
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)           Nummer: 1           Datum: 11 juni 2014 

 

 

Gegevens onderneming : 11 Shop B.V., tevens handelend onder de naam ZACHT, 

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 

(1098 AD) Amsterdam aan de Middenweg 53 (KvK-

nummer: 34331019), hierna te noemen: "11 Shop". 

Faillissementsnummer : C/13/14/278 F 

Datum uitspraak faillissement : 29 april 2014 

Curator  : Mr. E.J.R. Verwey 

Rechter-Commissaris : Mr. L. van Berkum 

Activiteiten onderneming                     : Exploitatie van een kinder(kleding)winkel 

Omzetgegevens                                    : onbekend  

Personeel gemiddeld aantal : 3 / 4 

Saldo einde verslagperiode : nihil 

Verslagperiode : 29 april 2014 t/m 11 juni 2014 

Bestede uren in verslagperiode : 26 uren en 7 minuten 

Bestede uren totaal : 26 uren en 7 minuten 

 

Algemeen 

 

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere belanghebbenden. Aan de  

inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op  

de website: www.cms-dsb.com onder Online Services/faillissementen.  

 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie :  

 

 Bij akte van oprichting d.d. 12 februari 2010 is 11 Shop opgericht. Enig bestuurder en 

aandeelhouder in het kapitaal van 11 Shop is mevrouw Bunink. Mevrouw Bunink is ook 

verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van 11 Shop.  

 

1.2 Winst en verlies :  

 

 De winst- en verliesrekening is bij de directie opgevraagd.  

 

1.3 Balanstotaal :  

  

 De (voorlopige) jaarcijfers over 2013 zijn bij de directie opgevraagd.  

 

http://www.cms-dsb.com/
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 Uit de gedeponeerde jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012 blijken de volgende financiële 

kerngetallen: 

  

   2012  2011  2010 

 Activa 

 Immateriële vaste activa   50 125 

 Materiële vaste activa  4.020 5.997 7.975 

  Vaste Activa  4.020 6.047 8.100 

   Voorraden  111.186 85.675 148.170 

 Vorderingen  12.709 24.994 10.883 

 Liquide middelen  1.235 4.657 1.832 

  

   Vlottende activa  125.130 115.326 160.885 

    Totaal Activa  129.150 121.373 168.985 

   

 Passiva   

 Gestort en opgevraagd kapitaal  18.000 18.000 18.000 

 Overige reserves  -102.604 -92.876 26.279 

  Eigen Vermogen  -84.604 -74.876 44.279 

   Handelscrediteuren  65.718 67.318 73.064 

 Overige kortlopende schulden  148.036 128.931 51.642 

  Overige Passiva 213.754 196.249 124.706 

  Totaal Passiva 129.150 121.373 168.985 

  

1.4 Lopende procedures :  

  

Er is sprake van een huurachterstand van enkele maanden en de verhuurder heeft reeds voor 

faillissement een ontruimingsprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Amsterdam, Sector 

Kanton. Deze procedure is door de curator ex art. 29 Fw. geschorst.  

    

1.5 Verzekeringen :  

 

 Er is sprake van enkele verzekeringen en de curator zal de noodzaak van de diverse verzekeringen 

voor de boedel onderzoeken. 

1.6 Huur :   

  

Tussen 11 Shop en Van Staveren Makelaardij o.g. B.V. bestaat een huurovereenkomst met 

betrekking tot de bedrijfsruimte aan het adres Middenweg 53B te (1098 AD) Amsterdam.  

 

De huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan voor de duur van 2 jaar, ingaande op 15 mei 

2009. Na het verstrijken van deze periode is de huurovereenkomst met 3 jaar verlengd, derhalve 

tot 15 mei 2014 met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden (welke niet in acht is 

genomen). Hierna wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van 5 jaar verlengd. De 

aanvangshuurprijs bedroeg € 36.520,56 exclusief BTW per jaar.  
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Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst beëindigd. 11 

Shop zou een waarborgsom hebben gestort en de curator heeft de verhuurder verzocht aan te 

geven of deze waarborgsom al is aangesproken.  

 

1.7 Oorzaak faillissement :   

 

11 Shop exploiteerde de kinder(kleding)winkel "Zacht" aan de Middenweg 53 te Amsterdam. Het 

assortiment bestond uit kinderkleding en kinderspeelgoed voor kinderen tot 11 jaar. De 

bestuurder heeft verklaard dat de omzet te laag bleef om stipt alle crediteuren te kunnen voldoen. 

De fiscus heeft reeds voor faillissement bodembeslag gelegd wegens niet betaalde 

belastingaanslagen. Het bleek eveneens niet mogelijk om nieuwe voorraad aan te schaffen. 

Tevens hebben enkele leveranciers de door hun geleverde voorraad teruggenomen (op basis van 

een eigendomsvoorbehoud). De bestuurder heeft parallel hieraan een beroep gedaan op de 

regeling voor ondernemers in een moeilijke situatie en daarnaast een BBZ-verzoek (Besluit 

Bijstandsverlening Zelfstandigen) bij de Gemeente Amstelveen ingediend. Beide verzoeken zijn 

niet toegewezen.  

 

De incassomaatregelen van overige crediteuren namen eveneens toe wat er toe heeft geleid dat er 

een faillissementsrekest door een van de crediteuren is ingediend. Voordat dit rekest werd 

behandeld heeft de bestuurder een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend welke op 29 april 

2014 is behandeld door de Rechtbank Amsterdam. 

  

2. Personeel 

2.1 Aantal tijdens faillissement : 5 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 5 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 5 mei 2014  

2.4 Werkzaamheden :  

 

Het voltallige personeel is per brief van 5 mei 2014 door de curator het ontslag aangezegd. De 

rechter-commissaris heeft de curator hiervoor machtiging verleend. De gebruikelijke 

administratieve afwikkeling van het ontslag is door het UWV ter hand genomen.  

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. 

 

3.2 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 

 

3.3 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 

 

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 

 

3.5. Werkzaamheden : Niet van toepassing  
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Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving :  

 

De winkel- en kantoorinventaris die de curator heeft aangetroffen bestaat uit enkele kasten, 

stellages, paspoppen en tafels die dienden ter stoffering van de winkel.  

 

3.7 Verkoopopbrengst : onbekend 

3.8 Boedelbijdrage : onbekend 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus :  

  

 Op grond van art. 57 lid 3 Fw komt de curator op voor de belangen van de fiscus. 

 

3.10 Werkzaamheden :  

 

Op voornoemde (kantoor)inventaris rustte een pandrecht ten behoeve van Coöperatie Rabobank 

U.A. (de “Bank”). De curator zal in overleg met de Bank en de fiscus de meest geëigende wijze 

van verkoop van de winkel- en kantoorinventaris onderzoeken.   

 

Voorraden/onderhanden werk 

3.11 Beschrijving :  

  

Er is nog sprake van winkelvoorraad. Deze voorraad bestaat uit kinderkledingstukken, 

kinderschoenen en kinderspeelgoed. De Bank heeft een pandrecht op de voorraad en de 

bestuurder heeft melding gemaakt dat enkele leveranciers een eigendomsvoorbehoud hebben op 

de voorraad.  

3.12 Verkoopopbrengst: : Onbekend.  

   

3.13 Boedelbijdrage: : Niet van toepassing. 

 

3.14 Werkzaamheden :  

Andere activa 

3.15 Beschrijving : Niet van toepassing.  

 

3.16 Opbrengst : Niet van toepassing.  

 

3.17 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren :  

  

 Voor zover de curator bekend is, zijn er geen debiteurenvorderingen.  

 

4.2 Opbrengst :  Niet van toepassing.   

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.  

4.4 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 
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5. Bank / Zekerheden 

5.1 Vordering van banken :  

  

De Bank heeft een vordering op gefailleerde van € 49.171,38  

 

5.2 Beschrijving zekerheden :  

  

 Ten behoeve van de Bank zijn (onder meer) de volgende zekerheden gevestigd: 

 

   - verpanding van de bedrijfsinventaris; en 

   - verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden. 

    

5.3 Separatistenpositie : Zie hiervoor.   

5.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 

 

5.5 Eigendomsvoorbehoud :  

  

Op grond van de door de bestuurder verschafte informatie blijkt dat enkele leveranciers mogelijk 

een eigendomsvoorbehoud hebben op de winkelvoorraad. De curator heeft op 8 mei 2014 de bij 

hem bekende leveranciers en andere crediteuren aangeschreven met het verzoek om een eventueel 

eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Er was geen adressenbestand van de leveranciers 

voorhanden. De curator heeft een adressenbestand laten aanleggen op basis van de onbetaalde 

facturen en informatie van de bestuurder teneinde een zo'n groot mogelijke gedeelte van de 

leveranciers te kunnen benaderen. 

Voor zover leveranciers zich op een eventueel eigendomsvoorbehoud, voor(rangs)- of 

zekerheidsrecht, dan wel enig ander recht hebben beroepen zijn zij verzocht dit schriftelijk aan de 

curator kenbaar te maken.  

De curator heeft daarbij een kopie van relevante stukken (overzicht van openstaande facturen en 

een kopie van de overeenkomst waarin het eigendomsvoorbehoud is overeengekomen) waaruit 

dat recht zou blijken, opgevraagd.  

Aan de leveranciers is de mogelijkheid verschaft om de onder eigendomsvoorbehoud, mits 

rechtsgeldig overeengekomen, geleverde winkelvoorraad af te halen. Hiertoe hebben de 

leveranciers de mogelijkheid toe gehad op maandag 19 mei 2014 tussen 9.00 en 12.00 uur. Hierna 

hebben zich enkele leveranciers gemeld die eveneens de mogelijkheid hebben gekregen om hun 

voorraad op te halen. Thans gaat de curator er van uit dat geen beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud zal worden gedaan, dat van een dergelijk recht geen sprake is en de aldus 

resterende voorraad eigendom is van 11 Shop (bezwaard met een pandrecht van de Bank).  

5.6 Reclamerechten : Niet van toepassing. 

5.7 Retentierechten : Niet van toepassing. 

5.8 Leasecontracten : Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden :  
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 De curator zal komende periode overleg hebben met de Bank en de leveranciers om de 

winkelvoorraad af te wikkelen.  

 

6. Doorstart / Voortzetten 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie/zekerheden :  

  

 De lopende exploitatiekosten konden niet worden voldaan en derhalve was de winkel al voor 

datum faillissement gesloten. De curator kan vooralsnog niet instaan dat de boedelkosten kunnen 

worden voldaan en derhalve is de winkel na datum faillissement niet meer geopend.  

  

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. 

6.3 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving :  

 

 Er hebben zich bij de curator geen geïnteresseerden gemeld om een doorstart van de winkel te 

realiseren.  

 

6.5 Verantwoording : Niet van toepassing 

6.6 Opbrengst : Niet van toepassing.  

6.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 

6.8 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht :  

 

 Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen :  

 

 De jaarrekening over 2010 is op 5 maart 2012  

 De jaarrekening over 2011 is op 15 mei 2013 

 De jaarrekening over 2012 is op 31 maart 2014 

 

In de afgelopen drie jaren zijn de jaarrekeningen niet binnen 13 maanden na afloop van het 

boekjaar gedeponeerd bij het handelsregister.  

 

Art. 2:248 lid 2 BW bepaalt dat wanneer en jaarrekening te laat is gedeponeerd onweerlegbaar 

vast staat dat het bestuur kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. Als gevolg hiervan staat 

onweerlegbaar vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat weerlegbaar wordt 

vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De 
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bestuurder kan tegenbewijs leveren tegen het vermoeden  dat de onbehoorlijke taakvervulling een 

belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal een gesprek met de bestuurder van 11 

Shop aangaan teneinde te kunnen beoordelen of daar sprake van is.  

 

7.3 Accountantsverklaring :  

  

 Een goedkeurende accountantsverklaring is voor deze vennootschap geen verplichting.  

  

7.4 Volstorting aandelen :  

 

 Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur :  

 

 Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.  

 

7.6 Paulianeus handelen :   

 

 Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.  

 

7.7 Werkzaamheden :  

 

 De curator zal in de komende verslagperiode de rechtmatigheden van het bestuur nader 

onderzoeken.  

 

8.  Crediteuren 

 

 Als bijlage bij dit verslag wordt een voorlopige crediteurenlijst gehecht en hierbij wordt tevens 

opgemerkt dat de curator op dit moment nog geen uitsluitsel kan geven over de verwachte wijze 

van afwikkeling.  

 

9. Procedures   

 

 Bij de curator zijn op dit moment geen procedures bekend.  

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling :  

  

 Op dit moment is nog onbekend op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.  

 

10.2 Plan van aanpak :  

  

 - onderzoek naar en verkoop van voorraad; 

 - onderzoek boekhouding en bankadministratie; 

 - aanschrijven crediteuren en vorderingen (verder) voorlopig verifiëren; en 
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Contactgegevens curator: 

Mr. E.J.R. Verwey  

CMS  

Postbus 94700 

1090 GS Amsterdam 

T +31 (0)20 3016 362 

F +31 (0)20 3016 330 

E evert.verwey@cms-dsb.com 

 

 - onderzoek onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen.  

                                    

10.3 Indiening volgend verslag :  

  

 Het volgende verslag zal drie maanden na heden worden ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden : Zie onder punt 10.2 van dit verslag.  

 

Amsterdam, 11 juni 2014 

 

 

 

 

mr. E.J.R. Verwey 

curator 

 
 
 



Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen 11 Shop B.V. / Faillissement (C/13/14/278F)

BOEDEL Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
-€                       -€                         -€   -€                     
-€                       -€                         -€   -€                     
-€                       -€                         -€   -€                     
-€                       -€                         -€   -€                     

-€                 -€            -€                       -€                         -€   -€                     

PREFERENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
Belastingdienst 1.000,00€        -€            1.000,00€              -€                         -€   -€                     LB mei 2011
Belastingdienst 1.887,00€        -€            1.887,00€              -€                         -€   -€                     LB juni 2011
Belastingdienst 173,00€           -€            173,00€                 -€                         -€   -€                     LB juni 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.969,00€        -€            1.969,00€              -€                         -€   -€                     LB juli 2011
Belastingdienst 194,00€           -€            194,00€                 -€                         -€   -€                     LB juli 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.134,00€        -€            2.134,00€              -€                         -€   -€                     LB augustus 2011
Belastingdienst 191,00€           -€            191,00€                 -€                         -€   -€                     LB augustus 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.981,00€        -€            1.981,00€              -€                         -€   -€                     LB september 2011
Belastingdienst 182,00€           -€            182,00€                 -€                         -€   -€                     LB september 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.054,00€        -€            2.054,00€              -€                         -€   -€                     LB oktober 2011
Belastingdienst 200,00€           -€            200,00€                 -€                         -€   -€                     LB oktober 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.456,00€        -€            2.456,00€              -€                         -€   -€                     LB november 2011
Belastingdienst 212,00€           -€            212,00€                 -€                         -€   -€                     LB november 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.175,00€        -€            2.175,00€              -€                         -€   -€                     LB december 2011
Belastingdienst 194,00€           -€            194,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.136,00€        -€            2.136,00€              -€                         -€   -€                     LB maart 2012
Belastingdienst 191,00€           -€            191,00€                 -€                         -€   -€                     LB maart 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.104,00€        -€            2.104,00€              -€                         -€   -€                     LB april 2012
Belastingdienst 188,00€           -€            188,00€                 -€                         -€   -€                     LB april 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 3.042,00€        -€            3.042,00€              -€                         -€   -€                     LB mei 2012
Belastingdienst 251,00€           -€            251,00€                 -€                         -€   -€                     LB mei 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 4.723,00€        -€            4.723,00€              -€                         -€   -€                     LB juni 2012
Belastingdienst 362,00€           -€            362,00€                 -€                         -€   -€                     LB juni 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 50,00€             -€            50,00€                   -€                         -€   -€                     LB september 2012
Belastingdienst 966,00€           -€            966,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2012
Belastingdienst 50,00€             -€            50,00€                   -€                         -€   -€                     LB april 2013
Belastingdienst 1.524,00€        -€            1.524,00€              -€                         -€   -€                     LB december 2013
Belastingdienst 150,00€           -€            150,00€                 -€                         -€   -€                     LB december 2013 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.205,00€        -€            1.205,00€              -€                         -€   -€                     LB januari 2014
Belastingdienst 129,00€           -€            129,00€                 -€                         -€   -€                     LB januari 2014 Openstaande kosten
Belastingdienst 220,00€           -€            220,00€                 -€                         -€   -€                     Vpb 010210 - 311210 
Belastingdienst 509,00€           -€            509,00€                 -€                         -€   -€                     Vpb 010210 - 311210 Openstaande kosten
Belastingdienst 38.211,00€      -€            38.211,00€            -€                         -€   -€                     OB 2010(?)
Belastingdienst 15,00€             -€            15,00€                   -€                         -€   -€                     OB 2010 (?) Openstaande kosten
Belastingdienst 1.004,00€        -€            1.004,00€              -€                         -€   -€                     OB september 2011
Belastingdienst 1.945,00€        -€            1.945,00€              -€                         -€   -€                     OB oktober 2011
Belastingdienst 179,00€           -€            179,00€                 -€                         -€   -€                     OB oktober 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.618,00€        -€            1.618,00€              -€                         -€   -€                     OB november 2011
Belastingdienst 155,00€           -€            155,00€                 -€                         -€   -€                     OB november 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.412,00€        -€            2.412,00€              -€                         -€   -€                     OB december 2011
Belastingdienst 209,00€           -€            209,00€                 -€                         -€   -€                     OB december 2011 Openstaande kosten
Belastingdienst 10.865,00€      -€            10.865,00€            -€                         -€   -€                     OB 2011 (?)



Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen 11 Shop B.V. / Faillissement (C/13/14/278F)

Belastingdienst 774,00€           -€            774,00€                 -€                         -€   -€                     OB 2011 (?) Openstaande kosten
Belastingdienst 1.435,00€        -€            1.435,00€              -€                         -€   -€                     OB februari 2012
Belastingdienst 143,00€           -€            143,00€                 -€                         -€   -€                     OB februari 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.526,00€        -€            1.526,00€              -€                         -€   -€                     OB maart 2012
Belastingdienst 149,00€           -€            149,00€                 -€                         -€   -€                     OB maart 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.835,00€        -€            1.835,00€              -€                         -€   -€                     OB april 2012
Belastingdienst 170,00€           -€            170,00€                 -€                         -€   -€                     OB april 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.021,00€        -€            2.021,00€              -€                         -€   -€                     OB mei 2012
Belastingdienst 182,00€           -€            182,00€                 -€                         -€   -€                     OB mei 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.944,00€        -€            1.944,00€              -€                         -€   -€                     OB juni 2012
Belastingdienst 179,00€           -€            179,00€                 -€                         -€   -€                     OB juni 2012 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.377,00€        -€            2.377,00€              -€                         -€   -€                     OB juli 2012
Belastingdienst 3.905,00€        -€            3.905,00€              -€                         -€   -€                     OB 2012 (?)
Belastingdienst 309,00€           -€            309,00€                 -€                         -€   -€                     OB 2012 (?) Openstaande kosten
Belastingdienst 166,00€           -€            166,00€                 -€                         -€   -€                     OB mei 2013
Belastingdienst 4.007,00€        -€            4.007,00€              -€                         -€   -€                     OB juni 2013
Belastingdienst 2.841,00€        -€            2.841,00€              -€                         -€   -€                     OB oktober 2013
Belastingdienst 3.293,00€        -€            3.293,00€              -€                         -€   -€                     OB november 2013
Belastingdienst 270,00€           -€            270,00€                 -€                         -€   -€                     OB november 2013 Openstaande kosten
Belastingdienst 4.411,00€        -€            4.411,00€              -€                         -€   -€                     OB december 2013
Belastingdienst 345,00€           -€            345,00€                 -€                         -€   -€                     OB december 2013 Openstaande kosten
Belastingdienst 2.634,00€        -€            2.634,00€              -€                         -€   -€                     OB januari 2014
Belastingdienst 225,00€           -€            225,00€                 -€                         -€   -€                     OB januari 2014 Openstaande kosten
Belastingdienst 1.026,00€        -€            1.026,00€              -€                         -€   -€                     LB januari 2011
Belastingdienst 1.306,00€        -€            1.306,00€              -€                         -€   -€                     OB februari 2014
Belastingdienst 1.942,00€        -€            1.942,00€              -€                         -€   -€                     OB maart 2014
Belastingdienst 943,00€           -€            943,00€                 -€                         -€   -€                     Loonheffingen maart 2014

131.773,00€    -€            131.773,00€          -€                         -€   -€                     

CONCURRENT Schuldeiser Erkend ex BTW BTW € Erkend totaal € Betwist ex BTW € BTW € Betwist totaal € Aard van de vordering Opmerkingen
Greenchoice 2.249,29€        472,35€      2.721,64€              -€                         -€   -€                     geleverde diensten
EVSA Nunspeet B.V. 1.431,33€        -€            1.431,33€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
Gebr. Simon 735,29€           -€            735,29€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Biri Publications B.V. 80,32€             16,87€        97,19€                   -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Kidscase 924,54€           194,15€      1.118,69€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Loonbureau.nl 110,00€           23,10€        133,10€                 -€                         -€   -€                     geleverde diensten
Hoptimist ApS 482,50€           -€            482,50€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Euroka SAS 973,09€           -€            973,09€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
Dutch Fashion Incasso 1.741,59€        -€            1.741,59€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
JOE Color B.V. 792,38€           -€            792,38€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen BTW opvragen
A&L Concept N.V. 2.228,10€        -€            2.228,10€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Romagnoli Rondinella Srl 6.488,09€        -€            6.488,09€              -€                         -€   -€                     geleverde goederen
Imps & Elfs 175,45€           36,85€        212,30€                 -€                         -€   -€                     geleverde goederen

-€                 -€            -€                       -€                         -€   -€                     
-€                 -€            -€                       -€                         -€   -€                     

18.411,97€      743,32€      19.155,29€            -€                         -€   -€                     
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