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Algemene gegevens
Naam onderneming
Akthel Healthcare B.V.

17-11-2021
1

Gegevens onderneming
Akthel Healthcare B.V.
Statutair gevestigd te Eindhoven
Feitelijk gevestigd aan het adres Distelvlinderlaan 39 te (5691 RM) Son en
Breugel
KvK-nummer: 63931249
Domeinnaam: w w w .akthel.nl

Activiteiten onderneming

17-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich
bezig met:

17-11-2021
1

het fabriceren, assembleren en verkopen van medische instrumenten en
hulpmiddelen
groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en
orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden
vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen
tandtechniek)
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde zich name bezighield
met:
de verkoop van medische producten (Fluidos, Areos, Xilos) op de
binnenlandse markt
de verhuur, reiniging, onderhoud, etc. van medische producten

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 302.020,00

€ 43.037,00

€ 216.120,00

2018

€ 88.788,00

€ -130.108,00

€ 231.271,00

2019

€ 259.968,00

€ 30.557,00

€ 259.174,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de concept jaarrekening 2019 en de jaarrekeningen
2018 en 2017. De curator heeft geconstateerd dat discrepanties bestaan
tussen de verschillende jaarrekeningen. Daarnaast w ijkt de gepubliceerde
jaarrekening 2017 af van de jaarrekening 2017 die de curator van de
bestuurder heeft ontvangen. De curator beschikt niet over actuele cijfers.

17-11-2021
1

De (feitelijk) bestuurder heeft de curator bericht dat de administratie tot einde
2019/begin 2020 is bijgew erkt. De curator beschikt dus niet over actuele
cijfers.

16-05-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen w erknemers in
loondienst van gefailleerde. De curator heeft evenw el geconstateerd dat
gefailleerde een NOW -uitkering heeft ontvangen en dat in het verleden een (1)
of meer w erknemers in dienst van gefailleerde zijn gew eest.

Boedelsaldo

17-11-2021
1

Boedelsaldo
17-11-2021
1

€ 0,00
Toelichting
Tot heden is geen actief gerealiseerd.

16-05-2022
2

€ 408,03
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen door de verkoop van laptops, telefoons,
postoelen en steekpo's.

15-11-2022
3

€ 408,42

Verslagperiode
van

17-11-2021
1

19-10-2021
t/m
14-11-2021
van

16-05-2022
2

15-11-2021
t/m
16-5-2022
van

15-11-2022
3

17-5-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 36 min

2

51 uur 12 min

3

10 uur 24 min

totaal

105 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
besprekingen en correspondentie met bestuurder van gefailleerde
inventarisatie toegezonden stukken
correspondentie met diverse betrokkenen/crediteuren

17-11-2021
1

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode beziggehouden met de
vergaring van informatie. In dat kader heeft in de afgelopen verslagperiode
een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris plaatsgevonden.

16-05-2022
2

Naar aanleiding van het verhoor heeft de curator meerdere overleggen
gehad met een vertegenw oordiger van de bestuurder.

15-11-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Akthel Healthcare B.V. is opgericht bij akte van 17 augustus 2015. Enig
aandeelhouder van gefailleerde is Ollie Holding B.V. (KvK 71671153). Mevrouw
L.E.S.M. van Osch is bestuurder van gefailleerde en enig aandeelhouder en
bestuurder van Ollie Holding B.V. Mevrouw C.S.M. van Osch-Bosch stuurt de
onderneming van gefailleerde feitelijk aan.

17-11-2021
1

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde zich bezighoudt met de
verkoop van dezelfde producten als het voormalige Redactron Zorggroep
(Redec Health Group BV, Redec International B.V. en Lenak B.V.), een
onderneming van de familie Van Osch. Redactron Zorggroep zou haar
onderneming (althans een deel van haar activiteiten) op 30 juni 2015 hebben
verkocht en kort daarna haar activiteiten hebben gestaakt. Vervolgens is
Redactron Zorggroep in staat van faillissement verklaard. Redec Health Group
B.V. is op 25 november 2015 in staat van faillissement verklaard. Redec
International B.V. en Lenak B.V. zijn op 8 december 2015 in staat van
faillissement verklaard. Kort daarvoor is gefailleerde opgericht.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat er
geen lopende procedures zijn.

17-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder is gefailleerde geen partij bij (lopende)
verzekeringsovereenkomsten.

1.4 Huur

17-11-2021
1

1.4 Huur
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde partij w as bij een
huurovereenkomst inzake de huur van een bedrijfspand aan het adres
Ekkersrijt 1325 te Son. De huurovereenkomst is een aantal maanden voor de
faillissementsuitspraak beëindigd. De verhuurder heeft een concurrente
vordering ter verificatie ingediend.

17-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator bericht dat de oorzaken van het faillissement
gelegen zouden zijn in het fors teruglopen van het aantal orders als gevolg
van de Coronacrises. Volgens de bestuurder zouden zorginstanties hun
budgetten met name hebben vrijgemaakt voor Corona gerelateerde
(beschermings)maatregelen/zorg. Voorts heeft de bestuurder aangegeven dat
zij w egens persoonlijke omstandigheden sinds einde 2019/begin 2020 haar
taken noodgedw ongen heeft moeten neerleggen. Haar taken zijn sindsdien
w aargenomen door haar moeder, mevrouw C.S.M. van Osch-Bosch. Het
faillissement is aangevraagd door een onderneming die zich bezighoudt met
advisering rondom het aantrekken van financieringen.

17-11-2021
1

De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement.

16-05-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

17-11-2021
1

0
Toelichting
Bij gefailleerde is geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

17-11-2021
1

1
Toelichting
Bij gefailleerde zou tot 2021 één w erknemer op basis van een
arbeidsovereenkomst w erkzaam zijn gew eest. Gefailleerde heeft voor deze
w erknemer een NOW -uitkering ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, overleg bestuurder, etc.

17-11-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde is geen eigenaar van
onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Uit het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van onroerende zaken.

17-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

17-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Laptops, telefoons, rolstoel, postoel, steekpo's
en rolstoeltas

€ 458,00

€ 0,00

totaal

€ 458,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt volgens de bestuurder slechts over een laptop en tw ee
mobiele telefoons. De curator zal nog onderzoeken of en in hoeverre
gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen.

17-11-2021
1

De curator heeft de laptops, telefoons, rolstoel, postoelen, steekpo's en
rolstoeltas laten veilen door HNVI. De totale opbrengst bedraagt € 554,18
inclusief btw . De veilingkosten bedragen € 146,17 inclusief btw . De boedel
heeft een netto opbrengst gerealiseerd van € 408,01 inclusief btw .

16-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

De fiscus heeft een preferente vordering van € 45.807 ingediend. Voor deze
vordering geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

16-05-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg bestuurder, etc.

17-11-2021
1

Overleg HNVI en bestuurder, etc.

16-05-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde houdt zich bezig met de (productie en) verkoop van Fluidos, Aeros
en Xilos systemen. Volgens de bestuurder beschikt gefailleerde niet over
voorraad en/of onderhanden w erk. De activa (voor zover aanw ezig) zou voorts
eigendom zijn van Akthel International B.V., een zustermaatschappij van
gefailleerde. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

17-11-2021
1

De curator heeft om opheldering gevraagd bij het (feitelijk) bestuur. Inmiddels
heeft een verhoor plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris.
Tijdens het verhoor zijn nog niet alle gew enste inlichtingen en stukken
ontvangen. De feitelijk bestuurder heeft ten overstaan van de rechtercommissaris toegezegd in het vervolg mee te zullen w erken en de gevraagde
inlichtingen en stukken te verstrekken. In dat kader is een nieuw e bespreking
ingelast.

16-05-2022
2

De curator heeft inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met het (feitelijk)
bestuur. Op dit moment vinden gesprekken plaats over de afw ikkeling van
alle openstaande punten.

15-11-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg bestuurder, etc.

17-11-2021
1

Overleg bestuurder, verhoor op de rechtbank, etc.

16-05-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W oordmerken (Fluidos, Aeros, Oasos en Triplos)
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaar van een aantal Benelux merkenregistraties, te w eten
w oordmerken (Fluidos, Triplos, Aeros en Oasos). De curator zal onderzoeken of
deze merkregistraties overgedragen kunnen w orden.

17-11-2021
1

Volgens informatie van het RDW staan er geen kentekens op naam van
gefailleerde.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie RDW
onderzoek merkregistraties
Overleg met feitelijk bestuur.

17-11-2021
1

15-11-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering op Ollie Holding B.V.

€ 44.999,00

Vordering op bestuurder in privé

€ 31.387,00

Vordering op Van (B)osch Holding B.V.

€ 31.387,00

Vorderingen op derden

€ 15.133,00

totaal

€ 122.906,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde geen vorderingen heeft
op zogenaamde handelsdebiteuren. Volgens de bestuurder zou gefailleerde al
enige tijd geen omzet meer hebben gegenereerd.

17-11-2021
1

De curator beschikt (nog) niet over de actuele cijfers. Uit de concept
jaarrekening 2019 blijkt echter dat gefailleerde diverse vorderingen heeft op
gelieerde partijen. De curator doet onderzoek naar het bestaan en ontstaan
van deze vorderingen. In dat kader heeft de curator de betreffende partijen
uitgenodigd een actuele opgaaf van de vorderingen (inclusief onderbouw ing)
te verstrekken.
De curator heeft van de feitelijk bestuurder begrepen dat de jaarrekening
2019 de meest actuele cijfers zijn. De administratie van gefailleerde is in ieder
geval vanaf einde 2019/begin 2020 niet meer bijgew erkt. De curator heeft
(gelieerde) partijen aangeschreven. Daarop is nog geen inhoudelijke reactie
ontvangen. Op korte termijn zal echter een bespreking plaatsvinden.

16-05-2022
2

De curator heeft overleg gehad met een vertegenw oordiger van genoemde
debiteuren. Zij stellen zich op het standpunt dat gefailleerde geen vordering
meer heeft op genoemde debiteuren, omdat zij betalingen hebben verricht
voor gefailleerde. De som van deze betalingen zou hoger zijn dan de
vorderingen van gefailleerde. De curator is thans nog in overleg met
genoemde vertegenw oordiger over de afw ikkeling van deze kw estie.

15-11-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg bestuurder, bestudering concept jaarrekening 2019.

17-11-2021
1

Aanschrijven debiteuren, w erkzaamheden t.b.v. debiteurenincasso, etc.

16-05-2022
2

Diverse overleggen met een vertegenw oordiger van genoemde debiteuren.

15-11-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 47.527,90

17-11-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. ('ABN'). ABN heeft een vordering
ingediend uit hoofde van een verstrekt krediet in rekening-courant. De
kredietfaciliteit is bij indiening van de vordering per direct opgezegd, voor
zover dit nog niet w as gebeurd.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde w as partij bij een drietal leaseovereenkomsten inzake de lease
van voertuigen. De leasemaatschappijen hebben de overeenkomsten reeds
voor de faillissementsuitspraak beëindigd en de voertuigen opgehaald. Voorts
is gefailleerde partij bij een overeenkomst inzake de lease van een printer. De
curator heef deze crediteur in de gelegenheid gesteld de printer op te halen.

17-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft ten gunste van diverse crediteuren (w aaronder ABN) een
(stil) pandrecht gevestigd op haar voorraad, inventaris en vorderingen op
derden. Voornoemde crediteuren beschikken voorts over derdenzekerheden.

17-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Gefailleerde heeft ten gunste van diverse crediteuren een (stil) pandrecht
gevestigd op haar voorraad, inventaris en vorderingen op derden. De curator
heeft de rechtsgeldigheid en rang van de betreffende pandrechten nog in
onderzoek.

17-11-2021
1

De curator heeft de 1e en 2e pandhouder aangeschreven met de vraag of zij
hun rechten ex artikel 57 lid 1 Fw w illen uitoefen. Zij hebben de curator daarop
geantw oord dat zij geen gebruik maken van hun rechten en dat het de curator
vrij staat over te gaan tot, bijvoorbeeld, actieve inning van eventuele
vorderingen. De pandhouders behouden hun voorrangsrecht op een eventuele
opbrengst.

16-05-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben
gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

17-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben
gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

17-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben
gedaan op reclamerechten.

17-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-11-2021
1

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie met crediteuren
inventarisatie zekerheidsrechten
Diverse correspondentie met pandhouders, etc.

17-11-2021
1

16-05-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens de bestuurder had gefailleerde haar activiteiten reeds gestaakt,
althans w aren er geen lopende w erkzaamheden. Van een voortzetting van de
onderneming is derhalve geen sprake gew eest.

17-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg bestuurder, etc.

17-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming had haar activiteiten reeds gestaakt. Een doorstart van de
onderneming is derhalve niet mogelijk. De curator onderzoekt nog de
mogelijkheid om delen van de onderneming aan derden over te dragen.

6.5 Verantwoording

17-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg bestuurder, etc.

17-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de boekhouding t/m boekjaar
2019 is bijgew erkt. Nadien is kennelijk geen administratie meer gevoerd. Tot
op heden heeft de curator geen actuele stukken uit de administratie
ontvangen. De voorlopige conclusie van de curator luidt dan ook dat
gefailleerde, althans haar bestuurder, niet aan de boekhoudplicht heeft
voldaan. De curator zal hier in de aankomende verslagperiode nader
onderzoek naar doen.

17-11-2021
1

De curator heeft toegang gehad tot het boekhoudsysteem van gefailleerde
(Silvasoft). In Silvasoft heeft de curator geen actuele administratie
aangetroffen. Tijdens het verhoor heeft de feitelijk bestuurder bevestigd dat
de administratie tot en met einde 2019/begin 2020 is bijgew erkt.

16-05-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2019 niet is gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 8 november 2019 (en derhalve tijdig)
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

17-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-11-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-11-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van gefailleerde bij de bestuurder
opgevraagd, maar tot heden geen actuele cijfers ontvangen. De boekhouding
zou slechts t/m boekjaar 2019 zijn bijgew erkt. In de aankomende
verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen.

17-11-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een verhoor ten overstaan van de
rechter-commissaris plaatsgevonden, omdat de (feitelijk) bestuurder geen
medew erking verleende aan een goede afw ikkeling van het faillissement en de
curator niet van de gevraagde inlichtingen voorzag. Niet alle gevraagde
inlichtingen konden tijdens het verhoor w orden gegeven. De (feitelijk)
bestuurder heeft tijdens het verhoor toegezegd haar medew erking te zullen
verlenen. Op korte termijn vindt een bespreking plaats om de openstaande
punten te bespreken. W el is duidelijk gew orden dat gefailleerde niet over
actuele cijfers beschikt.

16-05-2022
2

De curator is in gesprek met de feitelijk bestuurder over de afw ikkeling van
de openstaande punten.

15-11-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met de bestuurder, correspondentie met voormalig
boekhouder, correspondentie met leveranciers boekhoudingssoftw are,
bestudering aangeleverde administratie, etc.

17-11-2021
1

Correspondentie met de (feitelijk) bestuurder, voorbereidingen t.b.v. het
verhoor, verhoor, etc.

16-05-2022
2

Het voeren van meerdere gesprekken met het feitelijk bestuur.

15-11-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-11-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een boedelvordering gemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 39.592,00

17-11-2021
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden voor een totaalbedrag van € 39.592 aan
vorderingen ingediend. Deze vorderingen betreffen niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 46.543,00

16-05-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-11-2021
1

Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.030,79

17-11-2021
1

Toelichting
Er heeft zich een andere crediteur gemeld met een preferente vordering. Deze
vordering heeft betrekking op de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

17-11-2021
1

24

15-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 381.587,54

17-11-2021
1

€ 450.024,38

16-05-2022
2

€ 365.745,99

15-11-2022
3

Toelichting
De crediteurenpositie is verminderd ten opzichte van verslag 2.
Investor Match heeft de vordering ad € 84.278,39 [schriftelijk] bij de curator
ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

17-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren

17-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

17-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal onderzoek doen naar:

17-11-2021
1

de eigendomsverhouding m.b.t. de activa tussen gefailleerde en Akthel
International BV
het bestaan en de omvang van de vorderingen op gelieerde partijen
de boekhoudplicht
onbehoorlijk bestuur
paulianeus handelen
de mogelijkheid om activa te verkopen (w aaronder in ieder geval de
laptop en mobiele telefoons)
Het plan van aanpak is niet veranderd ten opzichte van de opmerkingen
hierover in het eerste verslag. De curator heeft tot heden zijn w erkzaamheden
niet goed kunnen uitoefenen, omdat de (feitelijk) bestuurder niet voldeed aan
haar inlichtingenplicht. In dat kader heeft inmiddels een verhoor
plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Tijdens het
verhoor konden niet alle gevraagde inlichtingen w orden gegeven. De (feitelijk)
bestuurder heeft toegezegd in het vervolg te zullen meew erken. Daartoe zijn
concrete afspraken gemaakt.
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De curator is thans in overleg met het feitelijk bestuur over de afw ikkeling
van de openstaande punten zoals genoemd in het plan van aanpak bij het
eerste en tw eede verslag.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement zal kunnen w orden
afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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