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Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
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Nummer: 5 (Eindverslag)

Datum: 5 februari 2016

VERKUILEN SCHOENEN WOERDEN B.V., gevestigd te (3441 BN)
Woerden aan de Ketkstraat 4
F.16/15/67
27januari 2015
mr. V.H.B. Kruit
mr. M.H.F. van Vugt

Personeel gemiddeld aantal:

Uitoefening van schoen- en lederartikelenhandel
2014: Niet bekend.
2013: € 619.357,2012: € 784.506,2011: € 589.816,6

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

14 november 2015
6,3 uur
66,4 uur

-

29januari 2016

Algemeen
Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.

Gefailleerde is opgericht op 12januari2006 en exploiteerde een schoenenwinkel te Woerden onder de
franchiseformule ‘Verkuilen Schoenen’. Simimo Holding B.V. en Verkuilen Schoenen Franchisegever B.V.
houden respectievelijk 75% en 25% van de aandelen in gefailleerde en zijn tevens de enige twee
bestuurders. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Simimo Holding 8. V. is de heer C.M. Hasaart.
De middellijk bestuurder van Verkuilen Schoenen Franchisegever 8. V. is de heer]. Harder.
Met de (winstgevendheid van de) franchise formule ging het volgens de heer Hasaart de laatste jaren
steeds slechter. Op 27januari 2015 zijn Verkuilen Schoenen Groothandel 8. V. en Verkuilen Schoenen
Franchise gever 8. V., alsmede de vennootschappen die de winkels exploiteerden onder de Verkuilen
formule in Eindhoven en Nijkerk failliet verklaard. Eerder al waren de winkels in Waalwijk (2014) en
Boxtel en Deurne (eind 2013) failliet verklaard. In dat licht heeft de heer Hasaart zich genoodzaakt om
het faillissement van Verkuilen Schoenen Woerden B.V. aan te vragen.
Bij gefailleerde waren zes personeelsleden in dienst en gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te
Woerden. Het personeel is door de curator ontslagen en de huurovereenkomsten zijn (voor zover nodig)
opgezegd. Enige tijd heeft gefailleerde ook een vestiging in Bode graven gehad, maar het lukte niet om
daar voldoende omzet te genereren, zodat de stekker er medio 2014 uit werd getrokken.
De curator heeft de aangetroffen activa van gefailleerde (bestaande uit haar winkelinventaris en
goodwill) in het kader van een doorstart verkocht aan de nieuwe V.O.F. van de heer Hasaart (zie hierna
onder 3.5, 3.12 en 6.3).
In de tweede verslagperiode heeft de curator het kasgeld van gefailleerde op de boedelrekening gestort
(zie paragraaf 3.12), alsmede vastgesteld dat de administratie van gefailleerde aan de daaraan te stellen
eisen voldoet (zie paragraaf 7.1). Voorts is de curator met de bestuurder een discussie gestart omtrent

diens bestuurdersaansprakelijkheid (zie paragraaf 7.5). Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat er
mogelijk sprake is van paulianeus handelen (zie paragraaf 7.6).
In de derde verslagperiode heeft de curator acties ondernomen richting de bestuurders ter zake de door
hem geconstateerde bestuurdersaansprakeljkheid (zie paragraaf 7.5). Daarnaast heeft de curator de
discussie omtrent de vermeende paulianeuze rechtshandeling door de verhuurder voortgezet (zie
paragraaf 7.6). Ten slotte heeft de curator de voorraad schoenen van gefailleerde in deze
verslagperiode terug gevorderd bij de curator van de leverancier (zie paragraaf 3.9).
In de vierde verslagperiode heeft de curator de paulianeuze rechtshandeling door de verhuurder
buiten gerechtelijk vernietigd (zie paragraaf 7.6), alsmede de opbrengst van de voorraad schoenen terug
gevorderd bij de curator van de leverancier en oud bestuurder de heer]. Harder (zie paragraaf 3.9).
In de vijfde verslagperiode is er een einde gekomen aan de discussie omttent de voorraad schoenen (zie
paragraaf 3.9) en heeft de curator besloten geen verdere rechtsmaatregelen in te stellen tegen de heer
J. Harder (zie paragraaf 7.5). Omdat alle werkzaamheden zijn afgerond en de taillissementskosten
hoger zijn dan het actief, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.
Inventarisatie
Directie en organisatie
Simimo Holding 8. V. en Verkuilen Schoenen Franchisegever 8. V. houden respectievelijk 75% en
25% van de aandelen in gefailleerde en zijn tevens de enige twee bestuurders. Enig aandeelhouder
en enig bestuurder van Simimo Holding B.V. is de heer C.M. Hasaart. De middellijk bestuurder van
Verkuilen Schoenen Franchise gever 8. V. is de heet]. Harder.
1.2 Winst en verlies
2014: niet bekend
2013: € 78.107,- (negatief)
2012: € 96.439.- (negatief)
2011: € 15.004,1.3 Balanstotaal
2014: € 141.204,80
2013: €201.125,2012: €319.049,2011: €226.586,1.4 Lopende procedures
Niet van toepassing.
1.5 Verzekeringen
De curator zal eventuele lopende verzekeringen voor zover mogelijk beëindigen.
1.6 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Woerden. De huur daarvan is volgens de heer Hasaart
(bestuurder van gefailleerde) reeds voor datum faillissement beëindigd. Zekerheidshalve en voor
zover nodig heeft de curator de huurovereenkomsten (de bedrijfsruimte bestond uit twee delen)
met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.
1.7 Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’.
1.
1.1

2.
2.1

2.2

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
6.
Aantal in jaar voor faillissement

HVG
2.3

3.

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

6.
Datum ontslagaanzegging
29januari2015.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Vetkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedriifsmiddelen
Beschrijving
De curator heeft in het bedrijfspand van gefailleerde een bedrijfsinventaris aangetroffen en deze
vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van
€2.250,-.
Verkoopopbrengst
€2.250,-.
Boedelbijdrage
Vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus heeft de curator ex art. 57 lid 3 Fw aanspraak
gemaakt op de (volledige) opbrengst. Voor zover op een later moment zal blijken dat er toch een
afdracht van de opbrengst aan de pandhouder dient plaats te vinden is een boedelbijdrage
overeengekomen van 20% (te rekenen over het af te dragen bedrag).
Bodemvoorrecht fiscus
Zie paragraaf 3.7.
Werkzaamheden: zie bijlage.
-

3.6
3.7

3.8

3.9

-

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Er is geen voorraad aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de gehele voorraad onder
eigendoms voorbehoud was geleverd, en dat de (enige) leverancier uit dien hoofde de gehele
voorraad van gefailleerde ruim een week voor datum faillissement heeft in genomen. De
leverancier is op 27januari2015 failliet verklaard.
In de derde verslagperiode is de curator in contact getreden met de curator van de leverancier en
heeft de boedel de voorraad schoenen bij de leverancier opgeëist. Dit omdat de curator van de
leverancier het eigendomsvoorbehoud niet kon bewijzen.
In de vierde verslagperiode is de curator bekend geworden met een overeenkomst gesloten tussen
onder meer leverancier Verkuilen Schoenen Groothandel 8. V., de heer]. Harder (via de
vennootschap Satronic 8. V.) en ABN AMRO Bank N. V. (als pandhouder van onder meer
leverancier Verkuilen Schoenen Groothandel B.V.) medio februari 2015 omtrent een voorraad
aangetroffen schoenen bij onder meer Verkuilen Schoenen Groothandel B. V. In deze
overeenkomst heeft de curator van Verkuilen Groothandel Schoenen 8. V. zijn aanspraken ten
aanzien van de voorraad schoenen volledig prijsgegeven tegen betaling van een bedrag ad €
1 00.000,- door]. Harder. Inmiddels heeft de curator van gefailleerde de heer]. Harder en de
curator van Verkuilen Groothandel Schoenen B.V. aansprakelijk gesteld voor respectievelijk het

3.10
3.11

3.12

3.13

4.
4.1
4.2

4.3

5.
5.1

prijsgeven van de aanspraken op de voorraad schoenen en het niet respecteren van de
eigendomsrechten van gefailleerde.
In de vijfde verslagperiode is met de Rabobank overlegd terzake de voorraad schoenen en
aangezien de voorraad schoenen verpand is aan de Rabobank, heeft de boedel in principe geen
belang om verdere rechtsmaatregelen richting de curator van Verkuilen Groothandel Schoenen
B.V. in te stellen. Om die reden heeft de curator de discussie dienaangaande gestaakt en is de
Rabobank in de gelegenheid gesteld om de discussie voort te zetten.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overige activa
Beschrijving
De goodwill van gefailleerde (bestaande uit onder meer haar telefoonnummer(s), klantenkring en
gegevens en handelsnaam) is verkocht voor een bedrag van €1.250,-.
In de tweede verslagperiode heeft de curator het door hem aangetroffen kasgeld (ad € 296,31)
van gefailleerde (ad € 296,31) gestort op boedelrekening.
Verkoopopbrengst
Goodwill
€1.250,-.
Kasgeld
€ 296,31.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Debiteuren
Omvang debiteuren
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 12.831,18.
5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete een bedrijfsauto van Van Mossel Leasing. De onderliggende
leaseovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris door de curator opgezegd en de
bedrijfsauto is inmiddels in geleverd bij de leasemaatschappij.
5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen van gefailleerde.
5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.
5.5 Boedelbijdragen
Zie paragraaf 3. 7.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Behoudens het in paragraaf 3.9 vermelde, is de curator niet bekend met credituren die een beroep
doen op een eigendoms voorbehoud. Wel hebben zich bij de curator diverse partijen gemeld die
schoenen ter reparatie aan gefailleerde hadden afgegeven. In samenspraak met de heer Hasaart
hebben al deze partijen hun schoenen terug ontvangen.
5.7 Reclamerechten

-

5.8

6.
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
De bedrijfsinventatis en de goodwill van gefailleerde zijn verkocht aan “Nexxt Shoes” (de nieuwe
V.0.F. van de heet Hasaart), die met de aldus verkregen activa voornemens is om de onderneming
van gefailleerde voort te zetten (zie ook paragrafen 3.5 en 3.12).
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
€ 3.500,- (zie paragrafen 3.6 en 3.13).
Boedelbijdrage
Zie para graaf 3.7.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van gefailleerde ontvangen en zal die aan een onderzoek
onderwerpen. De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek vastgesteld dat de
administratie van gefailleerde aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over de jaren 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar
2011 is ruim 8 maanden te laat gedeponeerd.
7.3 Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn bij de oprichting van gefailleerde volgestort.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Omdat de jaarrekening over het jaar 2011 te laat is gedeponeerd staat vast dat de bestuurder zijn
taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorljke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248jo 2:394 8W). De curator heeft de
bestuurder hiervan op de hoogte gesteld en hem op de gevolgen daarvan gewezen. Daarbij komt
nog het verwijt dat de bestuurder mogelijk valt te maken met betrekking tot eventueel paulianeus
handelen (zie paragraaf 7.6). De curator is in overleg getreden met de bestuurder en beziet of een
minneljke regeling tot de mogelijkheden behoort.
In de derde verslagperiode heeft de curator zowel de heer C.M. Hasaart als de heer J. Harder
aansprakelijk gesteld op grond van bestuurdersaansprakelljkheid en paulianeus handelen (zie
paragraaf 7.6). Voor de heer Hasaart geldt dat de boedel er geen belang bij heeft om tegen hem
een gerechtelijke procedure te starten, omdat op voorhand duidelijk is dat de bestuurder
nagenoeg geen verhaal zal bieden. Ondanks het feit dat de heer Hasaart over een eigen woning
beschikt, rusten hier thans een drietal hypotheken op, zodat er geen overwaarde bestaat waarop
7.
7.1

HV
de boedel zich kan verhalen. Om deze reden heeft de curator besloten om van verdere
rechtsmaatregelen richting de heet C.M. Hasaart af te zien. Voor de heet J. Harder geldt dat de
curator in de volgende verslagperiode zal ttachten een minnetjke regeling te treffen terzake de
geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid.
In de vierde verslagperiode heeft de heer J. Harder de aansprakelijkheid van de hand gewezen en
beraadt de curator zich op het instellen van nadere rechtsmaatregelen.
In de vijfde verslagperiode heeft de curator besloten om geen verdere rechtsmaatregelen in te
stellen tegen de heer]. Harder als gevolg van een te magere bewijspositie zijdens gefailleerde.
7.6 Paulianeus handelen
De curator is gebleken dat er bij het beëindigen van de winkelactiviteiten in Bode graven (medio
mei2014) geheel onverplicht activa van gefailleerde zijn achtergebleven in het gehuurde
winkelpand. De curator heeft dit in onderzoek en is hierover in overleg getreden met de
verhuurder.
In de derde verslagperiode heeft de curator contact gehad met de verhuurder ten aanzien van het
vermeende paulianeuze handelen. De curator heeft inmiddels diverse brieven en emailberichten
naar de verhuurder gestuurd, waar de verhuurder nagenoeg niet op reageert. De curator is
voornemens na ontvangst en bestudering van de reeds in 2014 beëindigde huurovereenkomst te
Bodegraven de paulianeuze rechtshandeling buiten gerechtelijk te vernietigen en zich te beraden
over verdere gerechtelijke stappen richting de verhuurder.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de buiten gerechtelijke vernietiging ingeroepen jegens
verhuurder Vrinten Onroerend Goed 8. V. omtrent de paulianeuze rechtshandeling, waarbij de
heer]. Vrinten als bestuurder van voornoemde vennootschap activa van gefailleerde heeft
weggenomen uit het bedrijfspand te Bodegraven. Tevens heeft de curator hiervan melding gedaan
bij de politie op grond van vermeende faillissementsfraude. Echter, gelet op de bewijspositie en
het relatief geringe bedrag van de weggenomen activa heeft de curator besloten vooralsnog geen
verdere rechtsmaatregelen richting de verhuurder in te stellen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, bestaat er een boedelvordering van
ClaimsAgent. Voorts heeft het UWV een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 4.579,04.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een preferente vordering in gediend ter hoogte van € 32.993,Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 3.385,99
Andere preferente crediteuren
Er zijn bij de curator geen (andere) preferente vorderingen ingediend.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben tien crediteuren hun vordering ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 364.311,19 aan concurrente vorderingen in gediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing
wegens gebrek aan baten.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement

HV

9.2
9.3

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faHlissement voor te dragen voor opheffing
wegens gebrek aan baten.
Plan van aanpak
Niet van toepassing.
Indiening volgend verslag
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht, 5 februari 2016

V.H.B. Kruit
curator

De in formatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijla gen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijla gen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend.
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NOG TE BETALEN
VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN

mci. BTW

salaris curator
Claimsagent
verschotten belast
verschotten onbelast
UWV
belastingdienst

€
€
€
€
€
€

12.174,99
39,33
-

-

F.

2.113,02
6,83

€

2.119,84

-

-

-

€

16.793,36

af te dragen / terug te ontvangen A-B-D
A (af te dragen)
B (terug te ontvangen)
D (terug te ontvangen)

€
€
€

2.119,84

saldo

€

2.119,84

boedelrekening minus nog te betalen
betaalde / ontvangen BTW

€
€

-12.971,95
2.119,84

saldo voor uitdeling

€

-10.852,11

BTW

DEFINITIEF SALDO

G.

SALDO UIT TE BETALEN AAN

1.

preferente schuldeisers

a.

kosten aanvragen faillissement

b.
c.

fiscus
UWV ex art. 16 CSV

€
€

d.
e.

UWV ex art. 3:288 sub e BW
werknemers ex art. 3:288 sub e BW

€
€

totaal vordering

uitkering

€
0,00%

32.993,00
3.385,99
€

36.378,99

€
concurrente crediteuren
conform bijlage
concurrente crediteuren

percentage

totaal

€

2.

€
€
€
€

4.579,04

totaal
E.

Terug te ontvangen
BTW

totaal

€

0,00%

0,00%

364.311,19
€

364.311,19

0,00%

Adres / address
Boompjes 390
Antwoordnummer 45026

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
/
All rights and alterations reserved

# Naam / Name
1 ClaimsAgent BV.
2 UWV

Postcode! Postalcode
3OI1XZ
1040 VB
Woonplaats / City
Rotterdam
Amsterdam

1/1

61/68WW 018-000.020.04-35-42
Totaal boedel:

Ref.
Schuld mcl. BTW / BTW / VAT
Aard vordering / Type claim
-€39,33
-€ 6,83 Geleverde diensten
-€ 4.579,04
€ 0,00 Loon/Pensioen
-€ 4.618,37
-€ 6,83

Faillissement van Verkuilen Schoenen Woerden B.V., numm F.16115167,
er
lIolland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Postbus 3053 3502
GB Utrecht. Tel. 088-4070131
Lijst van Boedelschulden

20160203-F.16/15/67.xls
Versie / Version: 03-02-2016 12:30
Sheet: Boedel

ClairnsAaent.nl

Opmerking / Comment

j

IBAN

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
All nghts and alterations renerved

/

Totaal / Total (mci. BTW/VAT + kosten costs)
/

0 Naam) Name
1 Belastingdienst
2 UWV

Adres / address
Postbus 10500
Antwoordnummer 45026

Postcode
3501CM
1040 VB

/ Postakode

Woonplaats / City
Utrecht
Amsterdam

1/1

Ref.
8154.92.009
61/6BWW 018-003D20.04-35-4
Totaal / Total:
€36.370,99

Vordering mci. BT BPN / VAT
Netto kosten / Ne Aard vordering /Type claim
€ 32.99300
€ 0,00
€ 0,00 Belastingen/Premies
€ 3.38599
€ 0,00
€ 0,00 toon/Pensioen
€ 36.378,99
€ 0,00
€ 0,00

[ÏÏÏissement van Verkulien Schoenen Woerden B.V., nummer
F.16115167, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Postbus
3053 3502 GB Utrecht. Tel. 088-407013E
Voorlopig erkende preferente vorderingen

20160203-F.16/15/67.vis
Versie / Version: 0302-2016 12:30
Sheet: Erkende preferenten

IBAN vr

i

ClaimsAqent.nI

Opmerking / Comment

‘

I

Preferentie
21 1w 1990
66 lid 3 WW

Totaal/Total (mcl. BTW / VAT+ kosten) roos)

Naam! Name
HIPoet BV
mr. E. van der Kolk
Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken
Van Mossel Leasing BV.
85 Secority Breda
issova Energie B.V.
Gemeente Woerdeo
Vodatoee Libertel BV.
Pensioentoeds Oetailhaodel
mr, E. van der Kolk

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden!
All rights and alterations reserved

1
2
3
4
S
6
7
3
3
10

3

Adres! addreos
Protessor Epkmaoweg B
Postbus 760
Postbus 318
Postbus 5063
Oorsviegel 10
Postbus 117
Postbus 45
Postbus 1500
Postbus 1233
Postbus 760

Postcode
5144 ND
5000 AT
5201 AH
504 EB
4822 AS
1000 AC
3440 AA
6201 BM
3701 BI
5000 AT

/ Postaicode
Woonplaatsf City
Waalwijk
Tilburg
‘s-Hertogenbosch
Tilburg
Breda
Amsterdam
Woerden
Maastricht
Groningen
Tilburg

1/1

Pet.
101652
EK/Ir 340976-3307
MML/
dnbiteur 98411
283
000-469-926/2007915
540161
362721383
3128653
FaillIssement Verbuileo Schoenen Groothandel BV.
Totaal / Total:

Faillissement van Verhullen Schoenen Woerden BV., nummer
F.16/1S)67, Holland Van GIjzen Advocaten en Notartssen, Postbus
3053 3502 GB Utrecht. Tel. 088-4070131
Voorlopig erkende concurrente vorderlegen

20 1602034 .16/15/67 vis
Versie! Version: 03-02-2016 12:30
Sheet: Erkende concurrenten

€ 364.311,19

Vordering mcl. ST BTW / VAT
Netto kosten) Ne Aard vordering / Type claim
€ 37700
€ 65,43
€ 0,00 Geleverde diensten
€ 172.242,13
€ 0,00
€ 0,00 Geleverde goederen
€ 12.331,18
€ 0,00
€ 0,00 Geleverde diensten
€ 2.433,52
€ 422,63
€ 0,00 Geleverde dïeostes
€ 3B7,2G
€ 67,20
€ 0,00 Geleverde diensten
€ 1.353,77
6 0,00
6 303,16 Geleverde diensten
€ 41,70
€ 0,00
€ 0,00 prerariobelastiog
€ 113,23
€ 13,63
€ 0,00 Geleverde diensten
€ 1.354,15
€ 0,00
€ 0,00 Loon/Pensioen
€ 172.242,13
€ 0,00
€ 0,GG Geleverde goederen
€ 364,006,03
€ 374,37
€ 303,16
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