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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vlindervrije Zorg B.V.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Vlindervrije Zorg B.V., gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te Landsmeer aan het Noordeinde 54 C (1121 AE).

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verlenen van thuiszorg

10-09-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.592.262,00

€ 123.893,00

€ 315.365,00

2019

€ 1.676.593,00

€ -306.866,00

€ 288.262,00

2017

€ 2.111.377,00

€ -159.075,00

€ 535.317,00

2018

€ 1.202.790,00

€ -437.095,00

€ 357.453,00

2020

€ 763.243,90

€ -109.869,30

€ 968.114,19

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens komen uit de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018 en
de concept jaarrekening 2019, alsmede de kolommenbalans per 30 juni 2020.

10-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

10-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 19.454,74

10-09-2020
1

€ 18.475,77

08-12-2020
2

€ 31.850,93

19-03-2021
3

€ 63.055,94

25-06-2021
4

€ 61.635,17

30-09-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-7-2020

10-09-2020
1

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

08-12-2020
2

t/m
10-12-2020
van
12-12-2020

19-03-2021
3

t/m
18-3-2021
van
18-3-2021

25-06-2021
4

t/m
25-6-2021
van
26-6-2021

30-09-2021
5

t/m
29-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

112 uur 6 min

2

83 uur 18 min

3

52 uur 42 min

4

38 uur 36 min

5

52 uur 18 min

totaal

339 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Vlindervrije Zorg B.V. is opgericht bij akte van 9 juli
2014. De bestuurder en enig aandeelhouder is mevrouw S. van Leijenhorst Berkenhage.

10-09-2020
1

Er is een Raad van Commissarisen bestaande uit drie leden.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De relevante aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voortgezet aangezien de
bedrijfsactiviteiten na de faillietverklaring zijn gecontinueerd. De overige
verzekeringen zijn geroyeerd.

10-09-2020
1

1.4 Huur
Door de vennootschap w ordt een kantoorruimte gehuurd aan het Noordeinde
54 C te Landsmeer (1121 AE). De huurovereenkomst is door de curator
opgezegd op grond van artikel 39 Fw . Met de verhuurder is afgeproken dat de
doorstarter nog enkele maanden gebruik mag maken van de locatie. De
doorstarter zal vervolgens ook zorgdragen voor de oplevering aan de
verhuurder.

10-09-2020
1

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd en de bedrijfslocatie in
Landsmeer is opgeleverd aan de verhuurder.

08-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Door de vennootschap w ordt sinds 2014 een thuiszorgorganisatie
geëxploiteerd. Voor het verlenen van de zorg w ordt zow el gebruik gemaakt
van eigen personeel als zzp’ers. De zorg w ordt verleend voor cliënten in de
regio Zaanstreek en Purmerend. De cliënten w aren veelal verzekerd via
Zilveren Kruis. In 2018 zou een materiële controle zijn uitgevoerd door Zilveren
Kruis naar aanleiding van de gedeclareerde zorg in de jaren 2016 en 2017. Uit
deze controle is gebleken dat in het verleden zorg is verleend, en ook vergoed
door Zilveren Kruis, door zzp’ers die niet of onvoldoende w aren gekw alificeerd.
Zilveren Kruis heeft zich als gevolg daarvan op het standpunt gesteld dat zij
ten onrechte deze zorg heeft vergoed aan Vlindervrije Zorg. Het bedrag dat
volgens Zilveren Kruis ten onrechte zou zijn vergoed bedraagt EUR 1.2 à 1.3
mio. Eind 2019 is een minnelijke regeling tot stand gekomen tussen de
vennootschap en Zilveren Kruis inhoudende dat Vlindervrije Zorg een bedrag
van EUR 600.000 zou terugbetalen aan Zilveren Kruis gedurende een periode
van 36 maanden. De bestuurder heeft aangegeven dat begin 2020 duidelijk
w erd dat de vennootschap niet aan haar terugbetalingsverplichtingen kon
voldoen, onder andere door een tegenvallende omzet. Door het niet voldoen
aan de betalingsverplichting is Zilveren Kruis de uit te betalen declaraties gaan
verrekenen met de schuld die Vlindervrije Zorg had aan Zilveren Kruis.
Daardoor ontving de vennootschap nagenoeg geen inkomsten meer en zag
het bestuur zich genoodzaakt om het eigen faillissement aan te vragen. Het
verzoek is op 24 juli 2020 ingediend en op 28 juli 2020 is het faillissement
uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. In het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek zal nog nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.

10-09-2020
1

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek w ordt nog onderzoek gedaan
naar de oorzaken van het faillissement.

08-12-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond, zodat ook nog geen
uitspraken kunnen w orden gedaan over (andere) oorzaken van het
faillissement.

19-03-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet volledig afgerond. Een deel van de
resultaten van het onderzoek zijn reeds gesteeld met het bestuur. Zolang het
rechtmatigheidsonderzoek nog niet is afgerond, kan nog geen definitief
standpunt w orden ingenomen omtrent de oorzaken van het faillissement.

25-06-2021
4

Het bestuur heeft gereageerd op de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding van deze reactie heeft nader
onderzoek plaatsgevonden. De resultaten daarvan zullen op korte termijn
w orden gedeeld met het bestuur. Op dit moment kan nog geen definitief
standpunt w orden ingenomen over de oorzaken van het faillissement.

30-09-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

10-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

10-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-2-2021

17

Dit betreft alle personeelsleden van curanda

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsadministratie is gecontroleerd. De arbeidsovereenkomsten met
alle personeelsleden zijn opgezegd, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris.

10-09-2020
1

Voor het personeel is de Corona-bonus voor zorgpersoneel aangevraagd. Het
is nog niet bekend of deze aanvraag in behandeling zal w orden genomen als
gevolg van het faillissement van Vlindervrije Zorg.

08-12-2020
2

Naar alle w aarschijnlijkheid zal de zorgbonus aan het personeel w orden
verstrekt. De curator is in afw achting van de definitieve bevestiging van DUS-I.

19-03-2021
3

Inmiddels is de zorgbonus van DUS-I ontvangen op de boedelrekening en
verstrekt aan het personeel dat daar aanspraak op kon maken. Er zijn echter
ook zorgbonussen ontvangen voor medew erkers die reeds een zorgbonus
hadden ontvangen van hun nieuw e w erkgever. Dit bedrag zal w orden
geretourneerd aan DUS-I.

25-06-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie in Landsmeer is een beperkte en gedateerde
kantoorinvenaris aanw ezig, onder andere bestaande uit zeven bureaus.

10-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is op grond van artikel 21 IW 1990 bevoorrecht op de opbrengst van
de inventaris.

10-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Deze inventaris is in het kader van de doorstart verkocht aan de partij die de
doorstart realiseert.

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

10-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 8.034,42

€ 8.034,42

totaal

€ 8.034,42

€ 8.034,42

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren bestaan uit de tot aan de datum van de faillietverklaring
gefactureerde zorg bij diverse zorgverzekeraars.

10-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenadministratie is geïnventariseerd. Omdat betalingstermijnen nog
niet zijn verstreken, zijn er nog geen w erkzaamheden verricht met betrekking
tot het incasseren van de debiteuren.

10-09-2020
1

Bij Triodos Bank is een actueel mutatieoverzicht opgevraagd om te beoordelen
w elke debiteuren inmiddels hebben betaald.

08-12-2020
2

De debiteuren zoals opgenomen in de administratie van gefailleerde hebben
betaald.

19-03-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door de vennootschap w erd een bankrekening aangehouden bij de Triodos
Bank. Op de dag van de faillietverklaring w as een gering creditsaldo aanw ezig.

5.2 Leasecontracten
Er zijn leaseovereenkomsten met betrekking tot een kopieerapparaat, diverse
tablets en tw ee voertuigen. De bestuurders van de leasevoertuigen zijn
verzocht om die in te leveren bij de leasemaatschappij. De leveranciers van het
kopieerapparaat en de tablets zullen in de gelegenheid w orden gesteld de
zaken op te halen.

10-09-2020
1

Het kopieerapparaat en de tablets zijn opgehaald door de leveranciers.

08-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de vennootschap zijn geen zekerheden verstrekt.

10-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

10-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

10-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt een recht van
reclame.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is gecorrespondeerd met de Triodos Bank naar aanleiding van de
faillietverklaring.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

10-09-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring w erd er zorg verleend aan 46 cliënten in
Purmerend. Om ervoor te zorgen dat de cliënten zo min mogelijk hinder zouden
ondervinden van het faillissement en om een doorstart te kunnen realiseren, is
besloten om de activiteiten van de onderneming voort te zetten. Het verlenen
van de zorg kon w orden uitgevoerd door het personeel van curanda. Met
Zilveren Kruis w aren afspraken gemaakt dat de zorg die w erd verleend ook
w erd vergoed en niet zou w orden verrekend met de schuld die Vlindervrije
Zorg heeft aan Zilveren Kruis. De zorg is voortgezet gedurende de periode 28
juli tot en met 23 augustus 2020. Vanaf 24 augustus 2020 is de zorg
gecontinueerd door de doorstarter.

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De zorg die is verleend in de periode 28 juli tot en met 23 augustus 2020 moet
nog grotendeels w orden gedeclareerd bij de verzekeraars. De verw achting is
dat in deze periode een omzet van EUR 10.000 à 12.000 is gerealiseerd.

10-09-2020
1

Een deel van de verleende zorg is inmiddels goedgekeurd door Zilveren Kruis
en er zal een bedrag van EUR 7.708,48 w orden betaald aan de boedel. Nog
niet alle verleende zorg is goedgekeurd. Hierover vindt nog overleg plaats met
de zorgverzekeraars.

08-12-2020
2

Er is nog een bedrag ontvangen van EUR 6.494,-- voor het verlenen van zorg
na de faillietverklaring. Daarmee is een totaalbedrag van EUR 14.202,48
gerealiseerd met het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.

19-03-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is veelvuldig contact gew eest met het personeel om de activiteiten voort te
kunnen zetten. Daarnaast heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden met
de zorgverzekeraars omtrent de de declaratie en de betaling van de verleende
zorg.

10-09-2020
1

Er heeft veelvuldig contact plaatsgevonden met de zorgverzekeraars over het
declareren van de verleende zorg.

08-12-2020
2

Er is nog meerdere malen overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over het
declareren van de verleende zorg na de faillietverklaring.

19-03-2021
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bedrijfsactiviteiten van Vlindervrije Zorg zullen w orden voortgezet door
Madeliefje Thuiszorg.

6.5 Verantwoording

10-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Na de faillietverklaring zijn gesprekken gevoerd met meerdere partijen die
interesse hadden in een doorstart. Van vier partijen zijn biedingen ontvangen.
De doorstart is gerealiseerd door de partij die de hoogste bieding heeft
uitgebracht, te w eten Madeliefje Thuiszorg. Zij zal ernaar streven om acht
w erknemers van Vlindervrije Zorg in dienst te nemen. Met de doorstarter is
afgesproken dat zij nog tot en met 6 september 2020 gebruik mocht maken
van het personeel van curanda om een soepele overgang van de
bedrijfsactiviteiten te realiseren.

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

10-09-2020
1

Toelichting
Immateriële activa/ goodw ill: EUR 19.500
Inventaris: EUR 500
De koopsom is reeds ontvangen op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

10-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is gecommuniceerd met vele partijen over het realiseren van een doorstart
en er hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden met een aantal
serieuze partijen. Er hebben ook besprekingen plaatsgevonden met het
personeel met betrekking tot een doorstart. Nadat overeenstemming w as
bereikt met Madeliefje Thuiszorg zijn de afspraken vastgelegd in een
overeenkomst.

10-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

10-09-2020
1

In onderzoek.

08-12-2020
2

In onderzoek.

19-03-2021
3

In onderzoek

25-06-2021
4

In onderzoek

30-09-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 28 februari 2018
2017: 12 juni 2019
2018: 2 augustus 2019

10-09-2020
1

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn te laat gedeponeerd. De curator zal nog
een standpunt innemen w at daar de consequenties van zijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Door de aandeelhouder is bew ijs overgelegd dat de aandelen zijn volgestort.

10-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

10-09-2020
1

19-03-2021
3

25-06-2021
4

30-09-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2020
1

In onderzoek

08-12-2020
2

In onderzoek

19-03-2021
3

In onderzoek

25-06-2021
4

In onderzoek

30-09-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

10-09-2020
1

Er kunnen op dit moment nog geen uitspraken w orden gedaan over eventuele
onrechtmatigheden.

08-12-2020
2

Het is thans nog niet mogelijk om aan te geven of er onrechtmatigheden
hebben plaatsgevonden.

19-03-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

25-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bij de bestuurder en haar adviseur zijn diverse administratieve stukken
opgevraagd die nodig zijn om het rechtmatigheidsonderzoek uit te kunnen
voeren. Het onderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

10-09-2020
1

Er is begonnen met het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek. Er w ordt
naar gestreefd om dit de komende verslagperiode af te ronden.

08-12-2020
2

Het is niet mogelijk gebleken om het rechtmatigheidsonderzoek volledig af te
ronden. Dit zal de komende verslagperiode alsnog w orden gedaan, w aarna de
uitkomsten gedeeld zullen w orden met de betrokken personen.

19-03-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Een deel van de
resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek is reeds gedeeld met het
bestuur en daarover w ordt inhoudelijk gecorrespondeerd.

25-06-2021
4

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek is nader onderzoek
gedaan naar de administratie en heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met
derden, w aaronder een van de zorgverzekeraars. De resultaten daarvan
zullen op korte termijn w orden gedeeld met het bestuur.

30-09-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting
Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.
Verhuurder P.M.
€ 114.608,97

08-12-2020
2

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Verhuurder: P.M.
UW V: EUR 113.003,06
Kosten Nedap: EUR 1.463,73
KPN: EUR 142,18

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Verhuurder: P.M.
UW V: EUR 113.003,06
Kosten Nedap: EUR 2.530,51

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Verhuurder: P.M.
UW V: EUR 113.003,06
Kosten Nedap: EUR 3.596,43

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Verhuurder: P.M.
UW V: EUR 113.003,06
Kosten Nedap: EUR 5.017,20
Claimsagent: EUR 105,88

19-03-2021
3

25-06-2021
4

30-09-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 137.734,00

10-09-2020
1

€ 166.971,00

08-12-2020
2

€ 167.039,00

19-03-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is nog geen vordering door het UW V ingediend.
€ 63.936,22

10-09-2020
1

08-12-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.872,00

10-09-2020
1

Toelichting
Er is door een medew erker een vordering ingediend uit hoofde van
achterstallig salaris.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

10-09-2020
1

25

08-12-2020
2

27

19-03-2021
3

28

25-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 77.121,02

10-09-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van curanda zou er een bedrag van EUR 785.742,13
aan openstaande crediteuren zijn.
€ 122.741,41

08-12-2020
2

€ 774.657,12

19-03-2021
3

€ 775.322,62

25-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

10-09-2020
1

Op dit moment kunnen daar nog geen uitspraken over w orden gedaan.

08-12-2020
2

Op dit moment kunnen daar nog geen uitspraken over w orden gedaan.

19-03-2021
3

Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

25-06-2021
4

Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Dit zal met name
afhankelijk zijn van de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

30-09-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controle crediteurenadministratie en het aanschrijven van de crediteuren.
Daarnaast is er gecorrespondeerd met diverse crediteuren naar aanleiding van
het faillissement.

10-09-2020
1

Er is contact gew eest met diverse crediteuren naar aanleiding van het
faillissement over het indienen van de vorderingen en de voortgang van het
faillissement.

08-12-2020
2

Er is contact gew eest met diverse crediteuren naar aanleiding van het
faillissement over het indienen van de vorderingen en de voortgang van het
faillissement.

19-03-2021
3

Er is contact gew eest met diverse crediteuren naar aanleiding van het
faillissement over het indienen van de vorderingen en de voortgang van het
faillissement.

25-06-2021
4

Contact met crediteuren omtrent het indienen van vorderingen en de
voortgang van het faillissement.

30-09-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

10-09-2020
1

Niet van toepassing

08-12-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Financiële afw ikkeling doordraaiperiode na datum faillissement;
- Incasseren eventuele debiteuren;
- Afw ikkelen leasecontracten;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2020
1

- Afw ikkelen doordraaiperiode;
- Controle debiteurenincasso;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

08-12-2020
2

- Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en afw ikkeling van de
geconstateerde punten.

19-03-2021
3

- Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek

25-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

10-09-2020
1

Nog niet in te schatten.

08-12-2020
2

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

19-03-2021
3

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dit is met name afhankelijk van
de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-06-2021
4

Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

30-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
30-12-2021

30-09-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris, onder andere
in verband met het verkrijgen van toestemming voor het ontslaan van het
personeel, het opzeggen van de huurovereenkomst en de doorstart.

10-09-2020
1

Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

19-03-2021
3

Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

25-06-2021
4

Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

30-09-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

