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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Buuren Zaandam B.V.

20-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Van Buuren Zaandam B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Van Buuren
Zaandam Holding B.V., w elke rechtspersoon d.d. 14 mei 2019 in staat van
faillissement is verklaard eveneens met benoeming van ondergetekende tot
curator en mr. K. van Dijk tot rechter-commissaris.
Beiden gevestigd aan de Kikkertw eg 15 te 1521 RE W ormerveer.
Van Buuren B.V. is opgericht in 1981.

20-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel is elektronische- en telecommunicatieapparatuur,
antennemateriaal en bijbehorende onderdelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 23.906.377,00

€ 153.163,00

€ 12.891.666,00

2015

€ 24.624.343,00

€ 780.423,00

€ 20.872.001,00

2016

€ 26.847.071,00

€ 711.064,00

€ 21.847.221,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

20-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens 2017 w orden nader onderzocht en nog aangevuld.

20-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

20-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-06-2019
1

€ 36.167,68

26-09-2019
2

€ 92.849,99

20-12-2019
3

€ 64.411,96

01-04-2020
4

Toelichting
Boedelkosten uitw inning eigendomsvoorbehoud en taxatie zijn ten laste van
de boedel voldaan.

€ 65.193,62

18-12-2020
7

Verslagperiode
van
20-5-2019

20-06-2019
1

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

26-09-2019
2

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

20-12-2019
3

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019
t/m
24-3-2020

01-04-2020
4

van
25-3-2020

01-07-2020
5

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

01-10-2020
6

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

18-12-2020
7

t/m
18-12-2020
van
19-12-2020

18-06-2021
8

t/m
18-6-2021
van
19-6-2021

17-12-2021
9

t/m
17-12-2021
van
18-12-2021

17-06-2022
10

t/m
17-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

91 uur 18 min

2

90 uur 35 min

3

54 uur 18 min

4

10 uur 42 min

5

14 uur 24 min

6

9 uur 24 min

7

2 uur 12 min

8

1 uur 54 min

9

1 uur 0 min

10

0 uur 36 min

totaal

276 uur 23 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder enig aandeelhouder van curanda is Van Buuren Holding Zaandam
BV, w aarvan bestuurder is Potosi Holding BV.

20-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

20-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Zakelijke reisverzekering;
Collectieve ongevallen;
Bedrijven Compact Polis (BCP) met verschillende dekkingen;
W ga hiaat;
W ia excednt.

20-06-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd tegen een huur van € 75.000,-- per jaar ex
btw .

20-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

20-06-2019
1

De belangrijkste oorzaak van het faillissement is het w egvallen van een groot
marktaandeel in TV-smartcards/-dongels, w aardoor de omzet daalde van 24,6
mio in 2015 tot 5,4 mio in 2018. Ondanks pogingen om de kosten te verlagen
door reorganisaties en het niet uitkeren van management fees, bleven de
zw are lasten van o.a. een hoog bancair krediet zw aar op de onderneming
rusten.
Daarnaast is de markt voor consumentenelectronica in de afgelopen jaren in
hoog tempo gew ijzigd door de komst van internetw inkels. Door deze w ijziging
in de markt bleek het niet mogelijk om meer afzet aan fysieke w inkels te
realiseren w aarmee een hogere omzet kon w orden gegenereerd. De hoge
kosten uit het verleden en de sterk dalende omzet door een gew ijzigde markt,
heeft er voor een groot deel uiteindelijk toe geleid dat curanda niet langer in
staat w as haar lasten te voldoen.

01-07-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

17-06-2022
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

20-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

20-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-5-2019

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toezien inleveren leaseauto's;
Een aantal personeelsleden zal via een uitzendbureau w erkzaamheden blijven
verrichten ten behoeve van de uitw inning van de debiteuren en uitlevering van
eigendomsvoorbehoud.

20-06-2019
1

De leaseauto's zijn geretourneerd.
De uitlevering van het eigendomsvoorbehoud is grotendeels ondersteund door
een magazijnmedew erker. Deze medew erker heeft inmiddels een nieuw e baan
geaccepteerd en is elders w erkzaam.
Een medew erker is nog w erkzaam voor Mirus/De Rabobank ten behoeve van
de uitw inning van de debiteuren.

26-09-2019
2

De medew erker heeft tot eind november 2019 zijn w erkzaamheden voortgezet
voor Mirus, ten behoeve van de uitw inning van de debiteuren voor de
Rabobank. De Rabobank heeft de kosten van de medew erker voor haar
rekening genomen.

20-12-2019
3

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

17-06-2022
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

20-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden.

20-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 23.595,00

totaal

€ 23.595,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
20-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bodemvoorrecht van toepassing.

20-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zullen onderhands w orden verkocht of ter veiling w orden
aangeboden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Elektronische- en telecomapparatuur
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

20-06-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk.
Een deel van de voorraden is eigendom van derden op grond van
eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame.
De vrije voorraad is verpand aan de Rabobank.

20-06-2019
1

Door BVA-Auctions w ordt de voorraad geveild.

26-09-2019
2

Vanw ege het grote aantal kleine consumentenartikelen, w orden door BVAAuctions nog altijd veilingen georganiseerd.

20-12-2019
3

De veiling van BVA-Auctions is afgerond. De totale opbrengst van de veiling is
opgevraagd.

01-04-2020
4

De opbrengst van de veiling bedraagt € 942.682,05 ex btw .

01-07-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het eigendomsvoorbehoud w ordt geïnventariseerd en uitgeleverd aan de
rechthebbenden.
De voorraden w orden in samenspraak met de pandhouder zo mogelijk
onderhands verkocht of geveild.

20-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

bedrijfsbus en heftruck
totaal

Toelichting andere activa
Verkoopopbrengst maakt onderdeel uit van de totaalopbrengst veiling, zie
onder 3.6.

17-06-2022
10

3.9 Werkzaamheden andere activa
De bedrijfsbus en heftruck zullen eveneens w orden geveild.

20-06-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

17-06-2022
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 1.770.312,48
€ 0,00

€ 1.770.312,48

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenpositie is voorlopig geschat op 1,5 mio en kan vanw ege de vele
verrekeningsposities nog niet definitief w orden vastgesteld.
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.
Door de Rabobank in samenspraak met de curator is Mirus de opdracht
verstrekt om tot uitw inning van de debiteuren over te gaan.

20-06-2019
1

De debiteurenincasso is door Mirus afgew ikkeld. De opbrengst na aftrek kosten
bedraagt € 1.770.312,48, w elke opbrengst de pandhouder toekomt.

01-10-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren w orden uitgew onnen door Mirus.

20-06-2019
1

De debiteuren w orden uitgew onnen door Mirus ten behoeve van de
pandhouder de Rabobank.

20-12-2019
3

Het resultaat van de debiteurenincasso zal bij Mirus w orden opgevraagd.

01-07-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.465.650,65

Toelichting vordering van bank(en)

20-06-2019
1
01-07-2020
5

De definitieve vordering zal bij de bank w orden opgevraagd.

€ 1.273.430,15

01-10-2020
6

5.2 Leasecontracten
Leaseauto's
Een medew erker heeft de leaseauto nog niet ingeleverd. De curator zal er op
toezien dat hij daartoe per ommegaand overgaat.

20-06-2019
1

De leaseauto is door de medew erker ingeleverd.

20-12-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten op alle (toekomstige) vorderingen, voorraden, inventaris.

20-06-2019
1

De opbrengst uitw inning activa door BVA bedraagt € 868.790,98, na aftrek
kosten.

01-10-2020
6

5.4 Separatistenpositie
Pandrechten.

20-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsvoorbehoud w ordt geïnventariseerd.
Het NTAB zal de uitlevering van het eigendomsvoorbehoud begeleiden mede in
verband met de w aarde en grote omvang daarvan.

20-06-2019
1

Het eigendomsvoorbehoud is uitgeleverd aan de leveranciers.
Er resteert nog één leverancier die een grote hoeveelheid voorraad in de
aankomende periode zal komen ophalen.

26-09-2019
2

Aan al de leveranciers zijn de zaken onder eigendomsvoorbehoud uitgeleverd.

20-12-2019
3

5.6 Retentierechten
Door een crediteur is het retentierecht ingeroepen. De curator is in overleg met
de retentor om tot een eventuele oplossing te komen.

20-06-2019
1

Het retentierecht is opgeheven. De leverancier zal in de gelegenheid w orden
gesteld om haar zaken bij de transporteur op te halen.

26-09-2019
2

5.7 Reclamerechten
Door verschillende crediteuren is een beroep gedaan op het recht van reclame.
De rechten w orden onderzocht en conform de eventuele rechten w ordt
uitgeleverd.

20-06-2019
1

Conform de rechten van de crediteuren zijn de zaken uitgeleverd.

26-09-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-06-2019
1

Er zal voor de inventarisatie en uitlevering van het eigendom van derden een
boedelbijdrage w orden gevraagd ter dekking van de kosten.

Toelichting

26-09-2019
2

De boedelbijdrage is door het NTAB geïncasseerd. Een overzicht van de
bijdrage is nog niet verstrekt.

€ 10.002,87

01-04-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren en uitleveren eigendom derden.
In samenw erking met de pandhouder uitw innen zekerheden.

20-06-2019
1

Uitleveren eigendomsvoorbehoud aan de enige resterende (grootste)
leverancier.
BVA-Auctions zal de veiling aan het eind van oktober 2019 hebben afgerond
ten behoeve van de uitw inning van de zekerheden van de pandhouder.

26-09-2019
2

BVA-Auctions heeft de veilingen na oktober 2019 nog voortgezet.

20-12-2019
3

Opvragen definitieve vordering bank na aftrek van de veiling opbrengst,
uitw inning overige zekerheden en geïncasseerde debiteuren.

01-07-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

20-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

20-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.
Op grond van een rapport van een deskundige heeft de pandhouder er voor
gekozen de aan haar verpande zaken anderszins (onderhands of executoriaal)
te verkopen.
Zonder de verpandde voorraad, inventaris en debiteuren bleken er geen
partijen geïnteresseerd te zijn om de onderneming door te starten.
Een partij die ondanks deze mededeling alsnog geïnteresseerd w as in een
doorstart is in contact gebracht met de pandhouder om de mogelijkheden te
onderzoeken.

20-06-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

20-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-06-2019
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-06-2019
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

20-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog lijkt daaraan naar behoren te zijn voldaan, maar w ordt nader
onderzocht.

20-06-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
De gegevens in de registers van de Kamer van Koophandel zijn onvolledig. Er
lijkt in 2017 geconsolideerd met andere gelieerde ondernemingen te zijn
gedeponeerd.

20-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

20-06-2019
1

De accountant heeft voor de jaarstukken 2017 een goedkeuringsverklaring
afgegeven.

01-10-2020
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-06-2019
1

Aan voldaan.

01-07-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-06-2019
1

In onderzoek.

Nee

01-07-2020
5

Toelichting
Er lijkt geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-06-2019
1

In onderzoek.

Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-07-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-06-2019
1

Er is niet van onregelmatigheden gebleken.

01-10-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

20-06-2019
1

Onderzoek goedkeuringsverklaring accountant.

01-07-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-06-2019
1

p.m.

€ 23.630,97

20-12-2019
3

Toelichting
Vordering verhuurder.
+p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 90.232,00

20-06-2019
1

Toelichting
p.m.

€ 1.863.526,00

8.3 Pref. vord. UWV

20-12-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-06-2019
1

p.m.

Toelichting

01-07-2020
5

De vordering van het UW V w ordt opgevraagd.

€ 118.359,06

01-10-2020
6

Toelichting
€ 99.162,18 ex artikel 3:288 sub e BW
€ 19.196,88 ex artikel 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

20-06-2019
1

p.m.

€ 70.118,34
Toelichting
Douane Amsterdam.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-10-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
81

20-06-2019
1

13

26-09-2019
2

Toelichting
Uit de administratie van curanda bleek van 81 crediteuren.
Vooralsnog hebben 13 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

40

20-12-2019
3

Toelichting
Tot datum verslag hebben 40 crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

43

01-04-2020
4

Toelichting
Tot datum verslag hebben 43 crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

45

01-07-2020
5

Toelichting
Tot datum verslag hebben 45 crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

43

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

01-10-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.595.276,64

20-06-2019
1

€ 5.653.743,39

26-09-2019
2

Toelichting
€ 5.985.481,93

20-12-2019
3

Toelichting
In dit bedrag is begrepen de vordering van de pandhouder de Rabobank ad €
4,5 mio en een vordering van een crediteur van € 700k, die nog de w aarde van
de aan haar onder eigendomsvoorbehoud teruggeleverde goederen van de
vordering in aftrek moet nemen.

€ 6.022.323,10

01-07-2020
5

Toelichting
De verlaging van de vordering van een crediteur van € 700k die
eigendomsvoorbehoud heeft uitgew onnen en de vordering van de bank zijn
nog niet aangepast. De vorderingen w orden opnieuw opgevraagd.

€ 2.124.011,37

01-10-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

20-06-2019
1

Ex artikel 16 Fw , bij gebrek aan baten.

01-10-2020
6

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .,
bij gebrek aan baten.

17-06-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie van de crediteuren.

20-06-2019
1

Opvragen definitieve vordering van de bank, een crediteur en het UW V.

01-07-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

20-06-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-06-2019
1

Curanda is aandeelhouder van New Fair Holding Ltd te Hong Kong.
Door New Fair is voorafgaand aan het faillissement van curanda een procedure
aanhangig gemaakt tegen de belastingautoriteiten te Hong Kong. New Fair
stelt teveel belasting te hebben afgedragen en vordert dit terug. Indien New
Fair in het gelijk zou w orden gesteld en geen hoger beroep w ordt ingesteld,
dan komt de opbrengst deels curanda toe. De procedure staat voor vonnis.
Door de onrusten in Hong Kong en door Corona is de datum van de uitspraak
een aantal malen uitgesteld.
Door New Fair moeten nog w at juridische kosten w orden gemaakt, w elke niet
door haar kunnen w orden gedragen. De curator onderzoekt of het in het
belang van de boedel is om eventueel een deel van de juridische kosten voor
haar rekening te nemen.

01-10-2020
6

De vordering van New Fair is afgew ezen. De proceskansen in hoger beroep
w aren te gering en de boedelkosten te hoog om hoger beroep te kunnen
rechtvaardigen.

18-06-2021
8

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden.

20-06-2019
1

Onderzoek boedelbelang in procedure New Fair Holding Ltd.

01-10-2020
6

Vooralsnog is geen uitspraak gedaan in de procedure New Fair Holding Ltd vs.
de belastingautoriteiten te Hong Kong.
Indien het vonnis positief is voor New Fair Holding zal w orden beoordeeld of de
kosten van verhaal opw egen tegen de baten die kunnen w orden gerealiseerd
ten gunste van de boedel.

18-12-2020
7

Geen w erkzaamheden.

18-06-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Uitleveren eigendomsvoorbehoud;
Onderzoek administratie;
Verkoop activa;
Onderzoek rechtmatigheid;
Bedrijfspand na huurperiode opleveren;
Inventarisatie crediteuren;
Algemeen onderzoek naar oorzaak faillissement.

20-06-2019
1

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid;
Inventarisatie crediteuren;
Algemeen onderzoek naar oorzaak faillissement.

20-12-2019
3

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid;
Algemeen onderzoek naar oorzaak faillissement.

01-04-2020
4

opvragen resultaat debiteurenincasso;
opvragen definitieve vordering bank;
opvragen vordering UW V;
opvragen definitieve vordering crediteur na uitw inning eigendomsvoorbehoud;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant.

01-07-2020
5

Onderzoek boedelbelang procedure New Fair Holding Ltd.

01-10-2020
6

Afw achten uitspraak in de procedure New Fair Holding Ltd en bij een
voldoende positief resultaat onderzoek kosten baten met betrekking tot het
boedelbelang om tot incasso te Hong Kong over te gaan.
De uitspraak w ordt telkenmale uitgesteld, het is onduidelijk w anneer uitspraak
zal w orden gedaan.

18-12-2020
7

De aandelen van New Fair, w elke w orden gehouden door Van Buuren
Zaandam Holding B.V., zijn verkocht voor € 5.000,--.
De aandelentransactie dient nog plaats te vinden. Om aan de formele
vereisten te kunnen voldoen, zijn de kopers doende de zaken op orde te
stellen. Zodra het formeel mogelijk is, zullen de aandelen aan de kopers
w orden overgedragen na betaling van de koopprijs.

18-06-2021
8

De koopsom voor de aandelen is voldaan. De jaarstukken New Fair zijn op
orde gebracht. De aandelen zullen op korte termijn door een notaris te Hong
Kong w orden overgedragen.
Zodra de aandelen zijn overgedragen, zullen de faillissementen van Van
Buuren Holding BV en Van Buuren BV w orden voorgedragen voor afw ikkeling
ex artikel 16 Fw , bij gebrek aan baten.

17-12-2021
9

De aandelen van New fair Holding Limited zijn te Hong Kong gepasseerd door
een daartoe bevoegde autoriteit.
De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

17-06-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-06-2019
1

Na voltooiing van de aandelentransactie w ordt het faillissement voorgedragen
voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw ., bij gebrek aan baten.

18-06-2021
8

Naar alle w aarschijnlijkheid zal in de aankomende verslagperiode het
faillissement w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw ., bij
gebrek aan baten.

17-12-2021
9

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .,
bij gebrek aan baten.

17-06-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vooralsnog geen overige w erkzaamheden.

20-06-2019
1

Verslaglegging.

01-10-2020
6

Verslaglegging ex artikel 73a Fw .

18-12-2020
7

Verslaglegging ex artikel 73a Fw .

18-06-2021
8

Verslaglegging ex artikel 73a Fw en financiële verslaglegging.

17-12-2021
9

De w erkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

