
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap BERGBOEK PRODUCT BV, gevestigd aan de James Wattstraat 6 
te (8013 PX) Zwolle

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap Bergboek Product BV is onder nummer 27004533 ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 4 
september 1959 opgericht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 9.198,=. De aandelen 
worden gehouden door S’berg Beheer BV, Rhijnvis Feithlaan 1, 8021 AJ Zwolle. Bestuurder 
van de vennootschap is de heer J. Spiegelenberg. Bergboek Product BV werkt tevens met de 
handelsnamen Probook Media, Callenbach Boekbinders en drukworld.com. Het doel van 
Bergboek Product BV luidt: drukkerijen en uitgeverijen van boeken.

Geen opmerkingen.

Omzetgegevens

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren: 

2013 € 398.391,=
2014 - 2.773.498,=
2015 - 4.120.735,=

Geen opmerkingen.

Personeel gemiddeld aantal

In de periode 2012-2016 waren gemiddeld zo’n 35 werknemers bij Bergboek Product BV in 
dienst.

Geen opmerkingen.

Saldo einde verslagperiode

Bij de ABN AMRO Bank is onder nummer NL76ABNA0423984543 een faillissementsrekening 
geopend. Er zijn nog geen saldoafschriften ontvangen.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans €209.152,44.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008838:F001

23-08-2016

mr. A.E.  Zweers

Curator: mr. E.A.M.  Claassen

Insolventienummer: F.08/16/345
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Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans €174.300,57.

21-06-2017: € 173.872,05

20-09-2017: € 180.021,86

21-12-2017: € 192.447,69

Verslagperiode

23 augustus – 16 september 2016 

17 september - 21 december 2016

22 december 2016 - 21 maart 2017

22 maart - 21 juni 2017

22 juni - 20 september 2017

21 september - 21 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

Over de periode van 23 augustus tot en met 15 september 2016 zijn door de curator 62:11 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode 0:46 
uren besteed. 

Over de periode van 16 september tot en met 30 november 2016 zijn door de curator 32:17 
uren aan het faillissement besteed. 

Over de periode van 1 december 2016 tot en met 28 februari 2017 zijn door de curator 24:02 
uren aan het faillissement besteed. 

21-06-2017: Over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2017 zijn door de curator 21:26 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. Pierik heet in deze periode 0:07 uren 
besteed.

20-09-2017: Over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2017 zijn door de curator 16:46 
uren aan het faillissement besteed. 

21-12-2017: Over de periode van 1 september tot en met 30 november 2017 zijn door de 
curator 8:12 uren aan het faillissement besteed. 
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Bestede uren totaal

62:57

95:14

119:16

21-06-2017:  140:49

20-09-2017: 157:35

21-12-2017:  165:47

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

S’berg Beheer BV is de enige aandeelhouder van Bergboek Product BV. Bestuurder is de heer 
J. Spiegelenberg.

Geen opmerkingen.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat van de vennootschap na belastingen bedroeg de afgelopen jaren: 

2013 € 90,=
2014 - 170.604,=
2015 - 36.985,=

Geen opmerkingen.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2013 € 126.335,=
2014 - 1.088.558,=
2015 - 1.234.602,=

Geen opmerkingen.
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1.4 Lopende procedures

De vennootschap was op faillissementsdatum niet in gerechtelijke procedures betrokken.

Geen opmerkingen.

1.5 Verzekeringen

De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten waaronder een 
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, een ziekteverzuimverzekering etc. De curator is 
momenteel doende de lopende verzekeringsovereenkomsten zo spoedig mogelijk te 
beëindigen en na te gaan of nog premierestituties te ontvangen zijn.

De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. Via de Rabo-rekening is een premierestitutie 
van € 1.248,12 ontvangen.

Geen opmerkingen.

1.6 Huur

Het bedrijfspand aan de James Wattstraat 6 te Zwolle betreft een huurpand. In het kader van 
de hierna te bespreken doorstart heeft Grafimedia Producties Holland BV de 
huurovereenkomst per 1 september 2016 met goedvinden van de curator en de verhuurder 
overgenomen. De huurprijs bedraagt € 82.884,= incl. BTW per jaar.

Geen opmerkingen.

1.7 Oorzaak faillissement

De afgelopen jaren heeft in de grafische industrie een aanzienlijke krimp plaatsgevonden. 
Ondanks de overname in 2014 van een deel van de activiteiten van boekbinderij Callenbach 
uit Nijkerk, heeft de onderneming in 2016 te kampen gekregen met een grote vraaguitval. In 
2015 behaalde de onderneming nog een omzet van 4.1 mio (2014: 2.7 mio) en een positief 
bedrijfsresultaat. In de eerste helft van 2016 viel de omzet sterk terug. De strategie van de 
onderneming om zich meer te richten op het ‘print en bindwerk’ in plaats van het traditionele 
‘loon-bindwerk’ was op zichzelf beschouwd een juiste beslissing. De krimp in het traditionele 
bindwerk was vanaf februari 2016 echter dusdanig dat acute liquiditeitsproblemen ontstonden. 
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

Geen opmerkingen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum waren 32 werknemers bij Bergboek Product BV in dienst. 

Geen opmerkingen.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement waren gemiddeld 35 
werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers is bij brief d.d. 25 augustus 2016 door de curator, met machtiging van de 
rechter-commissaris, ontslag aangezegd. De werknemers zijn gewezen op de 
uitkeringsmogelijkheden via het UWV waarmee ook contacten zijn gelegd. De 
werknemersformulieren in het kader van de Loongarantieregeling zijn inmiddels ingevuld en 
ingezonden.

In het kader van de doorstart is aan 22 van de 32 werknemers een nieuw dienstverband 
aangeboden.

Geen opmerkingen.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bergboek Product BV beschikt de facto niet over bedrijfsmiddelen. Men beschikt slechts over 
een bescheiden, tweedehands inventaris voor een kantoorruimte en een tweetal 
personenauto’s. De benodigde machines worden gehuurd van Callenbach Machines BV. De 
inventaris is niet verpand.

Geen opmerkingen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De kantoorinventaris is bescheiden en heeft € 1.400,= vermeerderd met BTW opgebracht. 
Voor de verkoop van de auto’s heeft de curator Cees Lubbers Taxaties & Veilingen BV 
ingeschakeld.

De bescheiden kantoorinventaris heeft niet € 1.400,= maar € 1.086,99 opgebracht en de 3 
personenauto's € 7.381,= incl. BTW.

Geen opmerkingen.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing.

Geen opmerkingen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Bergboek Product BV beschikt over een geringe hoeveelheid aangebroken voorraden en 
daarnaast onderhanden werk en een klantenlijst. In het kader van de hierna te bespreken 
doorstart wordt alvast opgemerkt dat de voorraden in totaal € 8.000,= hebben opgebracht en 
het onderhanden werk € 8.252,72.

De opbrengst voor het onderhanden werk is bij de definitieve vaststelling bijgesteld tot € 
6.563,45 vanwege de omstandigheid dat op het laatste moment nog enkele opdrachten (van 
de doorstarter zelf) zijn weggevallen.

Geen opmerkingen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie hiervoor onder Beschrijving.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

a. Immateriële activa 
In het kader van de doorstart is het immateriële actief te gelde gemaakt voor in totaal € 
42.000,=.

b. Verkoop vrachtauto
Voor de vrachtauto Mercedes bestond een financial leaseovereenkomst. De curator heeft deze 
afgekocht voor € 4.214,30 en de vrachtauto vervolgens te gelde gemaakt voor € 29.040,= incl. 
BTW.

c.
In overleg met Lage Landen heeft de curator 2 operational leasevoertuigen te gelde gemaakt 
voor € 21.175,= incl. BTW. Bedoeld bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen en komt 
in beginsel aan Lage Landen toe. In afwachting van het hierna onder 'Debiteuren: Opbrengst' 
te bespreken omslagpunt behoudt de curator dit bedrag voorlopig nog onder zich.
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a. Geen opmerkingen.
b. Geen opmerkingen.
c. Geen opmerkingen.

d. De afgelopen verslagperiode is van Engie een restitutie ontvangen van €427,03.

e. Tot dusverre is aan rente op de faillissementsrekening €28,84 ontvangen.

21-06-2017: 
d. De afgelopen verslagperiode is van Multitank en Ziggo een restitutie ontvangen van in totaal 
€ 799,34.

20-09-2017: 
e. De afgelopen verslagperiode hebben diverse door de curator aangemaande debiteuren nog 
op de voormalige rekening van Bergboek bij de Rabobank betaald. Het aldaar nieuw 
gevormde creditsaldo ad € 7.457,38 is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

f. In het faillissement van Lucas Bolhuis Holding BV is door Bergboek Product BV een 
vordering ingediend van € 5.558,83. Van de curator van Lucas Bolhuis Holding BV is bericht 
ontvangen dat binnenkort nog een uitbetaling zal plaatsvinden. 

21-12-2017:
e. Terzake geïncasseerde debiteuren is de afgelopen verslagperiode € 12.480,85 
ontvangen op de faillissementsrekening.

f. Deze betaling is nog niet ontvangen, doch wordt elk moment verwacht.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie hiervoor onder Beschrijving.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Bergboek Product BV beschikt niet over een bankkrediet maar heeft met betrekking tot haar 
debiteuren een factoringovereenkomst gesloten met Lage Landen. Ingevolge deze 
overeenkomst werd 75% van de factuurbedragen bevoorschot. Op faillissementsdatum had 
Lage Landen ter zake de bevoorschotting een vordering van € 220.729,=, terwijl nog voor circa 
€ 370.000,= aan debiteuren open stond. De debiteurenvorderingen zijn verpand aan Lage 
Landen. Deze heeft het pandrecht openbaar gemaakt en is met de incasso begonnen. Naar 
verwachting zal de vordering nog iets verhoogd worden met de contractueel overeengekomen 
rente en kosten. Zodra het omslagpunt wordt bereikt vloeien alle opbrengsten in de boedel. 
Daarnaast zijn er nog enkele debiteuren welke na faillissement zijn ontstaan in de periode dat 
vooruitlopend op de doorstart de activiteiten zijn voortgezet. De curator incasseert deze. Ze 
zijn niet verpand.

Geen opmerkingen.
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4.2 Opbrengst

De curator is in overleg treden met Lage Landen over de invordering van de verpande 
debiteuren.

Met betrekking tot de verpande debiteuren is het omslagpunt bereikt. De curator is in 
afwachting van de afrekening. Met betrekking tot de niet verpande debiteuren verzorgt de 
curator de incasso op de Rabo-rekening van Bergboek BV. Tot dusverre kon in gedeelten een 
totaalbedrag van € 99.000,= naar de faillissementsrekening worden overgeboekt. De incasso 
is nog niet afgerond.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode uitvoerig overleg gevoerd met Lage Landen over 
de gecompliceerde afrekening van de via factoring ontvangen bedragen. Hierbij speelt ook een 
rol dat enkele verpande voertuigen door de boedel te gelde zijn gemaakt; de door Lage 
Landen ontvangen debiteurenbetalingen welke voor de doorstarter bestemd zijn; de door de 
doorstarter ontvangen, voor de boedel bestemde bedragen etc. De afrekening is 
gecompliceerd en het overleg wordt voortgezet.

21-06-2017: 
De afrekening met Lage Landen is na enig onderhandelen tot stand gekomen. Omdat de 
onder 3.15 sub b van dit verslag vermelde opbrengst van de vrachtauto exclusief BTW aan 
Lage Landen toekwam diende de boedel per saldo €7.247,60 aan Lage Landen af te dragen. 
De curator heeft van Lage Landen de niet geïncasseerde debiteuren ontvangen en zal met 
bestuurder Spiegelenberg nagaan in hoeverre deze nog in te vorderen zijn c.q. in hoeverre ex 
art. 29 lid 1 Wet OB de BTW teruggevraagd kan worden.

20-09-2017: 
Met betrekking tot de via Lage Landen ontvangen debiteuren van Bergboek Product BV is de 
curator, na overleg met bestuurder Spiegelenberg, een incassotraject gestart. Zie ook hiervoor 
onder 3.15.e.

21-12-2017:
Zie hiervoor onder 3.15.e. Bij de belastingdienst is ex art. 29 lid 1 Wet OB een verzoek 
ingediend tot teruggave van € 6.089,= aan BTW.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Het saldo bij de Rabobank bedroeg op faillissementsdatum zo’n € 55.000,= credit. Dit saldo is 
inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Als gevolg van de debiteurenincasso op de Rabo-rekening wordt het creditsaldo regelmatig 
naar de faillissementsrekening overgeboekt. Tot dusverre bedroeg de overboeking € 99.000,=.
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Geen opmerkingen.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een operational leaseovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsauto en 2 
personenauto’s. Verder is sprake van operational lease met betrekking tot een copier/printer. 
De curator heeft inmiddels met de respectieve leasemaatschappijen contact opgenomen voor 
een teruggave van de betreffende goederen en de beëindiging van de overeenkomsten, dan 
wel afkoop van de resterende termijnen zodat de boedel de eigendom verwerft en ze zelf te 
gelde kan maken. Hierbij is de hulp van Cees Lubbers Taxaties & Veilingen BV ingeroepen.

Zie hiervoor onder 'Activa, Andere activa: Beschrijving'. De copier/printer is door Lage Landen 
zelf te gelde gemaakt en heeft € 17.500,= opgebracht. De restschuld bedraagt € 47.334,38.

Geen opmerkingen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Behalve de aan Lage Landen verpande debiteuren zijn geen zekerheden gesteld.

Geen opmerkingen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Is niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusverre is bij de curator een drietal beroepen op eigendomsvoorbehoud binnengekomen. 
Deze worden momenteel beoordeeld.

De curator is nog doende enkele beroepen op eigendomsvoorbehoud af te wikkelen.

Vele beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn de afgelopen verslagperiode afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft de twee activiteiten van Bergboek Product BV, het ‘loon-bindwerk’ en het 
‘print en bindwerk’ verkocht en overgedragen aan Grafimedia Producties Holland BV. Concreet 
zijn overgedragen de aanwezige voorraden, het onderhanden werk en de immateriële activa. 
Een en ander heeft € 57.200,= opgebracht en dit bedrag vloeit in de boedel. Grafimedia 
Producties Holland BV heet tevens per 1 september 2016 de huurovereenkomst met 
betrekking tot het bedrijfspand aan de James Wattstraat 6 te Zwolle overgenomen en heeft 
aan 22 van de 32 ontslagen medewerkers een nieuw dienstverband aangeboden. Met 
betrekking tot de machines heeft Grafimedia Producties Holland BV een huurovereenkomst 
gesloten met Callenbach Machines BV. Momenteel wordt nog met de leasemaatschappij 
overlegd over de overname van enkele op naam van Bergboek Product BV staande 
operational leasecontracten met betrekking tot enkele Konica Minolta Machines en een 
Grafotec.

De hiervoren vermelde opbrengst is bijgesteld tot € 56.563,45.

Geen opmerkingen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie hiervoor onder Beschrijving.

6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengst bedraagt: 

Immateriële activa  € 42.000,00
Onderhanden werk  - 8.252,72
Voorraden                 - 8.000,00
                        € 58.252,72

De prijs voor het Onderhanden werk is bijgesteld tot € 6.563,45.

Geen opmerkingen.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator gaat nog na of aan de boekhoudplicht is voldaan. Hij hoopt in het volgende verslag 
nadere mededelingen hierover te kunnen doen.

De bestudering van de administratie is nog niet afgerond.

Nog niet afgerond.

21-06-2017: Ongewijzigd.

20-09-2017: Ongewijzigd.

21-12-2017: Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen aanwijzingen gebleken dat niet aan 
de boekhoudplicht zou zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of de achtereenvolgende jaarrekeningen 
telkens tijdig zijn gedeponeerd.

De komende verslagperiode zal de curator dit nagaan.

Is nog niet afgerond.

21-06-2017: Ongewijzigd.

20-09-2017: Ongewijzigd.

21-12-2017: Inmiddels is de Kamer van Koophandel schriftlelijk om opgave verzocht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De achtereenvolgende jaarrekeningen zijn niet door een externe accountant maar in eigen 
beheer opgemaakt. 

Geen opmerkingen.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort.

Geen opmerkingen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is nog bezig met een onderzoek. 

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

21-12-2017: Ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

De curator is nog bezig met nader onderzoek. 

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

21-12-2017: Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen paulianeuze handelingen gebleken.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door salaris en 
verschotten curator, een deel van de overgenomen salarisverplichtingen door het UWV, 
alsmede enkele kleine uitgaven voor telefonie en energievoorziening.

Ongewijzigd.

GBLT en Engie Nederland BV hebben vorderingen aangemeld van €1.175,60 resp. €42,27. 
De boedelvordering van het UWV is nog niet ontvangen.

21-06-2017: Ongewijzigd.

20-09-2017: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het UWV verzocht de vordering in 
te dienen.

21-12-2017: De boedelvordering is tot dusverre nog niet ontvangen. De curator zal de 
komende verslagperiode nader contact met het UWV opnemen.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Volgens voorlopige mededeling had de fiscus op faillissementsdatum geen vordering.

De fiscus heeft een vordering loonheffing aangemeld over juli en augustus 2016 van in totaal € 
72.676,=. Verder zijn nog enkele aanslagen motorrijtuigenbelasting te verwachten. Over het 
derde kwartaal van 2016 heeft de curator aangifte BTW gedaan. Over deze periode is een 
negatieve aanslag van € 45.215,= opgelegd welke verrekend zal worden. Naar verwachting zal 
de fiscus uiteindelijk geen of slechts een kleine vordering hebben.

De curator is in afwachting van een definitieve vordering van de belastingdienst.

21-06-2017: Ongewijzigd.

20-09-2017: De curator heeft contact opgenomen met de belastingdienst over de precieze 
vordering. Daarbij is ook de vordering ex art. 29 lid 2 Wet OB betrokken.

21-12-2017: Van de fiscus zijn nog geen nadere berichten ontvangen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot dusverre is van het UWV nog geen opgave ontvangen.

De opgave is nog niet ontvangen.

Ongewijzigd.

20-09-2017: De vordering is inmiddels opgevraagd.

21-12-2017: Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot dusverre zijn nog geen andere preferente crediteuren gebleken.

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Mijn secretaresse is doende een crediteurenlijst op te stellen. Deze zal bij het volgende 
verslag worden gevoegd.

Een voorlopige lijst van voorlopig erkende crediteuren wordt met dit verslag ingediend.

Een bijgewerkte lijst van voorlopig erkende crediteuren wordt ingediend.

21-06-2017: Ongewijzigd.
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20-09-2017: Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie hiervoor onder Aantal concurrente crediteuren.

De concurrente crediteuren hebben volgens de voorlopige lijst € 302.457,91 te vorderen.

De concurrente crediteuren hebben volgens de voorlopige lijst € 302.166,65 te vorderen.

21-06-2017: Ongewijzigd.

20-09-2017: Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verwachte wijze van afwikkeling.

Ongewijzigd.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen afwikkelingstermijn te noemen. Een en ander is met name 
afhankelijk van de verkoop van de auto’s, een restitutie BTW en incasso debiteuren.

Een afwikkelingstermijn is thans nog niet te noemen. Er moeten nog diverse zaken 
afgewikkeld worden.

Ongewijzigd.
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10.2 Plan van aanpak

De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te wikkelen punten 
vergen dat ook niet. 

Ongewijzigd.

10.3 Indiening volgend verslag

21 december 2016

21 maart 2017

21 juni 2017

21 september 2017

21 december 2017

21 maart 2018

10.4 Werkzaamheden
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