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

8
18-11-2022
F.16/21/18
NL:TZ:0000174202:F001
19-01-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr C.P.M. Kerkers

Algemene gegevens
Naam onderneming
PnA Beloningsmanagement B.V.

19-02-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PnA
Beloningsmanagement B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (3815 KL)
Amersfoort aan de W iekenw eg 56 A, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32103214 (hierna te noemen: "curanda").

19-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Curanda exploiteerde een onderneming gericht op advies- en
ondersteuningsw erkzaamheden op het gebied van personeelsmanagement,
meer in het bijzonder verlof- en verzuimadministratie alsmede de opvolging
daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 73.458,58

€ -58.875,65

€ 344.575,72

2019

€ 133.870,79

€ -14.480,58

€ 298.624,54

2018

€ 165.040,60

€ -12.310,00

€ 294.759,17

Toelichting financiële gegevens

19-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van
curanda.

19-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

19-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-02-2021
1

€ 4.385,50

19-05-2021
2

€ 81.643,92

19-11-2021
4

€ 79.677,92

18-02-2022
5

€ 81.664,74

18-08-2022
7

Verslagperiode
van

19-02-2021
1

19-1-2021
t/m
15-2-2021
van

19-05-2021
2

16-2-2021
t/m
16-5-2021
van

19-08-2021
3

17-5-2021
t/m
17-8-2021
van
18-8-2021

19-11-2021
4

t/m
18-11-2021
van

18-02-2022
5

19-11-2021
t/m
17-2-2022
van

18-05-2022
6

18-2-2022
t/m
15-5-2022
van

18-08-2022
7

16-5-2022
t/m
15-8-2022
van

18-11-2022
8

16-8-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

60 uur 30 min

2

37 uur 6 min

3

10 uur 48 min

4

50 uur 48 min

5

4 uur 12 min

6

12 uur 54 min

7

20 uur 48 min

8

9 uur 30 min

totaal

206 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de
w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

18-11-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 29 juni 2004. Enig aandeelhouder en enig bestuurder
van curanda is P&A Beheer B.V., van w elke rechtspersoon de heer B. Lijdsman
de enig aandeelhouder en enig bestuurder is.

19-02-2021
1

De bedrijfsactiviteiten van curanda zagen blijkens het handelsregister op het
analyseren en adviseren over arbeidsvoorw aarden en beloningen, het
uitvoeren van personeelsw erk en advisering over arbeidsvoorw aarden.

1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

19-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Curanda w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

19-02-2021
1

1.4 Huur
Curanda w as gevestigd aan de W iekenw eg 56 A te Amersfoort, w elk
(kantoor)pand in eigendom aan curanda toebehoort.

19-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is bij vonnis van 19 januari 2021 op grond van artikel 4 Fw
(eigen aangifte faillietverklaring) uitgesproken. De (middellijk) bestuurder heeft
diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het faillissement
kunnen w orden aangemerkt. De bestuurder heeft aangegeven dat
toekomstperspectief ontbrak, vanw ege een geschil met de IT beheerder van
de w ebapplicatie van curanda. Voor gebruik van de w ebapplicatie verstrekte
curanda licenties aan haar klanten en het geschil met de IT beheerder hetgeen van invloed w as op het beheer - zou er uiteindelijk toe hebben geleid
dat geen licenties meer zijn verstrekt. Het voornoemde heeft geleid tot de
eigen aangifte tot faillietverklaring. De curator is aangevangen met het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zet dit onderzoek in de
komende verslagperiode voort.

19-02-2021
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.

19-05-2021
2

Op dit punt w ordt - om herhaling te voorkomen - verw ezen naar hoofdstuk 7
van dit verslag.

18-11-2022
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-02-2021
1

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-02-2021
1

1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-1-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de
arbeidsovereenkomst opgezegd conform artikel 40 Fw en het UW V verzocht
eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de
Loongarantieregeling. De w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

19-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Kantoorpand aan de W iekenw eg 56 A te
Amersfoort

€ 135.000,00

€ 58.171,67

totaal

€ 135.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 4.725,00

€ 4.725,00

Toelichting onroerende zaken
Op voormelde onroerende zaak is ten behoeve van ING Bank N.V. (hierna te
noemen: "ING") een rechtsgeldig hypotheekrecht gevestigd. Het
(restant)bedrag w aarvoor het hypotheekrecht is gevestigd bedraagt €
55.050,15 + P.M.

19-02-2021
1

De onroerende zaak met parkeerplaats en toebehoren (zijnde
(kantoor)inventaris bestaande uit onder meer bureaus met bijpassende
bureaustoelen, een presentatie tv-scherm en kantoorkasten) is in de
afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd. Het restant van de koopsom is
na aflossing hypotheek en verminderd met achterstand servicekosten en
makelaarskosten door de notaris overgemaakt op de boedelrekening en
bedroeg € 77.298,26 (inclusief boedelbijdrage).

19-11-2021
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Met ING is overeengekomen dat de curator zow el de formele als de materiële
verkoopinspanningen zal verrichten (tegen een boedelbijdrage door ING te
voldoen). De curator is in goed overleg met ING omtrent de verkoop en heeft
reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van een taxatie van de
onroerende zaak ten laste van ING. De verkoopw erkzaamheden w orden
voortgezet.

19-02-2021
1

De curator heeft naar aanleiding van het biedingsproces geen toereikende
(integrale) biedingen op alle activa ontvangen. De activa zullen daarom
afzonderlijk te gelde w orden gemaakt. De taxatie van het kantoorpand heeft
plaatsgevonden. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris
de makelaar BRECHEISEN Bedrijfsmakelaars Amersfoort B.V. ingeschakeld ten
behoeve van de verkoop van het kantoorpand.

19-05-2021
2

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2021
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-11-2021
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse (kantoor)inventaris
Tw ee laptops en een printer

€ 142,00

totaal

€ 142,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van curanda is diverse (kantoor)inventaris aangetroffen,
w aaronder tw ee laptops van het merk Lenovo voorzien van opladers, bureaus
met bijpassende bureaustoelen, een koffieapparaat, een presentatie tvscherm van het merk Samsung met ingebouw d soundsystem, vijf
kantoorkasten en een telefooncentrale inclusief enkele handtoestellen.

19-02-2021
1

Diverse (kantoor)inventaris (zie hetgeen in paragraaf 3.1 w ordt vermeld)
maakte onderdeel uit van de verkoop van het onroerend goed en is gedurende
de afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd.

19-11-2021
4

De resterende materiële activa - bestaande uit tw ee gedateerde laptops en
een printer - zijn met toestemming van de rechter-commissaris door
Inventarisveilingen.nl (onder aftrek van de gebruikelijke verkoopkosten en de
noodzakelijke kosten voor het 'w ipen' van de laptops) namens de curator
verkocht. De opbrengst bedroeg € 142,- ex btw .

18-08-2022
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21
Invorderingsw et.

19-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorw aarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van alle activa. Deze informatie is - na
ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst door de diverse
geïnteresseerden - aan een aantal partijen verstrekt. De biedingstermijn is
nog niet verlopen. De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-02-2021
1

De curator heeft naar aanleiding van het biedingsproces geen toereikende
(integrale) biedingen op alle activa ontvangen. De activa zullen daarom
afzonderlijk te gelde w orden gemaakt. De bedrijfsmiddelen zullen met het oog
op een zo hoog mogelijke opbrengst echter onderdeel uitmaken van de
verkoop van het kantoorpand met toebehoren, uitgezonderd de laptops en het
koffieapparaat. De verkoopw erkzaamheden ten aanzien van laatstgenoemden
w orden aangevangen.

19-05-2021
2

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2021
3

De verkoopw erkzaamheden ten aanzien van de resterende activa w orden
voortgezet.

19-11-2021
4

De verkoopw erkzaamheden zijn afgerond.

18-08-2022
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W ebapplicatie 'PnA W eb'
Goodw ill
Voormalig klantenbestand
totaal

€ 1.500,00
€ 750,00
€ 2.250,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Curanda is rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele)
eigendomsrechten die betrekking hebben op de w ebapplicatie 'PnA W eb',
w aaronder te verstaan de 'source code' van de w ebapplicatie. De
w ebapplicatie betreft een tool die verlof en verzuim in kaart brengt.

19-02-2021
1

De goodw ill van curanda bestaat uit onder andere uit de handelsnaam, de
huisstijl, de w ebsite/domeinnamen en de opgebouw de marketingw aarde, het
klantenbestand en de know how en bedrijfskennis.
Het voormalig klantenbestand van curanda is met toestemming van de rechtercommissaris verkocht en overgedragen tegen een verkoopprijs van € 750,exclusief btw .

19-05-2021
2

De domeinnaam w w w .pna.nl is met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht en overgedragen tegen een verkoopprijs van € 1.500,- exclusief btw .

18-08-2022
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorw aarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van alle activa. Deze informatie is - na
ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst door de diverse
geïnteresseerden - aan een aantal partijen verstrekt. De biedingstermijn is
nog niet verlopen. De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-02-2021
1

De curator heeft naar aanleiding van het biedingsproces geen toereikende
(integrale) biedingen op alle activa ontvangen. De activa zullen daarom
afzonderlijk te gelde w orden gemaakt. De verkoopw erkzaamheden w orden
voortgezet.

19-05-2021
2

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2021
3

Er blijkt tot op heden geen interesse te zijn voor overname van voornoemde
activa. De w erkzaamheden zijn daarom vooralsnog afgerond.

18-02-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn (nog) geen debiteuren bekend.

19-02-2021
1

Gedurende de afgelopen verslagperiode is van de Belastingdienst een btw
teruggaaf ten bedrage van € 3.478,00 ontvangen.

19-05-2021
2

In de afgelopen periode is een bedrag van € 212,00 ontvangen naar
aanleiding van de indiening van de definitieve berekening tegemoetkoming
NOW (eerste aanvraagperiode). Voorafgaand aan het faillissement w as een
voorschot ontvangen van € 765,- en de definitieve tegemoetkoming is per brief
van het UW V van 13 januari 2022 vastgesteld op € 977,-.

18-02-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

19-02-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 55.050,15

19-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding
w aarvan door ING bovengenoemde vordering is ingediend.

€ 58.171,67

19-11-2021
4

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. (hierna te noemen: "ING") bedroeg €
58.171,67 per de datum van levering van het onroerend goed.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

19-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter meerdere zekerheid van terugbetaling is ten behoeve van ING een
hypotheekrecht gevestigd op de curanda in eigendom toebehorende
onroerende zaak aan de W iekenw eg 56 A te Amersfoort.

19-02-2021
1

Met de opbrengst uit de verkoop van de onroerende zaak is de vordering van
ING geheel voldaan. Het hypotheekrecht is aldus tenietgegaan en geroyeerd
per de leveringsdatum van het onroerend goed.

19-11-2021
4

5.4 Separatistenpositie
ING.

19-02-2021
1

Het hypotheekrecht ten behoeve van ING is tenietgegaan en geroyeerd, als
gevolg w aarvan ING in dezen geen separatist meer is.

19-11-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-02-2021
1

Met ING is conform de separatistenregeling een boedelbijdrage van 3,5 % over
de verkoopopbrengst van de onroerende zaak overeengekomen.

€ 4.725,00
Toelichting
De boedelbijdrage is tezamen met het restant van de koopsom ontvangen op
de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-11-2021
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden in het kader van de verkoop van de onroerende zaak
w orden voortgezet (zie hetgeen is vermeld in hoofdstuk 3), w aarna tot
afw ikkeling kan w orden gekomen met ING.

19-02-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-11-2021
4

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

19-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

19-02-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van curanda heeft administratie overgelegd. De
curator heeft de administratie thans in onderzoek.

19-02-2021
1

De boekhouding is onderzocht. De curator komt tot de conclusie dat de
boekhouding voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt in artikel 2:10 BW .
De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

19-08-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Ten aanzien van de boekjaren 2017, 2018 en 2019 zijn de benodigde stukken
tijdig gedeponeerd. Voor het boekjaar 2020 bestond (nog) geen
deponeringsplicht.

19-02-2021
1

Aan de deponeringsplicht is voldaan. De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-08-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op curanda rustte geen verplichting tot het verkrijgen hiervan.

19-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van € 68.000,- is volledig volgestort.

19-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

19-02-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-02-2021
1

Ja

18-08-2022
7

Toelichting
De curator heeft het standpunt ingenomen dat ten aanzien van één
rechtshandeling in de maand voorafgaand aan het faillissement paulianeus is
gehandeld, w elke rechtshandeling de curator buitengerechtelijk heeft
vernietigd op grond van artikel 42 Fw . Het betreft een overeenkomst tot
verrekening van een bedrag van € 1.800,-. De curator is momenteel in
afw achting van de betaling van voornoemd bedrag aan de boedel ex artikel 51
Fw .
Het onderzoek naar eventueel ander paulianeus handelen w ordt voortgezet
en gedurende de komende verslagperiode afgerond.

In onderzoek
Toelichting
Naar aanleiding van de reactie die de curator heeft ontvangen op de
buitengerechtelijke vernietiging van de rechtshandeling op grond van artikel
42 Fw is de curator in gesprek getreden met de partij die op basis van een
overeenkomst onrechtmatig verrekend zou hebben met curanda. In
navolging op dit gesprek heeft de curator gesproken met de bestuurder van
curanda. Het verw eer van de ontvangende partij is door de bestuurder (aan
de hand van stukken) bevestigd. Daarmee is het standpunt dat sprake zou
zijn van een paulianeuze rechtshandeling niet langer houdbaar. De curator is
derhalve niet langer in afw achting van de betaling van voornoemd bedrag
aan de boedel ex 51 Fw .

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-11-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn aangevangen en zullen w orden
voortgezet.

19-02-2021
1

De rechtmatigheidsonderzoeken w orden gedurende de komende
verslagperiode voortgezet.

19-05-2021
2

De onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen w orden
gedurende de komende verslagperiode voortgezet.

19-08-2021
3

De onderzoeken w orden in de komende verslagperiode voortgezet en - naar
alle w aarschijnlijkheid - afgerond.

18-02-2022
5

De onderzoeken lopen nog.

18-05-2022
6

In de komende w eken w orden de diverse rechtmatigheidsonderzoeken
afgerond.

18-11-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.225,15

19-08-2021
3

Toelichting
UW V: € 1.225,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.478,00

19-02-2021
1

€ 5.617,00

19-05-2021
2

€ 5.303,00

19-08-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 733,05

8.4 Andere pref. crediteuren

19-08-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5,11

19-05-2021
2

€ 0,00

19-11-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

19-02-2021
1

13

19-05-2021
2

15

19-08-2021
3

14

19-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 109.578,21

19-02-2021
1

€ 111.753,63

19-05-2021
2

€ 171.680,46

19-08-2021
3

€ 117.273,25

19-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

19-02-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is een procedure bekend w aarin curanda als gedaagde partij
optreedt en Tible B.V. de eisende partij is.

19-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Tible B.V. vordert kort gezegd betaling van een geldsom en curanda betw istte
de verschuldigdheid.

19-02-2021
1

9.3 Stand procedures
De procedure is ten gevolge van het faillissement van curanda ex artikel 29 Fw
van rechtsw ege geschorst.

19-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal zich beraden over de (eventuele betw isting van de) vordering
en onderzoekt of de procedure in het belang van de boedel dient te w orden
voortgezet.

19-02-2021
1

Voortzetting van de procedure is vooralsnog niet in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers.

19-05-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode met name op de
voortzetting van de verkoopw erkzaamheden ten aanzien van de activa, het
onderzoek in het kader van de procedure, de inventarisatie van crediteuren
alsmede het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

19-02-2021
1

De curator richt zich met name op het voortzetten van de
verkoopw erkzaamheden van de activa, de inventarisatie van crediteuren en
het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

19-05-2021
2

Tijdens de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op
(het voortzetten van) de verkoopw erkzaamheden van de activa alsmede de
onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen. De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

19-08-2021
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In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het te
gelde maken van de resterende activa alsmede op het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2021
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De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode op het voortzetten
en het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-02-2022
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De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode op het afronden
van de verkoopw erkzaamheden ten aanzien van de resterende activa alsmede
het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2022
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Het onderzoek naar eventueel ander paulianeus handelen w ordt voortgezet
en gedurende de komende verslagperiode afgerond. Daarnaast richt de
curator zich op het voortzetten en het afronden van de onderzoeken naar
onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

18-08-2022
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De curator verw acht de diverse rechtmatigheidsonderzoeken in de komende
w eken af te kunnen ronden.

18-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2025

18-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie het onder paragraaf 10.1 vermelde.

Bijlagen
Bijlagen

19-02-2021
1

