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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ponsfacio B.V.

19-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Ponsfacio B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55685285.
De vennootschap is gevestigd en kantoorhoudende te (8939 AA) Leeuw arden,
W iardaplantage 15.

19-06-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die - volgens opgave in het
Handelsregister - diensten verricht, zow el nationaal als internationaal, op het
gebied van prepaid diensten terzake van de levering van en transport van
energie en w ater.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 413.000,00

€ -238.000,00

€ 30.761,00

2017

€ 652.000,00

€ 3.000,00

€ 216.363,00

Toelichting financiële gegevens

19-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bron jaarrekening 2017 en concept jaarrekening 2018.

19-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

19-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 17.301,02

19-06-2019
1

Toelichting
Een debiteur heeft een tw eetal nota's voldaan.
€ 64.200,92

25-09-2019
2

€ 35.797,21

19-12-2019
3

€ 41.934,81

23-03-2020
4

€ 41.934,81

11-06-2020
5

€ 41.934,81

09-09-2020
6

€ 41.934,81

19-11-2020
7

€ 22.890,47

23-02-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-5-2019

19-06-2019
1

t/m
18-6-2019
van
19-6-2019

25-09-2019
2

t/m
19-9-2019
van
20-9-2019

19-12-2019
3

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

23-03-2020
4

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

11-06-2020
5

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

09-09-2020
6

t/m
8-9-2020
van
9-9-2020

19-11-2020
7

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020
t/m
23-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 48 min

2

39 uur 12 min

3

23 uur 0 min

4

12 uur 12 min

5

11 uur 36 min

6

4 uur 24 min

7

5 uur 12 min

8

1 uur 54 min

totaal

102 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

19-06-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 12 juli 2012 en in het Handelsregister
ingeschreven sinds 13 juli 2012. Das Energy Industry Consulting B.V. is enig
aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap. Dhr. Rudolf Das is
enig aandeelhouder en bestuurder van Das Energy Industry Consulting B.V.

19-06-2019
1

Ponsfacio levert softw are, zijnde een flexibele SaaS-oplossing, w aardoor de
totale IT-kosten door haar dienstverlening verlaagd w orden als gevolg van aan
de Business-zijde grote en robuuste flexibiliteit. Die gebaseerd is op de
nieuw ste state of the art bew ezen, open, flexibele en schaalbare softw are.
Tevens levert Ponsfacio een geïntegreerde Process Mining en BI-oplossing
w aarmee de klant in staat w as om de bestaande procesgangen feitelijk en
eenvoudig in beeld te brengen en snel te kunnen overzien w aar processen
verbeterd kunnen w orden. Klanten van Ponsfacio w aren onder meer eigenaren
van particuliere elektriciteits- en/of gasnetten die met een integrale oplossing
van Ponsfacio ontzorgd w erden t.a.v. alle allocatie- en reconciliatieprocessen.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn er geen lopende procedures.

19-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen
zijn nog niet beëindigd, nu er geen sprake w as van een premieachterstand.
Omdat de activiteiten van de vennootschap deels zijn voortgezet zijn de
verzekeringen eerst niet opgezegd door de curator. De curator zal begin juli de
verzekeringen opzeggen.

19-06-2019
1

De curator heeft de verzekeringen opgezegd. De boedel heeft aan
premierestitutie een bedrag ontvangen van € 150,99.

25-09-2019
2

1.4 Huur
Een aan de bestuurder gelieerde vennootschap huurt het kantoor te
Leeuw arden aan de W iardaplantage 15. Er is geen onderhuurrelatie met
Ponsfacio. Deze vennootschap heeft ook onlangs de huur opgezegd tegen het
einde van dit jaar.

19-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De directie heeft de
navolgende oorzaken genoemd, die het faillissement tot gevolg hebben gehad.
De curator zal dit nog nader onderzoeken.
Gelet op de economische crisis lukte het de onderneming niet om de verw achte
groei te realiseren, hetgeen tegenvallende resultaten tot gevolg had. Alhoew el
de markt w eer aantrekt kon de onderneming daar onvoldoende de vruchten
van plukken.
Opdrachten voor de onderneming zijn w eggevallen door beëindiging van het
contract door klanten en een faillissement van een andere klant (Robin
Energie). Er zijn onvoldoende nieuw e opdrachten voor teruggekomen, de
omzet bij bestaande klanten bevat te w einig massa voor een goede business
en ook in de komende maanden is er geen zicht op verbetering. Afslanking is
niet mogelijk verder dan de omvang die het bedrijf nu heeft. De achterstand bij
een aantal crediteuren is dermate opgelopen dat deze niet meer ingehaald
kan w orden.

19-06-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

19-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-5-2019

6

De curator heeft het ontslag mondeling aangezegd op 22 mei 2019
en diezelfde dag schriftelijk bevestigd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het ontslag aangezegd en er heeft een bespreking met de
w erknemers plaatsgevonden op w oensdag 22 mei 2019.

19-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschap heeft geen onroerende
zaken in eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De vennootschap heeft bedrijfsmiddelen in
eigendom.

€ 1.400,00

totaal

€ 1.400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit beperkt kantoormeubilair, laptops en enkele
kasten. Er is op dit moment w einig interesse in de bedrijfsmiddelen.

19-06-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn door de curator verkocht met toestemming van de
rechter-commissaris.

25-09-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is hoogstw aarschijnlijk sprake van een fiscale vordering uit hoofde van
onder meer loon- en omzetbelasting. Met het voorrecht van de Fiscus ex art.
21 IV 1990 zal rekening w orden gehouden.

19-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal nog een taxateur inschakelen teneinde de aanw ezige
bedrijfsmiddelen te laten taxeren.

19-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De vennootschap heeft geen voorraden. Het
onderhanden w erk betreft de w erkzaamheden
die de vennootschap in mei 2019 heeft
uitgevoerd, doch die nog niet zijn gefactureerd
aan de klant.

€ 26.475,25

totaal

€ 26.475,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voor de w erkzaamheden van mei 2019 van de vennootschap
een drietal facturen verzonden. De verw achte opbrengst is 26.475,25 euro.
Een klant heeft reeds betaald, zijnde een bedrag van 10.019,25 euro.

19-06-2019
1

Een boedelbijdrage speelt niet. De verkoopopbrengst komt volledig toe aan de
boedel.
De overige facturen zijn eveneens betaald, zijnde een bedrag van € 16.456,00.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

25-09-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de facturen verzonden en houdt contact met de klanten van
de vennootschap teneinde betaling spoedig te laten plaatsvinden.

19-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De andere activa bestaan uit een merknaam,
softw are, goodw ill, handelsnaam en
domeinnaam

€ 6.200,00

totaal

€ 6.200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Een klant heeft interesse in de softw are eigendom van Ponsfacio. Binnenkort
zal de curator met de klant over de w aarde c.q. de koopprijs van deze
softw are gaan onderhandelen.

19-06-2019
1

De curator heeft de immateriële activa verkocht tezamen met de
bedrijfsmiddelen aan de koper die deels, op eigen w ijze, de w erkzaamheden
voortzet.

25-09-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft overleg gevoerd, onderhandeld en gecorrespondeerd met de
directie van de vennootschap en de klanten van de vennootschap.

19-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Er zijn tw ee debiteuren. Een klant heeft de
nota betaald.

€ 25.280,52

€ 7.281,77

totaal

€ 25.280,52

€ 7.281,77

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De openstaande nota van één klant bedraagt 17.998,75 euro. De curator heeft
de klant telefonisch gesproken. De klant stelt zich op het standpunt niet
gehouden te zijn de nota (volledig) te betalen, nu de w erkzaamheden nog niet
voltooid zijn.

19-06-2019
1

De curator is in overleg met deze klant om tot een oplossing te komen.

25-09-2019
2

De curator heeft na overleg met de klant besloten geen verdere actie te
ondernemen. Dit ziet op de omstandigheid dat zeer aannemelijk is dat de klant
geen voordeel heeft genoten van de w erkzaamheden verricht door de
vennootschap en daarnaast schade heeft geleden als gevolg van de
beëindiging van de w erkzaamheden, die substantieel van omvang zijn. De
debiteur beroept zich dan ook op verrekening.

19-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft telefonisch contact opgenomen met beide debiteuren.

19-06-2019
1

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

19-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap heeft een zakelijke rekening bij de ING Bank. De
vennootschap heeft geen krediet en/of leningen afgesloten bij de ING Bank
en/of andere geldverstrekkers.
Volgens een bankafschrift d.d. 20 mei 2019 is er een positief saldo op de
rekening van 2.826,10 euro. De curator heeft de ING Bank verzocht dit bedrag
over te maken op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft, ondanks meerdere verzoeken daartoe, tot op heden niet
betaald. Dit ziet w ellicht mede op de omstandigheid dat zij Vesting Finance

25-09-2019
2

heeft verzocht het dossier af te w ikkelen.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de bank en Vesting Finance een termijn gesteld, omdat zij
naar elkaar verw ezen. Dit heeft tot effect gehad dat het saldo van € 2.826,10
is overgemaakt op de faillissementsrekening.

19-12-2019
3

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft een vijftal leaseovereenkomsten gesloten voor auto's
van haar w erknemers. De leasetermijnen zijn voor zover de curator bekend tot
en met april 2019 betaald door de vennootschap. De leasetermijn voor één
auto zal w orden betaald gedurende de periode dat de curator de
w erkzaamheden voortzet.

19-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door één leverancier van softw are is een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in bestudering en zal hierop
reageren.

19-06-2019
1

Het eigendomsvoorbehoud is door de curator afgew ikkeld.

25-09-2019
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

19-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

19-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht, overleg gevoerd
met de ING Bank en de leasemaatschappij en stukken bestudeerd.

19-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft na bestudering van de stukken geoordeeld, dat het in het
belang van de boedel is een deel van de w erkzaamheden voort te zetten met
tw ee medew erkers van de vennootschap. De w erkzaamheden zullen w orden
voortgezet tot en met 30 juni 2016.

19-06-2019
1

De w erkzaamheden zijn voor een klant ten dele voortgezet tot 31 juli 2019.

25-09-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal begin juli de facturen zenden aan de tw ee klanten w aarvoor de
w erkzaamheden zijn voortgezet. Voorts heeft de curator een aantal facturen
ontvangen die zij zal betalen, doch een aantal facturen heeft zij nog niet
ontvangen. In de komende verslagperiode zal opgave gedaan w orden.

19-06-2019
1

De opbrengsten van de voortgezette w erkzaamheden zijn € 29.964,39 incl.
btw , w aarvan een bedrag van € 6.928,70 nog betaald moet w orden.
De kosten van de voortgezette w erkzaamheden bedragen € 1.838,77 incl.
btw .

25-09-2019
2

Na overleg met de klant is overeengekomen dat zij nog een bedrag dient te
voldoen van € 6.137,60. Dit bedrag is ondanks verzoek daartoe nog niet
betaald. De curator heeft een herinnering gezonden.

19-12-2019
3

De klant heeft dit bedrag betaald, zodat dit punt ook is afgew ikkeld.

23-03-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft overleg gevoerd met de tw ee klanten w aarvoor de
vennootschap de w erkzaamheden voortzet en de directie van de
vennootschap, de financiële stukken bestudeerd en de kosten en opbrengsten
becijferd.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-06-2019
1

6.4 Beschrijving
Al vrij snel bleek dat er in de markt onvoldoende belangstelling bestaat voor
een mogelijke doorstart van de onderneming.

19-06-2019
1

Na diverse gesprekken en overleg heeft een klant van de vennootschap ten
dele, en in andere vorm, de w erkzaamheden overgenomen. Zij heeft de activa
gekocht van de curator.

25-09-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 7.600,00

25-09-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een enkele belangstellende telefonisch gesproken, maar na
het verstrekken van w at mondelinge informatie w aren zij niet langer
geïnteresseerd. Dit zag met name op de omstandigheid dat de door de
vennootschap ontw orpen softw are niet functioneert zonder licenties en/ of
support van een tw eetal buitenlandse leveranciers.

19-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w ordt in fysieke zin gevoerd en
bew aard op de W iardaplantage 15 te Leeuw arden. De administratie is in
fysieke en digitale zin ter beschikking gesteld aan de curator.

19-06-2019
1

De curator heeft de administratie bestudeerd. De curator meldt dat de
bestuurde administratie voldoet aan de eisen die gesteld w orden in art. 2:10
BW .

25-09-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap tijdig
gedeponeerd.

19-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van
toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

19-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

19-06-2019
1

Vanw ege de verjaringstermijn is nader onderzoek onnodig.

19-11-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
Nee
Toelichting
Na bestudering van de stukken is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

19-06-2019
1

25-09-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
Nee

19-06-2019
1

25-09-2019
2

Toelichting
De curator is niet gestuit op paulianeus handelen.

Toelichting
De curator heeft na nadere bestudering van de rekening courant vordering van
de aandeelhouder de aandeelhouder vragen gesteld alsmede aan de
accountant van de vennootschap. De bevindingen van de curator heeft zij per
brief aan de aandeelhouder gezonden. De curator is in afw achting van de
reactie van de aandeelhouder.

Toelichting
De curator heeft een reactie ontvangen van de aandeelhouder. De curator zal
hierop spoedig reageren.

Toelichting
De curator heeft een e-mail gezonden aan de aandeelhouder, w at de
aandeelhouder heeft doen besluiten een adcocaat te raadplegen. Eind april
heeft de advocaat betoogd namens de aandeelhouder dat er geen sprake is
van paulianeus handelen. De reactie van de curator daarop w ordt een dezer
dagen verzonden. De aandeelhouder w ordt daarbij een laatste termijn
gesteld.

Toelichting
In de zomerperiode hebben de advocaat van de aandeelhouder en de curator
e-mail- en telefonisch contact gehad. Dit heeft geleid tot een financieel voorstel
van de zijde van de aandeelhouder. Op verzoek van de advocaat van de
aandeelhouder heeft de curator dit voorstel voorgelegd aan de rechtercommissaris.

Toelichting
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking
bereikt met de aandeelhouder van de vennootschap. Er zal een bedrag van €
7.500,-- w orden betaald aan de boedel in een drietal termijnen. Zodra het
volledige bedrag is betaald is dit punt afgew ikkeld.

Toelichting
De aandeelhouder van de vennootschap heeft het bedrag van € 7.500,-betaald aan de boedel. Dit punt is afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-12-2019
3

23-03-2020
4

11-06-2020
5

09-09-2020
6

19-11-2020
7

23-02-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden hebben bestaan uit informatievergaring, en het voeren
van gesprekken met de directie, w erknemers en betrokkenen.

19-06-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan o.a. uit salaris curator, de verzekeringen van
de curator, de vordering van het UW V w egens overname van de
loonbetalingsverplichting tijdens de opzegtermijn. De hoogte van de
boedelvorderingen is nog niet inzichtelijk.
€ 66.715,67

19-06-2019
1

19-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend w egens overname van de
loonbetalingsverplichting.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 193.893,00

19-06-2019
1

Toelichting
De vordering heeft betrekking op omzetbelasting en loonheffingen.
€ 256.005,00

25-09-2019
2

Toelichting
De vordering heeft betrekking op omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 43.707,14

19-06-2019
1

19-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-06-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

19-06-2019
1

6

25-09-2019
2

7

09-09-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 93.826,37

19-06-2019
1

€ 93.920,15

25-09-2019
2

€ 95.321,33

09-09-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om daar met voldoende mate van zekerheid iets over te
kunnen zeggen.

19-06-2019
1

In principe gaat de curator uit van opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw ).

09-09-2020
6

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld conform art. 16 Fw (gebrek aan
baten).

23-02-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft diverse inventariserende w erkzaamheden verricht en
gecorrespondeerd met crediteuren.

19-06-2019
1

De curator heeft de administratie bestudeerd.

25-09-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is (nog) niet betrokken in een procedure.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

19-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende periode onder meer de volgende punten
behandelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afronden voortgezette w erkzaamheden;
- onderhandelen met klant over verkoop en overname van contracten om het
gebruik van de softw are voor de klant veilig te stellen voor de toekomst.

19-06-2019
1

De curator zal de komende verslagperiode de volgende punten behandelen:
- afw ikkelen dispuut debiteur
- er voor zorg dragen dat de betalingen binnen komen

25-09-2019
2

- afw achten reactie aandeelhouder

19-12-2019
3

Overleg met aandeelhouder over de rekening courant vordering tussen haar
en de vennootschap.

23-03-2020
4

Indien met de aandeelhouder en zijn advocaat geen oplossing in der minne
w ordt bereikt, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een procedure
te starten.

11-06-2020
5

De curator zal in de komende verslagperiode monitoren dat de
betalingstermijnen zoals afgesproken met de aandeelhouder nagekomen
w orden en het bedrag van € 7.500,-- daarmee betaald w ordt.
Alle andere w erkzaamheden zijn in dit faillissement afgerond.

19-11-2020
7

De aandeelhouder is zijn betalingsverplichting nagekomen. Alle
w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond en de curator zal het
faillissement voorgedragen voor opheffing conform art. 16 Fw .

23-02-2021
8

Dit is het laatste verslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

19-06-2019
1

De verw achting van de curator is dat het faillissement in het voorjaar van 2021
kan w orden voorgedragen voor opheffing

19-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

19-06-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

