Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
17-11-2020
F.16/18/439
NL:TZ:0000071661:F001
02-10-2018

R-C
Curator

mr. Neijt
mr E.H. Bruggink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Graphic Promotions B.V.

12-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Graphic Promotions B.V., gevestigd te (3833 GT)
Leusden aan de Hamersveldsew eg 120, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 30044173.

12-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt:
- reclamebureaus.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 4.998.250,00

€ -256.825,00

€ 3.129.709,00

2016

€ 5.491.343,00

€ -733.400,00

€ 3.428.773,00

2015

€ 13.082.850,00

€ 379.535,00

€ 4.690.829,00

Toelichting financiële gegevens

12-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Van de bestuurder w erden de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 ontvangen.

12-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

12-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

12-11-2018
1

€ 34.763,56

22-02-2019
2

Toelichting
Dit betreft het saldo per 31 december 2018, zijnde de datum van het laatste
ontvangen bankafschrift.
€ 35.402,46

03-06-2019
3

€ 35.406,00

03-09-2019
4

€ 35.408,24

02-12-2019
5

€ 35.409,42

02-03-2020
6

€ 35.516,42

02-06-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-10-2018

12-11-2018
1

t/m
12-11-2018
van
13-11-2018

22-02-2019
2

t/m
21-2-2019
van
22-2-2019

03-06-2019
3

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

03-09-2019
4

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

02-12-2019
5

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

02-03-2020
6

t/m
2-3-2020
van
3-3-2020

02-06-2020
7

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

20-08-2020
8

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020
t/m
17-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 24 min

2

33 uur 18 min

3

3 uur 30 min

4

5 uur 24 min

5

3 uur 54 min

6

2 uur 42 min

7

2 uur 6 min

8

1 uur 24 min

9

2 uur 18 min

totaal

72 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft verslag 1.

12-11-2018
1

Dit betreft verslag 2.

22-02-2019
2

Dit betreft verslag 3.

03-06-2019
3

Dit betreft verslag 4.

03-09-2019
4

Dit betreft verslag 5.

02-12-2019
5

Dit betreft verslag 6.

02-03-2020
6

Dit betreft verslag 7.

02-06-2020
7

Dit betreft verslag 8.

20-08-2020
8

Dit betreft verslag 9.

17-11-2020
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Graphic Promotions B.V. is opgericht op 8 augustus 1990 en ingeschreven in
het handelsregister op 14 augustus 1990. De gefailleerde vennootschap w ordt
vanaf 1 november 2010 bestuurd door W ildenburg Beheer B.V. De heer T.C.M.
W ildenburg is enig aandeelhouder en bestuurder van W ildenburg Beheer B.V.

12-11-2018
1

Vanaf 19 november 2012 is Graphic Holding B.V. enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschap. W ildenburg Beheer B.V., voornoemd, houdt alle
aandelen in Graphic Holding B.V. en is daarvan bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

12-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator is gebleken van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, w elke
geroyeerd zullen w orden.

12-11-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde een kantoorruimte in Leusden. De huur
w erd met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. De curator
streeft ernaar het gehuurde spoedig op te leveren.

12-11-2018
1

V2: Het gehuurde w erd inmiddels opgeleverd. In het kader van de verkoop van
de activa heeft de verhuurder afgezien van haar boedelvordering ex art. 39
Fw .

22-02-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat de grootste opdrachtgever van
gefailleerde eind 2015 is vertrokken. De helft van de omzet en w inst viel
daardoor w eg. De bestuurder heeft aangegeven dat hij nadien middels een
tw eetal reorganisaties heeft getracht de kosten te reduceren. Ook is volgens
de bestuurder getracht andere klanten aan te trekken. De liquiditeit bleef
evenw el te krap. Toen de bank het krediet niet w ilde verhogen en de fiscus
geen uitstel van betaling meer verleende, heeft de bestuurder besloten zelf
het faillissement aan te vragen.

12-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

12-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

12-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-10-2018

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris w erd het personeel
ontslag aangezegd. Er vond tezamen met het UW V een intake plaats. Naar
verw achting zal het UW V nog een vordering indienen.

12-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van gebleken
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsmiddelen

€ 35.850,00

€ 35.850,00

totaal

€ 35.850,00

€ 35.850,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof in het gehuurde diverse bedrijfsmiddelen aan. De curator zal
deze te gelde maken.

12-11-2018
1

V2: De bedrijfsmiddelen w erden inmiddels verkocht voor € 35.850,- incl. BTW .

22-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap volgt dat zij diverse
aanslagen loonbelasting en omzetbelasting onbetaald heeft gelaten. De fiscus
heeft op grond van artikel 22 lid 3 juncto 21 lid 2 Invorderingsw et een
voorrecht op de opbrengst van de nog te verkopen bodemzaken. De curator
zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van de fiscus op de
opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zodoende de opbrengst van de
bodemzaken reserveren.

12-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken bedrijfsmiddelen

12-11-2018
1

V2: Afgew ikkeld.

22-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een geringe voorraad. Indien mogelijk zal de curator die te
gelde maken.
Van onderhanden w erk w as naar zeggen van de bestuurder op datum
faillissement geen sprake.

12-11-2018
1

V2: De geringe voorraad bleek grotendeels onder eigendomsvoorbehoud te
zijn geleverd. Hetgeen na uitlevering resteerde vertegenw oordigde geen
zelfstandige verkoopw aarde zodat op dit punt geen w erkzaamheden resten.

22-02-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Te gelde maken voorraad.

12-11-2018
1

V2: Geen.

22-02-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator trof op datum faillissement € 699,43 in kas, w aarvan een deel in
vreemde valuta. De curator zal dit bedrag afstorten op de
faillissementsrekening.

12-11-2018
1

V2: Het kasgeld w erd deels afgestort op de faillissementsrekening. Zie tevens
mijn opmerking onder Algemene gegevens, boedelsaldo.

22-02-2019
2

V3: Het volledige kasgeld w erd inmiddels afgestort op de
faillissementsrekening.

03-06-2019
3

V4: Inmiddels w erden de vreemde valuta ook afgestort op de
faillissementsrekening.

02-06-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afstorten kasgeld.

12-11-2018
1

V7: Afgew ikkeld.

02-06-2020
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 101.290,55

Vorderingen u.h.v. diverse rekeningcourantverhoudingen

€ 477.805,92

totaal

€ 579.096,47

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Deutsche Bank AG heeft een pandrecht op de debiteuren. De Deutsche
Bank AG heeft aangegeven dat zij de inning zelf ter hand nemen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden van de boedel zullen beperkt zijn tot het, w aar nodig,
ondersteunen van de pandhouder.

12-11-2018
1

V3: De curator verzocht de Deutsche Bank AG om opgave te doen van hetgeen
door haar w erd geïnd.

03-06-2019
3

V4: Door de pandhouder w erd van de handelsdebiteuren een bedrag van €
54.940,50 geïncasseerd.

03-09-2019
4

Uit de administratie is gebleken dat er uit hoofde van diverse rekeningcourantverhoudingen een bedrag van € 477.805,92 te vorderen is op de
bestuurder en diverse aan hem gelieerde vennootschappen. De vorderingen
uit hoofde van de rekening-courantverhoudingen vallen eveneens onder het
pandrecht van de bank. Over de w ijze w aarop de vorderingen uit hoofde van
de rekening-courantverhoudingen geïncasseerd zullen w orden, voert de
curator overleg met de pandhouder.
V5: De pandhouder is doende de vorderingen te innen. Naar de curator van de
pandhouder heeft begrepen, w erd van geen van de debiteuren in de
afgelopen verslagperiode betaling ontvangen. Naar zeggen van de bestuurder
dienen de vorderingen in rekening-courant als oninbaar te w orden beschouw d.
Deze stelling w ordt thans door de curator en de pandhouder onderzocht.

02-12-2019
5

V6: In de afgelopen verslagperiode voerde de curator nader overleg met de
pandhouder. De pandhouder is nog immer doende de verpande vorderingen te
innen. De door de pandhouder ingezette incassomaatregelen hebben
vooralsnog niet tot nadere betalingen geleid. Gelet op de verhaalinformatie die
de curator ontving en het overleg dat de curator met de pandhouder voerde,
verw acht de curator dat de pandhouder haar vordering van circa EUR
400.000+ PM niet verhaald zal kunnen krijgen, zodat voor de boedel ook geen
positie meer lijkt te resten. De curator zal de komende verslagperiode
benutten om verdere berichtgeving op dit punt van de pandhouder af te
w achten.

02-03-2020
6

V7: De curator had overleg met de pandhouder. De verw achtingen zijn
vooralsnog ongew ijzigd.

02-06-2020
7

V8: De curator had overleg met de pandhouder. De verw achtingen zijn
vooralsnog ongew ijzigd.

20-08-2020
8

V9: Navraag bij de pandhouder leerde dat de verw achtingen nog immer
ongew ijzigd zijn.

17-11-2020
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 452.992,91

12-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Deutsche Bank AG diende een vordering in bij de curator van € 452.992,91.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van vier operational leaseauto's. Deze auto's w erden inmiddels
opgehaald door de leasemaatschappij.

12-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Deutsche Bank AG heeft een pandrecht verkregen op de volgende activa
van de gefailleerde vennootschap:
- huidige en toekomstige vorderingen;
- bedrijfs- en handelsvoorraad;
- inventaris.

12-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

12-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er meldden zich tw ee crediteuren met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator is nog doende te onderzoeken in hoeverre
de goederen nog aanw ezig zijn.

12-11-2018
1

V2: Afgew ikkeld. Voor zover de goederen aanw ezig w aren en het voorraad
betrof, w erd tot afgifte overgegaan.

22-02-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

12-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

12-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in overleg met de fiscus en de bank de bedrijfsmiddelen en
voorraad te gelde maken.

12-11-2018
1

V2: Geen

22-02-2019
2

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

12-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

12-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

12-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

12-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving diverse administratie van de bestuurder. De curator dient
deze nog te bestuderen.

12-11-2018
1

V2: De curator zal de administratie op rechtmatigheid onderzoeken.

22-02-2019
2

V3: De curator bestudeerde een deel van de aangeleverde administratie. De
curator zal de komende verslagperiode benutten om de resterende
administratie te onderzoeken.

03-06-2019
3

V4: Aan de boekhoudplicht is voldaan.

03-09-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd.

12-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er w erd een samenstellingsverklaring afgegeven.

12-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering ter zake is reeds verjaard, zodat de curator dit punt
laat rusten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V2: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V3: W ordt thans onderzocht.

Toelichting
V4: De w ijze van besturen alsmede diverse betalingen die voorafgaand aan
het faillissement hebben plaatsgevonden zijn onderw erp van nader
onderzoek. De bestuurder w erd uitgenodigd voor overleg ter zake.

Toelichting
V5: Overleg met de bestuurder vond inmiddels plaats. De curator is gebleken
dat er voorafgaand aan het faillissement management fee is vooruitbetaald
zonder dat de vennootschap daartoe w as gehouden. Naar zeggen van de
bestuurder zijn er op korte en middellange termijn geen mogelijkheden om
deze vorderingen te verhalen. De curator onderzoekt deze stelling.

12-11-2018
1

22-02-2019
2

03-06-2019
3

03-09-2019
4

02-12-2019
5

Ten aanzien van de betaling van de huur zijn eveneens vragen gerezen. Van
de bestuurder w erd ter zake een toelichting ontvangen. De curator verzocht
de verhuurder eveneens om een toelichting ter zake.

Toelichting
V6: De curator onderzocht de stelling van de bestuurder. De curator is niet
gebleken van verhaalmogelijkheden zodat zij geen verdere
(rechts)maatregelen zal treffen.
Van de verhuurder w erd een reactie ontvangen. De curator heeft de
verhuurder bericht dat haar is gebleken van diverse onregelmatigheden in de
betaling van de huur, zie hierover 7.6.

7.6 Paulianeus handelen

02-03-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V2: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V3: W ordt thans onderzocht.
In onderzoek

12-11-2018
1

22-02-2019
2

03-06-2019
3

03-09-2019
4

Toelichting
V4: In onderzoek.

Toelichting
V5: In onderzoek

Toelichting
V6: De curator is gebleken van diverse onregelmatigheden in de betaling van
de huur. Zo is de curator gebleken dat de huurpenningen voorafgaand aan het
faillissement zijn verhoogd en dat de huur bovendien is vooruitbetaald. De
curator riep ter zake de pauliana in en sommeerde de verhuurder tot
terugbetaling.

Toelichting
V7: De verhuurder gaf aan in overleg met haar boekhouder tot een nadere
inhoudelijke reactie te w illen komen. Vanw ege coronaperikelen is de reactie
vertraagd. De curator stelde de verhuurder een laatste termijn voor het geven
van de toegezegde inhoudelijke reactie.

Toelichting
V8: Van de gemachtigde van de verhuurder w erd een inhoudelijke reactie
ontvangen. Deze reactie geeft aanleiding tot nader onderzoek.

Toelichting
V9: Nader onderzoek en overleg met de gemachtigde vond plaats. Thans
w ordt bezien of minnelijk een oplossing kan w orden bereikt. De curator
verw acht op korte termijn uitsluitsel terzake.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-12-2019
5

02-03-2020
6

02-06-2020
7

20-08-2020
8

17-11-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.1, 7.5 en 7.6.

12-11-2018
1

V2: Zie 7.1, 7.5. en 7.6.

22-02-2019
2

V3: Zie 7.1, 7.5 en 7.6.

03-06-2019
3

V4: zie 7.5 en 7.6.

03-09-2019
4

V5: Zie 7.5 en 7.6.

02-12-2019
5

V6: De curator is gebleken van diverse onregelmatigheden in de betaling van
de huur. Zo is de curator gebleken dat de huurpenningen voorafgaand aan het
faillissement zijn verhoogd en dat de huur bovendien is vooruitbetaald. De
curator riep ter zake de pauliana in en sommeerde de verhuurder tot
terugbetaling.

02-03-2020
6

V7: De verhuurder gaf aan in overleg met haar boekhouder tot een nadere
inhoudelijke reactie te w illen komen. Vanw ege coronaperikelen is de reactie
vertraagd. De curator stelde de verhuurder een laatste termijn voor het geven
van de toegezegde inhoudelijke reactie.

02-06-2020
7

V8: Van de gemachtigde van de verhuurder w erd een inhoudelijke reactie
ontvangen. Deze reactie geeft aanleiding tot nader onderzoek.

20-08-2020
8

V9: Nader onderzoek en overleg met de gemachtigde vond plaats. Thans
w ordt bezien of minnelijk een oplossing kan w orden bereikt. De curator
verw acht op korte termijn uitsluitsel terzake.

17-11-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.
€ 97.462,54
Toelichting
Het UW V diende thans een boedelvordering in.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-11-2018
1

03-09-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 377.673,00

12-11-2018
1

€ 447.328,00

22-02-2019
2

€ 447.770,00

17-11-2020
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 70.623,16

03-09-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

12-11-2018
1

58

22-02-2019
2

60

03-06-2019
3

61

03-09-2019
4

64

02-06-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 508.107,72

12-11-2018
1

€ 1.672.364,88

22-02-2019
2

€ 1.679.292,85

03-06-2019
3

€ 1.680.952,47

03-09-2019
4

€ 1.681.979,64

02-06-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens een gebrek aan baten.

12-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren.

12-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

12-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

12-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met:
- Verkoop bedrijfsmiddelen en indien mogelijk voorraad;
- Afstorten kasgeld;
- Indien nog aanw ezig uitleveren eigendomsvoorbehouden;
- Onderzoek rechtmatigheid.

12-11-2018
1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- onderzoek rechtmatigheid.

22-02-2019
2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- Afronden onderzoek rechtmatigheid.

03-06-2019
3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- overleg pandhouder in verband met debiteuren;
- nader onderzoek naar de w ijze van besturen alsmede naar de diverse
betalingen die voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden.

03-09-2019
4

V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- overleg pandhouder in verband met debiteuren;
- nader onderzoek naar de w ijze van besturen alsmede naar de diverse
betalingen die voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden.

02-12-2019
5

V6: de curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- Afw achten verdere berichtgeving pandhouder;
- Afhankelijk van de betaling/ een nadere reactie van de verhuurder bezien of
en ja w elke stappen ter zake de gemelde onregelmatigheden dienen te
w orden genomen.

02-03-2020
6

V7: de curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- Afw achten verdere berichtgeving pandhouder;
- Aan de hand van de toegezegde nadere inhoudelijke reactie van de
verhuurder bezien of en zo ja w elke stappen ter zake de gemelde
onregelmatigheden dienen te w orden genomen.

02-06-2020
7

V8: de curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- Afw achten verdere berichtgeving pandhouder;
- nader onderzoek stelling verhuurder.

20-08-2020
8

V9: de curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- afw achten verdere berichtgeving pandhouder;
- afronden minnelijk overleg gemachtigde verhuurder.

17-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-11-2018
1

V2: Nog niet bekend.

22-02-2019
2

V3: Nog niet bekend.

03-06-2019
3

V4: Nog niet bekend.

03-09-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

17-11-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
V2: Geen.

22-02-2019
2

V3: Geen.

03-06-2019
3

V4: Geen.

03-09-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

