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mr. K.M. van Hassel
mr K.H. van Boekel-Burg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Streetw ise Sales B.V.

23-06-2022
1

Gegevens onderneming
Naast Streetw ise Sales B.V. zijn er nog zes andere gelieerde partijen in staat
van faillissement verklaard, te w eten:
Streetw ise Marketing & Promotion Group Holding B.V.;
Streetw ise Marketing & Promotion Group B.V.;
Streetw ise Fundraising B.V.;
Streetw ise IP B.V.;
SW MP Services B.V.;
SW Sales Noord B.V.
Hierna zullen alle Streetw ise entiteiten gezamenlijk w orden aangeduid als
"Streetw ise Groep". De curator zal in dit verslag de zeven faillissementen
gezamenlijk behandelen. Mocht het nodig zijn, dan zullen onderw erpen per
faillissement w orden uitgelicht.

Activiteiten onderneming

23-06-2022
1

Activiteiten onderneming
Streetw ise Groep verleende diensten op het gebied van voorlichting,
marketing en w erving aan goede doelen en andere maatschappelijke
organisaties alsmede het ontw ikkelen van hulpmiddelen en systemen om
deze diensten te ondersteunen en te optimaliseren. Het w erven van fondsen
w erd voornamelijk uitgevoerd door mensen aan huis, op straat en bij events
te benaderen om een goed doel te steunen.

23-06-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.499.989,00

€ 127.751,00

€ 1.119.038,00

2020

€ 524.528,00

€ 8.626,00

€ 734.436,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in het volgende faillissementsverslag w orden
toegelicht.

23-06-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
261
Toelichting
Bij Streetw ise Fundraising B.V. w aren 41 w erknemers in dienst.
Bij SW MP Services B.V. w aren 220 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

23-06-2022
1

Boedelsaldo
€ 50.000,00

23-06-2022
1

Toelichting
Boedelsaldo uitgesplitst per faillissement:
Streetw ise Marketing & Promotion Group Holding B.V. : EUR 50.000
Streetw ise Marketing & Promotion Group B.V. : EUR 0
Streetw ise Fundraising B.V. : EUR 12.988,51
Streetw ise IP B.V. : EUR 0
SW MP Services B.V. : EUR 0
Streetw ise Sales B.V. : EUR 0
SW Noord B.V. : EUR 0
In verband met de doorstart, is vooralsnog de gehele koopprijs voor de
doorstart (zie hierover nader punt 6.5 hierna) op de boedelrekening van
Streetw ise Marketing & Promotion Group Holding B.V. geboekt. Van dit saldo
komt een deel aan de pandhouder toe, in verband met de verkoop van
verpande activa. Daarnaast zal dit boedelsaldo in het volgende openbaar
verslag w orden gealloceerd naar de verschillende entiteiten w aar de activa
aan toebehoren. Ook is de verw achting dat in het volgende openbaar verslag
melding kan w orden gemaakt van de definitieve koopprijs.

€ 47.565,46

21-09-2022
2

Toelichting
Boedelsaldo uitgesplitst per faillissement:
Streetw ise Marketing & Promotion Group Holding B.V. : EUR 34.178
Streetw ise Marketing & Promotion Group B.V. : EUR 0
Streetw ise Fundraising B.V. : EUR 13.387,46
Streetw ise IP B.V. : EUR 0
SW MP Services B.V. : EUR 0
Streetw ise Sales B.V. : EUR 0
SW Noord B.V. : EUR 0

Verslagperiode
van
17-5-2022

23-06-2022
1

t/m
20-6-2022
van
21-6-2022
t/m
19-9-2022

Bestede uren

21-09-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

216 uur 54 min

2

125 uur 42 min

totaal

342 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De geschreven uren zijn voornamelijk in Streetw ise Marketing & Promotion
Group Holding B.V. geschreven. De uren zullen op een later moment
gealloceerd w orden.

23-06-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Streetw ise Marketing & Promotion Group Holding B.V. is op 6 februari 2018
opgericht.
Streetw ise Marketing & Promotion Group B.V. is op 26 januari 2011 opgericht.
Streetw ise Fundraising B.V. is op 16 maart 2011 opgericht.
Streetw ise IP B.V. is op 15 december 2015 opgericht.
SW MP Services B.V. is op 2 oktober 2014.
Streetw ise Sales B.V.
SW Sales Noord B.V. is op 5 oktober 2015 opgericht.

23-06-2022
1

Streetw ise Groep is statutair gevestigd te Amsterdam.
Voor informatie betreffende de aandeelhouders en bestuurders van de
betreffende entiteiten verw ijst de curator naar de Kamer van Koophandel.

1.2 Lopende procedures
De commercieel directeur van Streetw ise Groep ("CEO") heeft aangegeven
dat er geen lopende procedures zijn.

23-06-2022
1

1.3 Verzekeringen
Streetw ise Groep heeft diverse verzekeringen lopen. De curator zal deze
verzekeringen aankomende verslagperiode beëindigen.

23-06-2022
1

De verzekeringen zijn ofw el beëindigd ofw el overgenomen door de
doorstarter.

21-09-2022
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Streetw ise Fundraising B.V. is partij bij negen huurovereenkomsten. De
curator heeft de huurovereenkomsten met toestemming van de rechtercommissaris
opgezegd. Streetw ise Marketing & Promotion Group B.V. is partij
bij één huurovereenkomst. Ook deze huurovereenkomst heeft de curator
opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris.

23-06-2022
1

Er heeft een doorstart plaatsgevonden. De doorstartende partij heeft
aangegeven tijdens de opzegtermijn in een aantal huurpanden te w illen
verblijven en w ellicht de huurovereenkomst na de opzegtermijn te w illen
overnemen. De curator heeft de verhuurders hierover benaderd.
De doorstart zal verder bij punt 6 w orden besproken.

1.5 Oorzaak faillissement
De CEO van de Streetw ise Groep heeft het volgende over de oorzaak van het
faillissement gezegd:
De core business van Streetw ise Groep is nieuw e leden w erven voor goede
doelen. Vooral studenten w erven deze nieuw e leden op straat of door langs
de deuren te gaan. Tijdens de lockdow ns kon dit niet en zijn veel w ervers
gestopt (mede door de nul-uren contracten). Toen de laatste lockdow n
voorbij w as en de w erkzaamheden w eer opgestart konden w orden, w aren er
meer w ervers nodig. Door een tekort aan w ervers kon er niet meer aan de
afspraken van de klanten w orden voldaan en is er besloten het faillissement
van de zeven BV's aan te vragen.

23-06-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
261

23-06-2022
1

Toelichting
Streetw ise Fundraising B.V.: 41
SW MP Services B.V.: 220
De w erknemers van Streetsw ise Fundraising B.V. hebben een vast contract.
De w erknemers van SW MP Services B.V. hebben voornamelijk nul-uren
contracten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
300

23-06-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-5-2022

267

Met toetstemming van de rechter-commissaris heeft de curator het
ontslag aangezegd

totaal

267

2.4 Werkzaamheden personeel
Een aantal w erknemers heeft tijdens de opzegtermijn nog w erkzaamheden
voor de curator verricht.

23-06-2022
1

Afgerond.
Er zijn 60 w erknemers meegegaan met de doorstarter.

21-09-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het Kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van de
Streetw ise Groep staan.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

23-06-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

23-06-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris diverse locaties

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Streetw ise Fundraising B.V.
In de diverse panden staat een kantoorinventaris. Deze kantoorinventaris is
overgenomen door de doorstarter voor EUR 1.000.

23-06-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

23-06-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Streetw ise Fundraising B.V.: Afw ikkelen verkoop kantoorinventaris diverse
panden. Zie ook punt 6.

23-06-2022
1

Afgerond.

21-09-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 5.000,00

€ 500,00

totaal

€ 5.000,00

€ 500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Streetw ise Fundraising B.V.
Er staat nog onderhanden w erk uit. De doorstarter heeft dit overgenomen.
Zie ook punt 6.

23-06-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Streetw ise Fundraising B.V.: afw ikkelen onderhanden w erk.

23-06-2022
1

Afgerond.

21-09-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

IE-rechten

€ 9.000,00

€ 900,00

Tw ee voertuigen

€ 1.000,00

€ 100,00

Huurovereenkomst onroerende zaken

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Social media accounts/ W ebsite

€ 1.500,00

€ 150,00

Softw are

€ 1.500,00

€ 150,00

€ 14.000,00

€ 2.300,00

Goodw ill (w aaronder ook contracten w erknemers
en klanten vallen)

totaal

Toelichting andere activa
Streetw ise Fundraising B.V.
Er staan tw ee auto's op naam van Streetw ise Fundraising B.V. Deze tw ee
auto's zijn overgenomen door de doorstarter.

23-06-2022
1

Streetw ise IP B.V.
In Streetw ise IP B.V. zitten de Social Media Accounts/ W ebsite, IE rechten, de
softw are en de handelsnaam. Deze activa is ook verkocht aan de
doorstarter.
SW MP Services B.V.
Onder de Goodw ill w ordt ook verstaan de contracten van de w erknemers. De
doorstarter heeft aangegeven alle w erknemers te zullen benaderen met de
vraag of zij geïnteresseerd zijn om bij de doorstarter in dienst te komen. De
afspraak is dat per getekend contract er EUR 1.000 w ordt betaald. De
afrekening van de Goodw ill zal op een later moment plaatsvinden.
Onder Goodw ill w ordt ook verstaan de contracten met de klanten. De
doorstarter heeft aangegeven alle klanten te zullen benaderen met de vraag
of zij geïnteresseerd zijn in het voortzetten van de samenw erking met de
doorstarter. De afspraak is dat per getekend contract EUR 5.000 w ordt
betaald. De afrekening van de Goodw ill zal op een later moment
plaatsvinden.
Goodw ill:
Bij het sluiten van de koopovereenkomst, heeft de doorstarter een bedrag
van EUR 25.000 vooruitbetaald voor de Goodw ill. Afhankelijk van het aantal
w erknemers en klanten dat daadw erkelijk verder zal gaan met de
doorstarter, zal hier een terugbetaling, dan w el nabetaling plaatsvinden.
Thans loopt traject met doorstarter voor definitieve bepaling koopprijs.
Vooralsnog lijkt het erop dat vier tot zes klanten over zijn gegaan en 60
w erknemers. Nadere specificatie in volgende openbaar verslag, aan de hand
van afronding traject met doorstarter.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-09-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Streetw ise Fundraising B.V.: afhandelen overschrijven van de tw ee auto's.

23-06-2022
1

Streetw ise IP B.V.: afhandelen overdracht Social Media Accounts, IE rechten,
softw are en de handelsnaam.
SW MP B.V.: afhandelen contracten w erknemers
Bepaling en inning definitieve koopprijs met doorstarter.

21-09-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenpost voor Streetw ise Groep bestaat vooral uit
w aarborgsommen die betrekking hebben op de huur.

23-06-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Na het afronden van de doorstart met de doorstarter, zal het afhandelen van
de debiteuren met de pandhouder w orden afgestemd.

23-06-2022
1

De curator heeft met de pandhouder afgesproken de debiteuren, voor zover
mogelijk, te gaan innen.

21-09-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.479.719,00

23-06-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Streetw ise Groep bankierde bij ING Bank. ING Bank heeft haar vordering van
EUR 3.479.719 bij de curator ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft haar vordering bij de curator ingediend. Alle ondernemingen
die onder Streetw ise vallen zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vordering van
ING Bank is daarom in elk faillissement opgenomen in de lijst van crediteuren.
Echter, het betreft allemaal dezelfde vordering.

21-09-2022
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5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

23-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft een pandrecht op de volgende zaken:

23-06-2022
1

Social Media Accounts / W ebsite;
Handelsnaam;
IE-rechten;
Softw are;
Motorrijtuigen.
De curator heeft inmiddels een credit factuur opgesteld voor de verkoop van
bovenstaande activa. Daarbij gaat 10% van de opbrengst naar de boedel.
Daarnaast heeft ING Bank een pandrecht op de debiteuren. De curator gaat zodra de doorstart met de doorstarter is afgerond - in overleg met ING Bank
over de inning van de debiteuren.
Zie punt 4 (debiteuren).

21-09-2022
2

5.4 Separatistenpositie
ING Bank heeft een separatistenpositie. De curator heeft dit meegenomen in
het traject dat tot de doorstart heeft geleid en zal separaat met ING Bank in
overleg treden over de positie van ING Bank ten aanzien van de debiteuren.

23-06-2022
1

Zie punt 4 (debiteuren).

21-09-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.

23-06-2022
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

23-06-2022
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

23-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.178,00

23-06-2022
1

Toelichting
Streetw ise IP B.V. : EUR 1.452 (incl. btw )
Streetw ise Fundraising B.V. : EUR 726 (incl. btw )

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen pandrecht ING Bank.

23-06-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming zal niet w orden voortgezet onder toezicht van de curator.

23-06-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-06-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

23-06-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is een doorstart gerealiseerd. Na de uitspraak van het faillissement
hebben diverse partijen zich bij de curator gemeld en aangegeven dat zij
interesse hebben in (een deel van) de onderneming. Na ondertekening van
een geheimhoudingsovereenkomst hebben diverse partijen inzicht gekregen
in het biedingsmemorandum (en bijlagen). Dit heeft uiteindelijk tot meerdere
biedingen geleid. Na overleg met de pandhouder en met toestemming van de
rechter-commissaris, heeft de curator overeenstemming bereikt met een
partij die de w erkzaamheden zal voortzetten.

6.5 Verantwoording

23-06-2022
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6.5 Verantwoording
Zie ook hiervoor de diverse punten onder 3 (Activa). De doorstarter zal - mits
de betreffende verhuurders daarmee instemmen - gedurende de
opzegtermijn gebruik maken van de huurpanden. Daarnaast zal de
doorstarter de kantoorinventaris van de diverse huurpanden overnemen.
Ook heeft de doorstarter het onderhanden w erk overgenomen, alsook de
tw ee motorvoertuigen, social media accounts, w ebsite, IE-rechten (merken),
softw are, diverse contracten en de Goodw ill.

23-06-2022
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De uitsplitsing van de opbrengst van de verkochte activa is te vinden onder 3
(Activa) hiervoor. De doorstarter heeft voor de Goodw ill een voorschot van
EUR 25.000 vooruitbetaald. De afrekening voor de Goodw ill zal later w orden
opgemaakt (zie ook 3.8 hiervoor).
Zie punt 3.8.

21-09-2022
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6.6 Opbrengst
€ 50.000,00

23-06-2022
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Toelichting
Vooralsnog is een bedrag van EUR 50.000 ontvangen van de doorstarter.
Voor de Goodw ill dient - zoals toegelicht - nog op een later moment
afgerekend te w orden. De opbrengst kan - afhankelijk van het aantal
w erknemers dat in dienst treedt bij de doorstarter en het aantal klanten dat
de samenw erking met de doorstarter w il voortzetten (zie 3.8 hiervoor) oplopen tot EUR 250.000.
In het volgende openbaar verslag zal hier nader verslag van w orden gedaan.

Toelichting

21-09-2022
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Zie punt 3.8.

6.7 Boedelbijdrage
€ 2.178,00

23-06-2022
1

Toelichting
De boedelbijdrage is thans EUR 2.178. Daarbij zit niet de goodw ill noch het
reeds ontvangen voorschot. In het volgende faillissementsverslag zal hier
meer duidelijkheid over zijn.

Toelichting
Zie punt 3.8.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

21-09-2022
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkelen doorstart.

23-06-2022
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Afgerond.

21-09-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van nader onderzoek.

23-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor alle faillissementen geldt dat de jaarrekeningen van 2020, 2019 en
2018 tijdig zijn gedeponeerd.

23-06-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderw erp van nader onderzoek.

23-06-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-06-2022
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Onderw erp van nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-06-2022
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal over enige tijd starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2022
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De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-09-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2022
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Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

21-09-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

23-06-2022
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Naast het salaris curator zijn er nog geen andere boedelvorderingen bij de
curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 881.544,00

23-06-2022
1

Toelichting
Preferente vorderingen fiscus per faillissement:
SW Sales Noord B.V.: EUR 4.475
SW MP Services B.V.: EUR 435.282
Streetw ise Fundraising B.V.: EUR 430.135
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: EUR 11.652

€ 1.068.189,00
Toelichting
Preferente vorderingen fiscus per faillissement:
SW Sales Noord B.V.: EUR 4.475
SW MP Services B.V.: EUR 544.533
Streetw ise Fundraising B.V.: EUR 479.131
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: EUR 15.267
Streetw ise IP: EUR 24.788

8.3 Pref. vord. UWV

21-09-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

23-06-2022
1

Het UW V heeft haar vorderingen nog niet bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.074,28

23-06-2022
1

Toelichting
Streetw ise Fundraising B.V.
Er is één andere preferente crediteur die zijn vordering bij de curator heeft
ingediend.

€ 220.317,84

21-09-2022
2

Toelichting
Streetw ise Fundraising B.V.
Er zijn tw ee andere preferente crediteuren (in totaal EUR 2.806,26) die hun
vordering bij de curator hebben ingediend.
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V. en SW MP Services
B.V.
Er is een crediteuren die een vordering van EUR 217.511,58 in beide
faillissementen heeft ingediend i.v.m. een hoofdelijke aansprakelijkheid. Het
betreft een en dezelfde vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

23-06-2022
1

Toelichting
Aantal concurrente vorderingen per faillissement:
SW MP Services B.V.: 1
Streetw ise Fundraising B.V.: 7
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: 1

40
Toelichting
Aantal concurrente vorderingen per faillissement:
SW MP Services B.V.: 3
Streetw ise Fundraising B.V.: 26
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: 3
Streetw ise Marketing & Promotions Group B.V.: 5
Streetw ise IP B.V.: 1
Streetw ise Sales B.V.: 1
SW Sales Noord B.V.: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-09-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.669.098,14

23-06-2022
1

Toelichting
Bedrag concurrente vorderingen per faillissement:
SW MP Services B.V.: EUR 206,31
Streetw ise Fundraising B.V.: EUR 188.970,84
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: EUR 201,99
Concurrente vordering ING Bank: EUR 3.479.719

Toelichting

21-09-2022
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Bedrag concurrente vorderingen per faillissement:
SW MP Services B.V.: EUR 3.481.794,05
Streetw ise Fundraising B.V.: EUR 3.698.042,70
Streetw ise Marketing & Promotions Group Holding B.V.: EUR 3.480.138,79
Streetw ise Marketing & Promotions Group B.V.: EUR 3.496.303,12
Streetw ise IP B.V.: EUR 3.479.719
Streetw ise Sales B.V. : EUR 3.479.712
SW Sales Noord B.V.: EUR 3.479.712
(Concurrente vordering ING Bank: EUR 3.479.719)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de faillissementen kunnen
w orden afgew ikkeld.

23-06-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren
Verw erken vorderingen

23-06-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Thans niet van toepassing.

23-06-2022
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9.2 Aard procedures
Thans niet van toepassing.

23-06-2022
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9.3 Stand procedures
Thans niet van toepassing.

23-06-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

23-06-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen doorstart;
Afw ikkelen pandrecht ING Bank;
Aanschrijven crediteuren;
Rechtmatigheidsonderzoek.

Afw ikkelen pandrecht ING Bank (debiteuren);
Aanschrijven crediteuren;
Bepaling en inning definitieve koopprijs met doorstarter;
Rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2022
1

21-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet duidelijk w anneer de faillissementen kunnen
w orden afgew ikkeld.

23-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-12-2022

21-09-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

23-06-2022
1

