
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Nillessen Uw Dak Is Ons Vak B.V. 16-05-2022 
 1

De besloten vennootschap Nillessen Uw Dak Is Ons Vak B.V., verder te noemen
Nillessen, statutair gevestigd te Groesbeek en kantoorhoudende aan het
adres Cranenburgsestraat 138 b te (6561 AS) Groesbeek, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 10143880.

16-05-2022 
 1

De activiteiten van de onderneming bestaan uit dakdekken en bouwen van
dakconstructies; loodgieters- en fitterswerk en installatie van sanitair;
bitumineus dakdekkersbedrijf.

16-05-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 2.518.448,00 € -70.242,00 € 820.518,00

2020 € 3.315.606,00 € 106.474,00 € 736.840,00

2018 € 3.398.524,00 € 37.114,00 € 891.648,00

2019 € 2.699.665,00 € -66.640,00 € 731.502,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 15-08-2022
Insolventienummer F.05/22/81
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000230277:F001
Datum uitspraak 14-04-2022

R-C mr. S. Boot
Curator mr A.M.T. Weersink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=7f7b0aa8-fdbb-ec11-a865-00505680d95d
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bfe050f6-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De jaarstukken 2020 en 2019 zijn opgesteld. De jaarstukken 2021 zijn niet
opgesteld; de jaarcijfers over 2021 komen uit de kolommenbalans 2021.

16-05-2022 
 1

1

Toelichting 

Aanvankelijk werd door de bestuurder in de aangifte faillissement vermeld dat
er twee werknemers in loondienst bij Nillessen zouden zijn. Tijdens de eerste
bespreking werd vermeld dat de twee werknemers in loondienst zijn bij
Nillessen Personeelsdiensten B.V. (failliet per 10 mei 2022) zijn. Bij nader
onderzoek door de curator bleek dat één werknemer in dienst is van Nillessen
Personeelsdiensten B.V. en de andere werknemer in dienst van Nillessen,
vanwege een gewijzigde arbeidsovereenkomst die is ondertekend door
Nillessen. Bij het UWV staan de twee werknemers aangemeld alsof zij in
loondienst zijn van Nillessen Personeelsdiensten B.V. De curator heeft in het
faillissement Nillessen de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd
voor zover vereist.

16-05-2022 
 1

€ 6.855,00 16-05-2022 
 1

€ 34.165,18 15-08-2022
 2

van 
14-4-2022

t/m 
15-5-2022

16-05-2022 
 1

van 
16-5-2022

t/m 
14-8-2022

15-08-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 106 uur 36 min

2 128 uur 48 min

totaal 235 uur 24 min



Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn er gesprekken gevoerd met de bestuurder,
is er een inventarisatie gemaakt van het actief, is er onderzoek gedaan naar
de loondienstverhoudingen met de werknemers, zijn crediteuren
aangeschreven, zijn debiteuren aangeschreven en is er overleg en
correspondentie met banken gevoerd.

16-05-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan
debiteuren en aan het traceren van roerende zaken die voor datum
faillissement zijn overgedragen aan derden. Er heeft overleg en
correspondentie plaatsgevonden met de bestuurder en met derden. Het
huurpand is opgeleverd.

15-08-2022
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Nillessen is opgericht op 22 maart 2022, maar het bedrijf is gestart in 1995.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Nillessen is W.A. Nillessen B.V. en enig
aandeelhouder en bestuurder van W.A. Nillessen B.V. is de heer W.A. Nillessen.

16-05-2022 
 1

Er zijn geen lopende procedures aangetroffen. Er waren wel enkele
crediteuren die een procedure wensten te starten, maar deze zijn uiteindelijk
niet aangebracht.

16-05-2022 
 1

Er is bij de assurantietussenpersoon een overzicht opgevraagd van alle
lopende verzekeringen. De bestuurder was niet in staat een compleet
overzicht te verstrekken.

16-05-2022 
 1

De lopende verzekeringen zijn opgezegd. Er is op de geblokkeerde rekening
van gefailleerde een premierestitutie ontvangen ten bedrage van € 3.591,65.
De bank is verzocht dit bedrag over te maken naar de boedelrekening.

15-08-2022
 2

Het bedrijfspand werd gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd. De
maandelijkse huur bedroeg
€ 1.500,00 ex btw per maand exclusief variabele kosten.

16-05-2022 
 1

Per 15 juli 2022 is het bedrijfspand bezemschoon opgeleverd. Dit punt is
afgewikkeld.

15-08-2022
 2

De bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement gemeld dat de
oplopende materiaalprijzen in relatie tot de uitgebrachte offertes tot verlies
hebben geleden. Daarnaast werden de bestelde materialen niet tijdig geleverd
waardoor Nillessen niet tijdig aan haar verplichtingen jegens haar
opdrachtgevers kon voldoen, waardoor de opdrachtgevers schade claimden.
De curator doet nog onderzoek of de oorzaak van het faillissement zoals door
de bestuurder aangegeven juist is of dat ook nog andere oorzaken debet zijn
geweest aan het faillissement.

16-05-2022 
 1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond. 15-08-2022
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
1

Toelichting 

Voor een toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder het hoofdstuk
Algemeen Personeel vermeld staat.

16-05-2022 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 

In november 2021 is de arbeidsovereenkomst met een werknemer gewijzigd in
die zin dat het aantal gewerkte arbeidsuren zijn verminderd. Tot november
2021 was deze werknemer in loondienst bij Nillessen Personeelsdiensten B.V.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Dit punt is afgewikkeld.

15-08-2022
 2

Datum Aantal Toelichting

25-4-2022 1 voor zover vereist

totaal 1

Bestede tijd in verslagperiode: 3,4 uur 16-05-2022 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 15-08-2022
 2

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig

totaal € 0,00 € 0,00

het bedrijfspand wordt gehuurd van de voormalige aandeelhouder. 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 16-05-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aanhangwagens, verpand € 2.000,00 € 360,00

Vorkheftruck

Steigermateriaal

Professioneel koffiezetapparaat

Inventaris pand € 3.000,00

Voertuigen, lease € 18.850,00

Voertuigen, verpand € 10.500,00 € 1.890,00

totaal € 34.350,00 € 2.250,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft medegedeeld dat de gereedschappen in de week
voorafgaand aan het faillissement gestolen zijn. De bestuurder heeft hiervan
geen aangifte noch melding gedaan bij de politie.
Er zijn tot op heden vier voertuigen aangetroffen. Op twee voertuigen rust nog
een financiële leaseovereenkomst. Twee voertuigen evenals de aanhangers
zijn eigendom van Nillessen.
Daarnaast is er een sterk verouderde beperkte voorraad aangetroffen.

16-05-2022 
 1

De voertuigen en de aanhangwagens zijn inmiddels verkocht. Uit het
overzicht blijkt wat de totale verkoopprijzen en de boedelbijdragen zijn
geweest. Opmerking hierbij is dat de twee leasevoertuigen in totaal hebben
opgebracht na aflossing € 10.295,44, welk bedrag aan de
faillissementsboedel toekomt.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er nog een heftruck,
steigermateriaal en een professioneel koffiezetapparaat aanwezig waren tot
kort voor het faillissement. Bij het uitspreken van het faillissement waren
deze bedrijfsmiddelen bij derden gestald. Inmiddels ben ik met de bestuurder
in overleg om deze drie roerende zaken te verkopen aan degene bij w ie deze
zaken gestald zijn.

De inventaris is verkocht voor een bedrag van € 3.000,00 ex btw. De koper
heeft toegezegd het pand bij het ontruimen tevens bezemschoon op te
leveren. Inmiddels is het bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder.

15-08-2022
 2

De fiscus heeft bodemvoorrecht op de roerende zaken. Dit beperkt zich voor
zover het nu bekend is tot een voorrecht op de sterk verouderde inventaris.

16-05-2022 
 1

De curator heeft geïnteresseerden uitgenodigd om een biedingen uit te
brengen op de voertuigen inclusief de leasevoertuigen, nu het openstaande
leasebedrag bij beide voertuigen gering is.
Er is inmiddels een bieding ontvangen om de gehuurde ruimtes bezemschoon
op te leveren.

16-05-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onderhanden werk, een project € 1.500,00

Afgedankte voorraad

totaal € 0,00 € 1.500,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De aanwezige voorraad is sterk verouderd en bestaat enkel uit restant
opbrengsten van projecten. Het merendeel van de restantopbrengsten ziet op
projecten die in verleden zijn uitgevoerd. Daarnaast is ook een groot deel van
de restanten beschadigd.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er nog een aantal
lopende projecten. Eén opdrachtgever heeft het project zelf afgerond en aan
de boedel een bedrag van € 1.500,00 ex btw voldaan. Voor de andere lopende
projecten was geen belangstelling. Nillessen was zelf niet in staat om de
lopende projecten nog af te ronden omdat voor de meeste projecten ZZP-ers
werden ingezet en deze hadden allemaal werkzaamheden elders gevonden. Er
was geen materiaal voorhanden en daarbij kwam nog dat er na afronding van
het project geen garantie kon worden gegeven voor de komende jaren.

16-05-2022 
 1

Uitnodigen geïnteresseerden voor voertuigen. Overleg met derde die pand
wilde opruimen en bezemschoon opleveren. Uitzoeken onderhanden werk en
overleg met opdrachtgever om project verder af te ronden.

16-05-2022 
 1

Tot op heden niet aangetroffen. 16-05-2022 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 14,9 uur 16-05-2022 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 20,3 uur 15-08-2022
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande posten voor overeengekomen
opdrachten terw ijl opdracht niet afgerond
was.

€ 475.187,00

totaal € 475.187,00 € 0,00 € 0,00

Door Nillessen werd aan de opdrachtgever een factuur gezonden voor de
totale aanneemsom. De opdrachtgever mocht vervolgens in termijnen voldoen.
Per datum faillissement waren een groot aantal opdrachten nog niet afgerond
zodat de restant factuur niet betaald werd. De debiteuren gaven te kennen
dat er niet goed of te laat gepresteerd was, zodat zij een schadevordering op
Nillessen hadden. Tot slot konden de opdrachtgevers geen garantie meer
claimen, zodat zij het eventueel nog te betalen restant bedrag onder zich
hielden om mogelijke claims in de toekomst hiermee af te dekken.
Er zal nog beslist moeten worden op welke w ijze de incassering wordt
vervolgd. Mede bepalend is de opstelling van de pandhouder.

16-05-2022 
 1

De incasso werkzaamheden van de debiteuren worden namens de curator
uitgevoerd. De bank heeft een eerste pandrecht. Met de pandhouder is
afgesproken dat voor het incasseren van de verpande vorderingen de
opbrengst tot € 5.000,00 incl. btw aan de curator toekomt en over het
meerdere een percentage van 35% inclusief btw. De boedelbijdrage ziet op
de eerste brieven die aan de debiteuren worden gezonden en
schikkingsonderhandelingen. Mocht het komen tot een procedure, dan
worden er met de pandhouder nieuwe afspraken gemaakt.

15-08-2022
 2

Correspondentie met debiteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 7 uur

16-05-2022 
 1

Correspondentie met debiteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 21,2 uur

15-08-2022
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 431.447,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is een vordering ingediend door SNS ad € 131.920,00, een krediethyoptheek

16-05-2022 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

met rekening-courantfaciliteit.

Er is een vordering ingediend door Rabobank ad € 299.527,00, een rekening-
courantfaciliteit

Er was een printer geleased. Dit betrof een operational leasecontract. De
printer is inmiddels opgehaald.
Er zijn twee voertuigen geleased. De nog openstaande leasetermijnen zijn
beperkt. Er wordt onderzocht wat de waarde van deze twee voertuigen zijn.

16-05-2022 
 1

De voertuigen, waarop een financieel leaseovereenkomst rustte, zijn
inmiddels verkocht en uit de opbrengst is de leasemaatschappij voldaan.

15-08-2022
 2

Onder punt 5.1 staat vermeld dat twee banken een vordering hebben
ingediend. Beide banken hebben ook pandrechten geclaimd. Op dit moment
wordt uitgezocht welke bank als eerste de pandrechten heeft gevestigd op de
roerende zaken.

16-05-2022 
 1

In het vorige verslag had ik gemeld dat er twee banken een pandrecht
claimden. Na onderzoek is gebleken dat de bank die het oudste pandrecht
aanvankelijk claimde de onderliggende stukken niet kon tonen waaruit bleek
dat zij beschikte over een rechtsgeldig gevestigd pandrecht. Deze bank heeft
vervolgens schriftelijk laten weten geen aanspraak meer te maken op haar
pandrecht.

Er resteerde vervolgens maar één pandhouder en daarmee zijn goede
afspraken gemaakt over de verkoop van de verpande voertuigen en
debiteuren.

De bank heeft meer dan veertien dagen gewacht met een reactie aan de
curator. De curator heeft na veertien dagen de debiteuren aangeschreven.
Enkele debiteuren hebben hun vordering voldaan. Vanaf het moment dat de
bank zich heeft gemeld, heeft de curator met de bank de onder 4.1
genoemde afspraken gemaakt.

15-08-2022
 2

Door de banken wordt nog geen beroep gedaan op haar seperatistenpositie.
Op dit moment vindt er nog overleg plaats met de curator.

16-05-2022 
 1

Dit punt is afgerond; zie onder 5.3. 15-08-2022
 2

Er zijn geen roerende zaken aangetroffen waarop nog een
eigendomsvoorbehoud rust.

16-05-2022 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is door de crediteuren geen beroep gedaan op retentierecht. 16-05-2022 
 1

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame. 16-05-2022 
 1

Toelichting 

Op dit moment nog niet nader afgesproken

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Er is een beodelbijdrage afgesproken van 18% terzake de verkoop van de
voertuigen en een boedelbijdrage van 35% over de opbrengst voor de
incassowerkzaamheden debiteuren, waarvan de eerste € 5.000,00
opbrengst debiteuren aan de faillissementsboedel toekomt.

15-08-2022
 2

Correspondentie met banken en telefonisch overleg. Uitzoeken rangorde
pandrechten.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,6 uur

16-05-2022 
 1

Telefonisch overleg en correspondentie met pandhouder; afw ikkeling
pandrechten en leasovereenkomsten.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,4 uur

15-08-2022
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet aan de orde 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde 16-05-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde 16-05-2022 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde

16-05-2022 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur 16-05-2022 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Het onderzoek of de boekhoudplicht op de juiste w ijze is nagekomen zal nog
gestart moeten worden.

16-05-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode is hieraan nog geen aandacht besteed. Dit
punt wordt in de komende verslagperiode opgepakt.

15-08-2022
 2

De jaarrekening 2020 is op 20 mei 2021 gedeponeerd.
De jaarrekening 2019 is op 1 maart 2021 gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 20 september 2019 gedeponeerd.

16-05-2022 
 1

De omvang van Nillessen was zodanig dat een samenstelverklaring toereikend
is.

16-05-2022 
 1

De aandelen zijn indertijd bij de start van de onderneming in 1995 volgestort. 16-05-2022 
 1

Toelichting 

Onderzoek moet nog gestart worden.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode is hieraan nog geen aandacht besteed. In de
komende verslagperiode wordt dit punt opgepakt.

15-08-2022
 2

Toelichting 

Onderzoek moet nog gestart worden.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Zie hetgeen onder punt 7.5 vermeld staat

15-08-2022
 2



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Onderzoek moet nog gestart worden. 16-05-2022 
 1

Zie hetgeen onder punt 7.5 vermeld staat. 15-08-2022
 2

In de afgelopen verslagperiode is de administratie door de curator
veiliggesteld en kort ingezien.

Bestede tijd in verslagperiode: 21,9 uur

16-05-2022 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 56,2 uur 15-08-2022
 2

8. Crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht naast haar eigen salaris nog een boedelvordering van het
UWV inzake de overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement en
een boedelvordering van de verhuurder inzake de verschuldigde huur vanaf
datum faillissement.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

In tegenstelling tot hetgeen in verslag 1 vermeld staat, wordt er geen
boedelvordering van het UWV inzake overgenomen loonverplichtingen meer
verwacht, nu al het personeel in dienst was bij zustervennootschap Nillessen
Personeelsdiensten B.V., dat per 10 mei 2022 eveneens in staat van
faillissement verkeert.
De curator verwacht nog wel een boedelvordering van de verhuurder inzake
de huur vanaf datum faillissement tot datum oplevering pand. Naast haar
eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen.

15-08-2022
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. De curator verwacht in ieder
geval nog een vordering uit hoofde van 29 lid 7 Wet OB.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ingediend. Deze wordt nog
wel verwacht.

15-08-2022
 2

Toelichting 

De curator verwacht nog een preferente vordering van het UWV uit hoofde van
de overgenomen loonverplichtingen.

16-05-2022 
 1

Toelichting 

Zie toelichting onder 8.1. De curator verwacht geen preferente vordering van
het UWV meer.

15-08-2022
 2

Toelichting 

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.

16-05-2022 
 1

32 16-05-2022 
 1

45 15-08-2022
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 355.259,34

Toelichting 

Tot nu toe hebben zich 23 concurrente crediteuren bij de curator gemeld met
vorderingen voor een totaalbedrag van € 355.259,34. De curator verwacht dat
de totale concurrente schuldenpositie nog zal toenemen.

16-05-2022 
 1

€ 668.930,29 15-08-2022
 2

Vooralsnog onbekend. 16-05-2022 
 1

Nog niet bekend. 15-08-2022
 2

Correspondentie en contact met crediteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 22,4 uur

16-05-2022 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 10,5 uur 15-08-2022
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet aan de orde. 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 16-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 16-05-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode zal aandacht besteed worden aan:

afw ikkelen huurovereenkomst;
afw ikkelen positie van de twee banken;
inventariseren crediteuren;
verkoop activa;
incassering debiteuren waar nodig;
rechtmatigheidsonderzoek;
lopende zaken die aan de orde komen.

16-05-2022 
 1

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan:

afw ikkelen debiteuren;
afw ikkelen verkoop resterende roerende zaken;
afw ikkeling met pandhouder;
rechtmatigheidsonderzoek;
overige voorkomende werkzaamheden.

15-08-2022
 2

Nog niet bekend. 16-05-2022 
 1

Nog niet bekend. 15-08-2022
 2

15-11-2022 15-08-2022
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 14,3 uur 16-05-2022 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 13,1 uur 15-08-2022
 2

Bijlagen
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