan de curator overgelegde financiële administratie is voldoende om
inzicht te krijgen in de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

21-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens het Register van Aandeelhouders bestaat het geplaatste kapitaal bij
oprichting 10.000 aandelen voor een nominaal bedrag van EUR 1, en zijn deze
aandelen niet volgestort. Nader onderzoek zal plaatsvinden.

06-07-2020
1

Uit het handelsregister volgt dat de aandelen zijn volgestort.

21-07-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

21-07-2021
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Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
De curator heeft een aantal betalingen aan gelieerde partijen nader
onderzocht. De betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld om op de
voorlopige conclusies van de curator te reageren. De curator en de betrokken
partijen zijn tot een minnelijke regeling gekomen. Hiervoor is voorafgaand
toestemming verleend door de rechter-commissaris.
In het kader van deze minnelijke regeling is een bedrag van €9.450,ontvangen op de faillissementsrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-07-2020
1
21-07-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft inmiddels een onderzoek uitgevoerd naar de administatie en
de oorzaken van het faillissement. Naar aanleiding hiervan heeft de curator
een aantal vragen aan de bestuurder voorgelegd. De bestuurder heeft
inmiddels gereageerd op de vragen van de curator. De curator zal deze
informatie nader onderzoeken.

24-03-2021
4

De bestuurders hebben de door de curator gestelde vragen afdoende
beantw oord.

21-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder,
onderzoek overgelegde financiële administratie en registers.

06-07-2020
1

Bestuderen (financiële) stukken en correspondentie met de bestuurder.

24-03-2021
4

Het treffen van een minnelijke regeling met betrokken partijen na instemming
van de rechter-commissaris.
Het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

21-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 22.708,68

06-07-2020
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): EUR 21,18 + p.m.
Verhuurder: EUR 22.687,50
[UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m]
€ 22.720,78

01-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): EUR 33,28 + p.m.
Verhuurder: EUR 22.687,50
[UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m]
€ 22.723,80

24-12-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): EUR 36,30 + p.m.
Verhuurder: EUR 22.687,50
[UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m]
€ 86.032,23

24-03-2021
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): EUR 48,40 + p.m.
Verhuurder: EUR 10.587,50
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): EUR 75.396,33
De boedelvordering van de verhuurder is verminderd omdat onder de regeling
zoals beschreven in paragraaf 6.4. de huur eindigde per 15 juni 2020.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.102,00

06-07-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen aangemeld met betrekking tot openstaande
aanslagen Loonheffingen maart en april 2020.
€ 39.279,00

01-10-2020
2

Toelichting
EUR 32.472,00: loonheffingen maart, april en mei 2020
EUR 1.174,00: naheffingsaanslag ex artikel 29 lid 2 W et op de
Omzetbelasting (verminderd na ingediend bezw aar)
EUR 5.733,00: omzetbelasting tw eede kw artaal 2020

Toelichting
Geen w ijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

24-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 4.933,88

06-07-2020
1

24-03-2021
4

Toelichting
- loonvordering: EUR 4.135,02
- premievordering: EUR 798,86

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

06-07-2020
1

6

01-10-2020
2

7

24-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.322,66

06-07-2020
1

€ 9.274,31

01-10-2020
2

€ 10.164,31

24-12-2020
3

Toelichting
Geen w ijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

24-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-07-2020
1

Het boedelactief is ontoereikend om, behoudens een gedeeltelijke uitkering
aan het UW V, de boedelcrediteuren te kunnen voldoen. Er zal derhalve geen
uitkering aan de laagst gerangschikte boedelcrediteur (verhuurder) kunnen
plaatsvinden. Voorts zal geen uitkering aan preferente en concurrente
crediteuren kunnen plaatsvinden.

21-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor CRH is een dossier aangemaakt bij w w w .claimsagent.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

06-07-2020
1

Correspondentie crediteuren, indienen bezw aarschrift tegen naheffingsaanslag
omzetbelasting en registreren schuldenlast.

01-10-2020
2

Registreren schuldenlast.

24-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen w ijzigingen met betrekking
tot ingediende vorderingen plaatsgevonden.

21-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt,
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

06-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het finaliseren van de
verkoop van de activa.
Daarnaast zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie,
het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het voortzetten van de
debiteurenincasso en het inventariseren van de schuldenlast.

06-07-2020
1

Het Museum heeft de verschuldigde bedragen (zie paragrafen 3.6 en 6.4-6.6
van dit verslag) nog niet voldaan. In de komende verslagperiode zullen de
inningsw erkzaamheden ten aanzien van deze gelden w orden geïntensiveerd.
Daarnaast zal het rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurenincasso w orden
voortgezet.

01-10-2020
2

Het Museum heeft de verschuldigde bedragen (zie paragrafen 3.6 en 6.4-6.6
van dit verslag) aan de boedel voldaan.

24-12-2020
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Zie paragraaf 7.7. Het onderzoek naar de administratie en het
rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

24-03-2021
4

Zie paragraaf 7.7. Er resteren thans geen w erkzaamheden meer. De curator
zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank
voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .

21-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-07-2020
1

De curator streeft ernaar om het faillissement op korte termijn af te w ikkelen.

24-12-2020
3

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Dit verslag kan aangemerkt
w orden als een eindverslag.

21-07-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2021

21-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder,
onderzoek stukken en verslaglegging.

06-07-2020
1

Verslaglegging.

01-10-2020
2

Verslaglegging.

24-12-2020
3

Verslaglegging.

24-03-2021
4

Opstellen eindverslag en voorlopig financieel eindverslag.

21-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

