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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De besloten vennootschap Flekswerk B.V. 09-07-2020 
 1

De besloten vennootschap Bouwbedrijf Flekswerk B.V., statutair gevestigd aan
It Patroan 5 te (8491 PK) Akkrum (hierna: "de vennootschap"), ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62436686.

09-07-2020 
 1

De vennootschap exploiteerde een uitzendbureau en was actief in diverse
sectoren (non-food, food, klus- en bouwbedrijven, automatisering). Naast het
uitzenden en detacheren van personeel hield de vennootschap zich ook bezig
met payrolling en personeelsbeheer (bron: Handelsregister).

09-07-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.077.504,00 € -10.936,00 € 231.319,00

2017 € 852.330,00 € 32.561,00 € 215.889,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 07-07-2022
Insolventienummer F.17/20/47
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000144347:F001
Datum uitspraak 09-06-2020

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr H.C. Lunter

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=bedca438-52aa-ea11-80f4-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=489914d4-09cf-e411-9ff5-005056ac6930


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cijfers over boekjaar 2017 en 2018 zijn verkregen en gebaseerd op de
jaarrekeningen die de bestuurders van failliet hebben aangeleverd. De
jaarrekening van 2019 is niet opgemaakt.

09-07-2020 
 1

0

Toelichting 

Ten tijde van het faillissement had de vennootschap geen werknemers in
dienst.

09-07-2020 
 1

€ 2.841,20 09-07-2020 
 1

€ 2.941,20 08-10-2020 
 2

€ 9.208,20 08-01-2021 
 3

€ 9.208,20 08-04-2021 
 4

€ 9.208,20 08-07-2021 
 5

€ 9.208,20 08-10-2021 
 6

€ 12.092,33 07-01-2022 
 7

€ 14.092,36 07-07-2022
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
9-6-2020

t/m 
5-7-2020

09-07-2020 
 1

van 
6-7-2020

t/m 
5-10-2020

08-10-2020 
 2

van 
6-10-2020

t/m 
7-9-2019

08-01-2021 
 3

van 
5-1-2021

t/m 
6-4-2021

08-04-2021 
 4

van 
7-4-2021

t/m 
5-7-2021

08-07-2021 
 5

van 
6-7-2021

t/m 
5-10-2021

08-10-2021 
 6

van 
6-10-2021

t/m 
4-1-2022

07-01-2022 
 7

van 
5-1-2022

t/m 
4-7-2022

07-07-2022
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 52 uur 12 min

2 45 uur 42 min

3 18 uur 42 min

4 39 uur 36 min

5 22 uur 18 min

6 13 uur 6 min

7 15 uur 36 min

8 5 uur 48 min

totaal 213 uur 0 min

1. Inventarisatie

De vennootschap is op 16 januari 2015 opgericht en is statutair gevestigd te
Akkrum. Uwerk B.V. en de heer H. Hartmans zijn aandeelhouder van de
vennootschap, elk voor 50%. Mevrouw S. Drogendijk-Knol is bestuurder van
Uwerk B.V. Mevrouw Drogendijk-Knol en de heer H. Hartmans vormen aldus
(indirect) gezamenlijk het bestuur van de vennootschap.

09-07-2020 
 1

De vennootschap is door een voormalig werkneemster betrokken in een
gerechtelijke procedure. De procedure is gelet op het bepaalde in artikel 29 Fw
geschorst.

09-07-2020 
 1

Volgens opgave van het bestuur zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten. Omdat de
activiteiten van de vennootschap al voor datum faillissement zijn gestaakt, zijn
de verzekeringen al voor het faillissement opgezegd en beëindigd.

09-07-2020 
 1

De vennootschap heeft, volgens opgave van het bestuur, ruim voor aanvraag
van het faillissement de huur van de bedrijfsruimte gelegen aan It Patroan 5 te
Akkrum beëindigd.

09-07-2020 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft tijdens de eerste bespreking de navolgende toelichting
gegeven op de oorzaken van het faillissement.

Het bestuur gaf aan dat de directe oorzaak van het faillissement van de
vennootschap is gelegen in de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in
Balans op 1 januari 2020. De vennootschap heeft geprobeerd om haar
activiteiten aan te passen en een werving- en selectiebureau te starten. Dit
bleek niet realiseerbaar. De inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in
Balans heeft geresulteerd in een aanzienlijke terugloop van het aantal klanten.

Het bestuur gaf ook aan dat één van de werkneemsters langdurig ziek was.
Een onsuccesvol re-integratietraject heeft geleid tot een ontslagprocedure bij
het UWV. Het UWV heeft in januari 2020 toestemming verleend voor het
ontslag, waarna het ontslag van de werkneemster is aangezegd.
Onderhandelingen over de transitievergoeding voor deze werkneemster zijn
niet geslaagd, met een gerechtelijke procedure tot gevolg. De vennootschap
beschikte niet over de financiële middelen om zich te verweren en de vordering
te voldoen.

De inning van de debiteurenportefeuille bleek vervolgens ook geen haalbare
kaart omdat deze debiteuren liquiditeitsproblemen hadden. De vennootschap
was gelet op al het voorgaande niet meer in staat een rendabele onderneming
te exploiteren en haar schulden te voldoen. Zij zag zich daarom genoodzaakt
het faillissement aan te vragen.

09-07-2020 
 1



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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 

De failliete vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeel in
dienst.

09-07-2020 
 1

Personeelsleden 
3

Toelichting 

Doordat het aantal opdrachten terugliep, is aan het destijds aanwezige
personeel gevraagd om een andere dienstbetrekking te zoeken. Volgens
opgave van het bestuur hebben twee van de drie personeelsleden elders een
nieuwe dienstbetrekking gevonden. Eind januari 2020 is - na verkregen
toestemming van het UWV - het ontslag van het derde personeelslid
aangezegd.

09-07-2020 
 1

Inventarisatie, afgerond. 09-07-2020 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Volgens opgave van de bestuurder beschikt de failliete vennootschap niet over
onroerende zaken.

09-07-2020 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Volgens opgave van het bestuur beschikt de vennootschap niet over een
inventaris.

09-07-2020 
 1

(Nog) niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek, afgerond. 09-07-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden werk is
evenmin sprake.

09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Handelsnaam € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De immateriële activa bestaat uit de handelsnaam. 09-07-2020 
 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht met betrekking tot
het in kaart brengen van de immateriële activa. De curator heeft een
verkoopmemorandum opgesteld voor de gegadigden.

09-07-2020 
 1

Er zijn geen biedingen uitgebracht op de handelsnaam, waarmee de
werkzaamheden betreffende de activa zijn afgerond.

08-10-2020 
 2

4. Debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap volgt dat de vennootschap op datum
faillissement een bedrag van in totaal € 32.697,88 te vorderen heeft van
debiteuren. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de
debiteurenportefeuille.

09-07-2020 
 1

De curator heeft de debiteuren tenminste twee keer aangeschreven, met als
resultaat dat een aantal betalingen van in totaal € 1.200,- zijn ontvangen op
de boedelrekening. Tot op heden heeft geen van de debiteuren de vordering
van failliet betw ist. Diverse debiteuren geven aan dat zij in verband met
financiële problemen niet kunnen betalen. De curator overweegt om
rechtsmaatregelen te treffen.

08-10-2020 
 2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator met één debiteur een minnelijke
regeling getroffen, hetgeen heeft geleid tot een betaling ineens van € 3.050,-.
Een tweede debiteur is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke
personen. De curator heeft de vordering ingediend bij de bewindvoerder.

Verder is met een derde debiteur een betalingsregeling overeengekomen,
bestaande uit betaling van het volledige bedrag in termijnen, hetgeen tot op
heden heeft geleid tot een betaling van € 2.000,-. De betalingsregeling
verloopt moeizaam en wordt pas na diverse herinneringen nagekomen. Een
vierde debiteur heeft niet gereageerd op de nieuwe sommaties van de curator.
Er is sprake van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis ten aanzien van
deze debiteur voor een groot deel van de vordering. De curator zal jegens
deze debiteur verdere maatregelen treffen.

08-01-2021 
 3

Ondanks diverse herinneringen en sommaties is de derde debiteur de
betalingsregeling (opnieuw) niet nagekomen. De curator heeft voor de laatste
maal een nieuwe betalingsregeling voorgesteld en zal de debiteur in rechte
betrekken indien de regeling niet wordt geaccepteerd of nagekomen.

08-04-2021 
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft het vonnis, dat ten aanzien van de vierde debiteur was
gewezen, laten betekenen en executoriaal beslag gelegd op de onroerende
zaak van de debiteur. De debiteur heeft aangegeven een betalingsregeling te
wensen, waarvan de deurwaarder/curator in afwachting is.

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat de vennootschap een
rekening-courant verhouding heeft met JBV Service B.V., die nog een bedrag
van € 7.843,- verschuldigd is aan de vennootschap. JBV Service B.V. is echter
reeds ontbonden. JBV Service B.V. had nog recht op een belastingteruggave
van € 1.217,- die reeds eerder door de boedel is ontvangen. De boedel zal dit
bedrag verrekenen met de vordering van € 7.843,-, waarna JBV Services B.V.
per saldo nog een bedrag van € 6.626,- aan de boedel is verschuldigd.

De derde debiteur heeft een nieuwe voorgestelde betalingsregeling van de
curator niet geaccepteerd en overweegt de debiteur in rechte betrekken.

Ook de betalingsregeling met debiteur vier wordt niet nagekomen. De curator
is hierover in overleg getreden met gerechtsdeurwaarder en beraadt zich ter
zake. De curator verwacht in de volgende verslagperiode in dezen nader te
kunnen rapporteren.

08-07-2021 
 5

Met debiteur drie is ter voorkoming van een procedure een minnelijke regeling
getroffen.

Ten aanzien van debiteur vier hebben zich de volgende ontw ikkelingen
voorgedaan. De bank heeft de executie van de onroerende zaak
overgenomen. De verdere executie en uitkomst daarvan zal moeten worden
afgewacht. De debiteur heeft intussen een bedrag van € 500,- betaald aan de
deurwaarder, die dat bedrag namens de curator nog onder zich heeft.

08-10-2021 
 6

Debiteur drie heeft het laatste bedrag ad € 2.000,- op de boedelrekening
voldaan waarmee de minnelijke regeling is nagekomen.

De (langlopende) betalingsregeling met debiteur vier loopt via de deurwaarder.
Inmiddels heeft de deurwaarder in totaal € 900,03 afgedragen aan de boedel.

07-01-2022 
 7

De betalingsregeling met de laatste debiteur wordt via de deurwaarder
nagekomen. De deurwaarder heeft in de afgelopen verslagperiode (half jaar)
in totaal € 2.000,03 kunnen afdragen aan de boedel.

07-07-2022
 8



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De debiteurenportefeuille is geïnventariseerd en de incasso daarvan is gestart.
Er hebben inmiddels verschillende gesprekken plaatsgevonden met de
debiteuren, teneinde de incasso te bespoedigen.

09-07-2020 
 1

De afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren opnieuw aangeschreven en is
wederom schriftelijk en telefonisch met hen gecorrespondeerd.

08-10-2020 
 2

De afgelopen verslagperiode zijn er betalingsregelingen getroffen en is er
schriftelijk en telefonisch met de debiteuren gecorrespondeerd.

08-01-2021 
 3

Voortzetten correspondentie met debiteuren en deurwaarder. 08-04-2021 
 4

De afgelopen verslagperiode is er opnieuw veelvuldig met de debiteuren
gecorrespondeerd. Ook is gecorrespondeerd met de deurwaarder, die in
opdracht van de curator executoriaal beslag heeft gelegd op een onroerende
zaak op basis van een voor datum faillissement verkregen vonnis. De
betrokken bank heeft aangegeven de executie over te nemen.

08-07-2021 
 5

Monitoren minnelijke regeling. Corresponderen en onderhandelen met
debiteuren en deurwaarder.

08-10-2021 
 6

Thans resteert in dit faillissement slechts de incasso van de
debiteurenportefeuille. Gelet op de hoogte van het nog te vorderen bedrag en
de overeengekomen betalingsregeling verwacht de curator - behoudens de
ontvangen gelden uit de betalingsregeling - geen nieuwe ontw ikkelingen. Met
toestemming van de rechter-commissaris zal de curator na dit verslag
halfjaarlijks verslag doen. Indien zich onverhoopt wel ontw ikkelingen
voordoen, dan zal de curator daarvan (tussentijds) verslag doen.

07-01-2022 
 7

monitoren betalingsregeling; correspondentie deurwaarder.
07-07-2022

 8

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

De vennootschap heeft geen kredietovereenkomst(en) gesloten met een
bancaire instelling.

09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-07-2020 
 1

Inventarisatie, afgerond. 09-07-2020 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag was ten tijde van
het faillissement geen sprake van onderhanden werk. Van een doorstart dan
wel voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. De punten 6.2
tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

09-07-2020 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-07-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-07-2020 
 1

Niet van toepassing, afgerond. 09-07-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de beschikking over de digitale administratie. De curator zal
de administratie nog aan een nader onderzoek onderwerpen.

09-07-2020 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator streeft ernaar om de komende verslagperiode het
onderzoek naar de administratie af te ronden.

08-01-2021 
 3

Het (nadere) onderzoek heeft niet geleid tot nieuwe of andere inzichten.
Gebleken is dat de administratieplicht niet is geschonden.

08-04-2021 
 4

De jaarrekeningen van de vennootschap zijn blijkens het Handelsregister tijdig
gedeponeerd.

09-07-2020 
 1

Vanwege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

09-07-2020 
 1

De aandeelhouders hebben voldaan aan haar stortingsverplichtingen. 09-07-2020 
 1

Toelichting 

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

09-07-2020 
 1

Nee

Toelichting 

De curator heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen.
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

08-04-2021 
 4

In onderzoek

Toelichting 

Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

09-07-2020 
 1

Nee 08-01-2021 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de
rechtmatigheid.

09-07-2020 
 1

De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek. 08-10-2020 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. 08-04-2021 
 4

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 09-07-2020 
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie, onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen.

08-04-2021 
 4

8. Crediteuren

Toelichting 
09-07-2020 

 1

Toelichting 

De curator is in afwachting van de exacte vordering van de fiscus.

09-07-2020 
 1

€ 48.301,00 08-10-2020 
 2

Toelichting 

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

09-07-2020 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 9.377,89

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-07-2020 
 1

Toelichting 

Concurrente schuldeisers hebben tot op heden nog geen vordering ingediend.

09-07-2020 
 1

2 08-10-2020 
 2

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-07-2020 
 1

€ 5.751,98 08-10-2020 
 2

De verwachte w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog onbekend. 09-07-2020 
 1

De crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen zijn beoordeeld
en waar nodig geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Zulks is
met de crediteuren gecorrespondeerd.

09-07-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

(Voorlopig) niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

(Voorlopig) niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

(Voorlopig) niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

(Voorlopig) niet van toepassing. 09-07-2020 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode staat de verkoop van de immateriële activa en
de debiteurenincasso centraal. Tevens zal de curator nader administratief
onderzoek verrichten.

09-07-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden
en staat opnieuw de debiteurenincasso centraal.

08-10-2020 
 2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden
hervat. Daarnaast zal worden toegezien op de nakoming van de
betalingsregeling met een debiteur. Verder zullen rechtsmaatregelen worden
getroffen jegens een andere debiteur.

08-01-2021 
 3

In de komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso
voortzetten.

08-04-2021 
 4

In de komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso/executie
voortzetten. Andere werkzaamheden worden (vooralsnog) niet verwacht.

08-07-2021 
 5

De curator zal in de volgende verslagperiode de debiteurenincasso en de
executie daarvan voortzetten.

08-10-2021 
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Thans resteert in dit faillissement slechts de incasso van de
debiteurenportefeuille. Gelet op de hoogte van het nog te vorderen bedrag en
de overeengekomen betalingsregeling verwacht de curator - behoudens de
ontvangen gelden uit de betalingsregeling - geen nieuwe ontw ikkelingen. Met
toestemming van de rechter-commissaris zal de curator na dit verslag
halfjaarlijks verslag doen. Indien zich onverhoopt wel ontw ikkelingen
voordoen, dan zal de curator daarvan (tussentijds) verslag doen.

07-01-2022 
 7

monitoren betalingsregeling; correspondentie deurwaarder;
halfjaarlijkse verslaglegging.

07-07-2022
 8

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 09-07-2020 
 1

6-1-2023 07-07-2022
 8

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden
verricht:

incasso debiteurenportefeuille;
(nader) onderzoek oorzaak faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek.

09-07-2020 
 1

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden
verricht:

rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetten incasso debiteurenportefeuille.

08-10-2020 
 2

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden
verricht:

voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetten incasso debiteurenportefeuille.

08-01-2021 
 3

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden
verricht:

voortzetten incasso debiteurenportefeuille.

08-04-2021 
 4

Verwezen wordt naar punt 10.1. 08-07-2021 
 5
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