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Wat is er nieuw onder de WHOA?

In hoofdlijnen biedt de WHOA de mogelijkheid om alle schuldeisers en ook 

aandeelhouders een dwangakkoord op te leggen zonder dat sprake is van 

faillissement of surseance van betaling. Tot aan de invoering van de WHOA 

is dat niet mogelijk; buiten een insolventieprocedure vereist een akkoord in 

principe de instemming van alle betrokken schuldeisers. Door middel van 

een dwangakkoord onder de WHOA kan een faillissement worden 

voorkomen. Dit leidt tot waardebehoud voor bij de onderneming 

betrokken stakeholders en voorkoming van (maatschappelijke) schade, 

bijvoorbeeld door verlies van werkgelegenheid. Dat is ook het doel van de 

WHOA.

Ook is nieuw dat in een akkoord onder de WHOA alle schuldeisers kunnen 

worden betrokken en dat het akkoord zich ook kan uitstrekken tot de 

aandeelhouders. Het dwangakkoord in faillissement en surseance is 

wettelijk beperkt tot concurrente schuldeisers. Onder de WHOA is het 

mogelijk door middel van een dwangakkoord de hele kapitaalstructuur te 

herstructureren, inclusief een wijziging van de aandeelhouders zoals 

bijvoorbeeld door omzetting van schuld in aandelen ×debttoeõuitñ 

swap).

Anders dan in een faillissement of surseance, voorziet de WHOA niet in de 

benoeming van een curator of bewindvoerder. De directie blijft volledig 

bevoegd om gedurende de procedure de onderneming voort te zetten en 

over de activa te beschikken. De WHOA voorziet verder in een aantal 

wettelijke voorzieningen die zorgen voor behoud van de continu�teit van de 

onderneming.�

9 miljoen 

10 miljoen

Schuld

Herstructureren is voordeliger voor alle partijen als de reorganisatiewaarde groter is dan de 

liquidatiewaarde.

Als door een akkoord een faillissement kan worden voorkomen blijft waarde behouden.

Schuldeisers en aandeelhouders kunnen worden betrokken bij een akkoord. 

Daardoor is het mogelijk de gehele kapitaalstructuur te reorganiseren.

De schuldenaar en haar aandeelhouders en 

schuldeisers kunnen een akkoord sluiten.

Schuldeisers die niet instemmen met het akkoord kunnen 

door homologatie worden gebonden.

Reorganisatie -

waarde

Kapitaalstructuur na 

herstructurering

6 miljoen 6 miljoen 

1 miljoen 

2 miljoen 

Liquidatie-

waarde

AH AHSE SE

SE

SE

SE

SE

AH

AH

1e rangs  

zekerheid

aandelenkapitaal

2e rangs  

zekerheid
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Wat kan je met de WHOA?

De WHOA biedt een efectief instrument om schulden te herstructureren 

met zoveel mogelijk behoud van de going concern waarde. 

Het is mogelijk een dwangakkoord aan te bieden aan alle schuldeisers of 

het akkoord te beperken tot bepaalde categorieën. Zo rs iii nkkooed 

monilrjk dnt rs bipiekt tot fininrëli snhuldirsies ii di nnidiilhoudies ii 

di noinueeiiti snhuldirsies oinimoird lnntg

Di WHOA bridt viedie di monilrjkhird ri hit kndie vni iii nkkooed 

bistnnidi ovieiiikomstii ti hiesteuntueieii. Oidie di WHOA kni di 

snhuldiinne iii vooestil doii vooe wrjzrnrin of biëridrnrin. Iidrii di 

widiepnetrj drt vooestil irit nnniptiiet niift di WHOA hit einht di 

ovieiiikomst ti biëridrnii oidie di vooewnnedi dnt hit WHOA-nkkooed 

dooe di einhtie woedt noidnikiued. Di snhndivoedierin wnne di 

widiepnetrj dni einht op hiift kni vievolniis woedii biteokkii ri di 

hiesteuntueierin oidie hit nkkooed. 

Di wit bridt viedie vooezriirinii dri zoenii vooe bihoud vni noitriuâtirt 

nidueiidi hit peonis om iii nkkooed tot stnid ti beiinii. Zo kni di 

einhtie op viezoik iii nfkoilrinspierodi nfkoidrnii dri wiekt tii 

opzrnhti vni nlli of bipnnldi snhuldirsies. Ook bistnnt di monilrjkhird 

einhtilrjki mnnhtrnrin ti viezoikii vooe hit vieernhtii vni bipnnldi 

einhtshnidilriniiç zonls hit viesteikkii vni zikiehidii vooe hit 

nniteikkii vni ioodfininriering

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die hun schulden willen herstructureren.

Het kan uitkomst bieden voor bedrijven die gebukt gaan onder een grote schuldenlast. 

De onderneming kan een akkoord sluiten met haar schuldeisers en aandeelhouders.

Het is mogelijk dit akkoord door de rechtbank te homologeren. Hierdoor kunnen iij tegen hun wil worden gebonden aan het 

akkoord.

Ve搀�binden
�

Ook voor schuldeisers en 

aandeelhouders die niet 

instemden

Akkoo搀�
�

Tussen onderneming, 

aandeelhouders en schuldeisers

Rechte搀�lijke toetsin
g

De rechter kijkt onder meer naar 

het dreigende faillissement en de 

gevolgde procedure.

meer over rechterlijke toetsing

Onder
-

neming

Onder
-

neming

SE

evb

SE

evb

SE

evb

SE

evb

SE

evb

SE

evb

-€400.000

-€l00.000

-€r0.000

-€y000

-€l000

-€y000

-€r00.000

-€��0.000

-€�00.000

-€4000

-€
000

AH

debt/equity swap
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Voor wie is de WHOA bedoeld?

De WHOA richt zich tot schuldenaren die een onderneming drijven (met 

uitzondering van banken en verzekeraars). Het maakt daarbij niet uit in 

welke rechtsvorm de schuldenaar zijn onderneming drijft.

Voorwaarde voor gebruikmaking van de WHOA is dat sprake is een 

situatie waarin insolventie dreigt of onvermijdelijk is. Hiervan is sprake 

indien de onderneming nog in staat is om haar lopende verplichtingen te 

voldoen, maar voorziet dat ook geen realistisch perspectief bestaat om een 

toekomstige insolventie af te wenden, tenzij de schulden worden 

geherstructureerd.

Tot het moment van verwachte insolventie kan de nodige tijd liggen. Het is 

mogelijk dat een onderneming voorziet dat een lening die over bijvoorbeeld 

een half jaar of een jaar opeisbaar wordt, niet zal kunnen worden 

terugbetaald. In dat geval kan de onderneming de voorbereiding van een 

akkoord onder de WHOA in gang zetten.  

Een schuldenaar kan overigens geen gebruik maken van de WHOA als 

deze in de drie voorafgaande jaren al eens een mislukte poging heeft 

gedaan om op basis van die wet een dwangakkoord tot stand te brengen. 

Is een poging van de schuldenaar om tot een akkoord te komen mislukt, 

dan blijft het op grond van de WHOA voor de schuldeisers of 

aandeelhouders van de onderneming wel mogelijk om alsnog het initiatief 

voor een akkoord te nemen.

jaar 1 jaar 2 jaar 3

Snhuengonnrlnzgtlmcseuktgl

pz co ltztlnwno nkkzzrn

Iolnglnrcgljnrgolnnnronlknolnglsnhuengonnrl

 ggol gbrucklvnolnglWHOAlmnkgod 

Dglnnonggehzungrslgolsnhuengcsgrslkuoogol

wéelhgtlcoctcntcgflvzzrlggolnkkzzrnlogmgod

Dglzongrogmco lcslcolstnntlcslzmlhnnrlezpgonglvgrpecnhtco goltgl

vzenzgo,lmnnrlvzzrecgtlnntl ggolrgnecstcsnhlpgrspgntcgflbgstnntl

zmlggoltzgkzmstc glcoszevgotcglnfltglwgongod

WHOA

Dglzongrogmco lcsl

fononcggel gezond

Ioszevgotcgd

De WHOA kan gebruikt worden als insolventie dreigt of onvermijdelijk is.

Na een mislukte poging kan de schuldenaar gedurende 3 jaar geen gebruik maken van de WHOA.
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Wie kunnen in een akkoord worden 

betrokken?

vraag 7

Alle schuldeisers en alle aandeelhouders van de schuldenaar die het 

akkoord aanbiedt kunnen onder de WHOA in een akkoord worden 

betrokken. Dit omvat mede preferente schuldeisers en schuldeisers die 

beschikken over zekerheden. Een akkoord kan zich niet uitstrekken tot 

vorderingen van werknemers die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. 

Een akkoord onder de WHOA kan zich ook uitstrekken tot vorderingen op 

groepsvennootschappen die een garantie of borgtocht hebben afgegeven. 

De eisen die daarvoor gelden zijn onder meer dat ook bij die 

groepsmaatschappij sprake is van dreigende insolventie. §erder is vereist dat 

die groepsmaatschappij daarmee instemt of dat het akkoord wordt 

aangeboden door een door de rechter benoemde 

herstructureringsdeskundige. Zie over de benoeming van een 

herstructureringsdeskundig het antwoord op  ¤Hoe ziet de 

procedure eruit?).

De wet maakt een onderscheid tussen verschillende soorten schuldeisers.

Een klasse kan ook buiten een akkoord worden gelaten.

Voor het indelen van de schuldeisers in klassen, is de wettelijke en contractuele rang leidend. 

De wettelijke en contractuele rang is leidend, maar een andere 

indeling is mogelijk als er geen sprake is van een vergelijkbare positie 

van schuldeisers.
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Wanneer is een akkoord bindend?

vraag 6

Schuldeisers en aandeelhouders die in een akkoord worden betrokken, 

zijn aan een akkoord gebonden als (i) ten minste één klasse in the money 

schuldeisers met de vereiste meerderheid voor het akkoord heeft 

gestemd en (ii) de rechter het akkoord vervolgens goedkeurt 

(homologatie). Een klasse schuldeisers is in the money als deze 

schuldeisers ook in het geval van een faillissement geheel of gedeeltelijk 

zouden worden voldaan.

De vereiste meerderheid per klasse is 2/3 van het bedrag van de 

vorderingen c.q. het nominale bedrag van de aandelen dat in de 

vergadering een stem uitbrengt. De meerderheid wordt dus niet vastgesteld 

op basis van een headcount en schuldeisers en aandeelhouders die geen 

stem uitbrengen worden niet meegerekendç

Schuldeisers en aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd 

kunnen aan het akkoord worden gebonden, ook als zij in een klasse zitten 

die niet met de vereiste meerderheid instemt. Wel kunnen leden van een 

dergelijke niet�instemmende klasse bij de rechter een beroep doen op een 

aantal aanvullende gronden om homologatie te weigeren. Wij verwijzen 

naar ons antwoord op  (Wanneer kan de rechter een akkoord 

weigeren?).

Een akkoord wordt aangenomen als ten minste één klasse in the money schuldeisers voor stemt.

Een klasse schuldeiser is in the money als deze schuldeisers in het geval van een faillissement geheel of gedeeltelijk zouden 

worden voldaan.

Een klasse stemt o� ~asis van meerderheid.

De vereiste meerderheid per klasse is 2/3 van het bedrag van de vorderingen. 

5 miljoen 

Schuld Liquidatiewaarde

In the mone y

schuldeisers

Out the mone y

schuldeisers

SE

concurrent

SE

preferent

SE

evb

20

Akkoord Verbindend

Ook voor schuldeisers en  

aandeelhouders die  

niet instemden

Rechterlijke 

toetsing

A

C

B

7,5 miljoen

concurrent
e

vorderingen

schuldeiser s

met EVB

bank met 
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De rechter onderzoekt ten eerste zel standig (ambtshalve) een aantal 

gronden voor weigeringt De e gronden betrefen de vraag of wel rprake ir van 

een dreigende inrolventie en of alle procedurele voorrccriften  iin gevolgd. 

Verder onder oekt de recctbank of nakoming van cet akkoord voldoende ir 

gewaarborgd en of cet akkoord niet op oneerliike gronden ir aangenomen 

(geen rluipakkoord).

Een schuldeiser en aandeelhouder die tegen het akkoord hee t gestemd kan 

zich tegen homologatie verzetten als duidelijk is dat hij op basis van akkoord 

slechter a  is dan bij een verefening in  aillissementt.

Een schuldeiser o  aandeelhouder die tegen het akkoord hee t gestemd Ìn 

deel uitmaakt van een niet-instemmende klasse kan de rechter vragen 

homologatie te weigeren alr:

(iÒ

(iiÑ

Alr de klarre concurrente MKB-crediteuren (≤ 50 werknemerr) niet inrtemt 

met cet akkoords kunnen  ii be waar maken alr  ii onder cet akkoord een 

uitkering ontvangen met een waarde die minder ir dan 20% van cet bedrag van 

cun vorderingens ten ii daarvoor een  waarwegende grond bertaat.

Wanneer kan de rechter een 

akkoord weigeren?

Een schuldeiser of aandeelhouder die tegen het akkoord heeft gestemd én door het 

akkoord slechter af is dan bij faillissement, kan zich tegen homologatie verzetten.

Een schuldeiser of aandeelhouder die tegen het akkoord heeft gestemd én deel uitmaakt van een 

niet-instemmende klasse kan de rechter vragen homologatie te weigeren als:

Rechterlijke 

toetsing

Dreigende insolventie?

Procedure gevolgd?

Nakoming akkoord gewaarborgd?

Geen sluipakkoord?

De rechter onderzoekt ambtshalve of het akkoord geweigerd moet worden.

Slecht akkoor
d

Preferente schuldeisers zijn bij dit 

akkoord slechter af dan bij 

vereffening na faillissement.

Tegenste
m

De preferente schuldeiser stemt 

tegen het akkoord.

Tegenste
m

De aandeelhouder of 

schuldeiser stemt 

tegen het akkoord.

Tegenstemmende klass
e

De aandeelhouder of 

schuldeiser behoort tot de 

klasse die tegenstemt.0

Mogelijk verzet tegen homologati
e

Onder meer op grond dat 

reorganisatiewaarde niet conform 

rangorde is verdeeld en die SE of AH 

daar nadeel van ondervindt
.

Verzet tegen homologati
e

Deze schuldeiser kan zich 

verzetten tegen homologatie.

+

+

=

=

S¤

preferent

S¤

preferent

AH

AH

AH AH

AH

de reorganiratiewaarde van de onderneming onder cet akkoord niet 

overeenkomrtig de wetteliike en contractuele rangorde wordt verdeeld 

en de betrefende rcculdeirer of aandeelcouder daarvan nadeel 

ondervindts ten ii daarvoor een redeliike grond bertaat
;

cii onder cet akkoord niet cet recct ceeft te kie en voor een uitkering in 

geld ter coogte van cet bedrag dat cii bii verefening in faillirrement  ou 

ontvangen. Op de e regel geldt een uit ondering voor banken en andere 

bedriifrmatige geldverrccaferrs met dien verrtande dat  ii niet verplicct 

kunnen worden een uitkering te accepteren in de vorm van aandelen. 
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Hoe ziet de procedure eruit?

De WHOA biedt de keuze voor een oeenbare of een besloten erocedure. Die 

keuze is relevant voor de vertrouwelijkheid van de erocedure, de 

bevoegdheid van de rechter en de erkenning van het vonnis in het 

buitenland. 

De schuldenaar kan het traject voor het tot stand brengen van een akkoord 

zelf in gang zetten of de rechter vragen om de aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige die vervolgens een akkoord voorbereidt en 

aanbiedt. Ook schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad of 

eersoneelsvertegenwoordiging kunnen het initiatief nemen met een verzoek 

aan de rechter tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. 

Een voorbereid akkoord moet ten minste acht dagen voorafgaand aan de 

stemming aan de stemgerechtigde vermogensverschafers worden 

voorgelegd. Het akkoord moet alle informatie bevatten die de schuldeisers 

en aandeelhouders nodig hebben om een goed geïnformeerde beslissing te 

nemen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan waarderingen en aan 

een anal×se van de fnanci!le gevolgen van het akkoord eer klasse van 

schuldeisers en aandeelhouders. 

Als tenminste één klasse die in the money is voor het akkoord heeft 

ingestemd, kan het akkoord ter homologatie aan de rechter worden 

voorgelegd. Als de rechter het akkoord homologeert, is het vanaf dat 

moment bindend voor alle bij het akkoord betrokken partijen. Het vonnis 

van de rechter is fnaal en niet vatbaar voor hoger beroeep

Het is mogelijk tussentijds een oordeel van de rechter te vragen als aan 

beeaalde vereisten voor homologatie wordt voldaan. Hiermee kan worden 

voorkomen dat de rechter eas aan het eind van de erocedure daarover 

duidelijkheid geeft. Dan kan het immers al te laat zijn. 

De erocedure kan in een korte tijd worden doorloeen. en goed voorbereide 

erocedure hoeft niet meer dan vier tot zes weken in beslag te nemen. Het 

zorgvuldig voorbereiden en uitonderhandelen van het akkoord zal echter 

langer in beslag nemen. 

Onder+

neming

Overzicht van de procedure.

Stap 1 :



Initiatief tot 

totstandbrengen van 

een akkoord.

Stap ~ :



Het akkoord wordt ter 

stemming voorgelegd 

aan de stemgerechtigde 

vermogensverschafers.

Stap ��

Na stemming kan het 

akkoord ter homologatie 

aan de rechter worden 

voorgelegd.

Stap 4 :



Als de rechter het akkoord 

homologeert, is het vanaf 

dat moment bindend voor 

alle bij het akkoor
d

betrokken partijen.

De schuldenaar kan 

traject zelf in gang 

zetten.

Voorbereid akkoord

Als minimaal 1 klasse die in the 

money is voorstemt...

... kan het akkoord ter 

homologatie aan de rechter 

worden voorgelegd.

Stemming

Betrokkenen kunnen de rechter vragen een 

herstructureringsdeskundige aan te wijzen die 

het traject in gang zet.

Onder+

neming

AH

SE OR
PV

HD

minimaal 8 dagen

A

70
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Kan de onderneming 

ondertussen doordraaien?

Ie.nt.ptrront.nhh.cth.heeoorn.wornh. oorbtrtrn,.ehe.cth.btthuur.nt.

oentretmren. oorzthhten Om er voor te zornen dat het bestuur dit in 

relatieve rust kan doen, kan de snhuldenaar of de 

herstrunturerinnsdeskundine de renhter verzoeken een afkoelinnsperiode te 

nelasten. Gedurende deze afkoelinnsperiode hebben snhuldeisers een 

manhtininn van de renhter nodin om verhaal nemen op noederen van de 

snhuldenaar en om afnifte van noederen eisen. Verder kan de renhtbank 

beslanen ophefen en wordt de behandelinn van verzoeken tot surseanne en 

faillissement nesnhorst.

Trjntet.nt.hfeoterentptrront.btcounh.nt.ticuentehhr.zrje.bt otnnctrn.

om.notntrte.nrt.btehth.zrje.mth.rtichte. he.ntrnte.ht.ntbrurete,.

 trbrurete.of. tr rttmnte,. oor.zo tr.nhh.eonrn.rt. oor.nt.eormhet.

 oorzthhren. he.nt.oentretmrenn Ïij renhten van derden moet nedanht 

worden onder einendomsvoorbehoud neleverde voorraden of 

bedrijfsmiddelen en antiva die met een zekerheidsrenht zijn belast. Van 

belann is wel dat de snhuldenaar deze bevoendheid alleen man uitoefenen 

als de belannen van die derden voldoende newaarbornd zijn. Dit kan onder 

meer door vervannende zekerheid te bieden.

De renhter kan de afkoelinnsperiode periode toewijzen voor een periode van 

vier maanden, met de monelijkheid tot verlenninn tot in totaal anht 

maanden. De afkoelinnsperiode kan betrekkinn hebben op alle snhuldeisers 

of een aantal van hen. 

Dt.ticuentehhr.of.nt.ctrthruihurtrrentntteuenrnt.ehe.nt.rtichtr.ooe.tte.

mhichrnren. rhnte.om.tptirftet.rtichtchenterente.ht. trrrichten. ls de 

renhter die noedkeurinn verleent, kan de desbetrefende renhtshandelinn 

later niet worden vernietind op nrond van de faillissementspauliana. Dit biedt 

de snhuldenaar bijvoorbeeld de monelijkheid om noodfnannierinn aan te 

trekken en daarvoor zekerheid te verstrekken.

Tijdens de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers niet 

zomaar verhaal nemen op goederen van de schuldenaar.

De afkoelingsperiode 

duurt maximaal 4 

maanden.

Deze periode kan verlengd 

worden tot maximaal 8 

maanden.

Tijdens het ���� traject kan het bestuur de onderneming voortyetten.

De afkoelingsperiode zorgt voor relatieve rust.

De schuldenaar kan goederen belast met rechten van derden onder voorwaarden blijven gebruiken.

Vereist is dat dit gebruik nodig is in de normale voortzetting van de onderneming.

De rechter kan toestemming verlenen om speciifeke rechtshandelingen te verrichten.

Deze toestemming sluit latere vernietiging op grond van pauliana uit.

Onder
-

neming

Z

€
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Hoe kan de WHOA mij als 

contractspartij raken?

DdeWHOAebidntendeschulndeaarendemogdlijkhdinezijeecoetractspartijdee

ddeevoorstdletdenodeelopdendeovdrddekomstdeetdewijzigdeeofetde

bdëienigde. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een nadelige 

huurovereenkomst. Dit recht geldt voor alle type overeenkomsten, behalve 

arbeidsovereenkomsten. 

Indien de contractspartij niet met het voorstel instemt, dan hddftende

schulndeaarehdterdchtendeovdrddekomstemdtetodstdmmiegevaeenderdchtdre

ddezijnigeopetdezdggdeealsenderdchtdrehdteakkoornehomologddrt.eDe 

schade die de contractspartij als gevolg van die eenzijdige opzegging van 

de overeenkomst lijdt kan vervolgens in het akkoord worden betrokken. In 

dat geval wordt de contractspartij een stemgerechtigd schuldeiser. 

DaareaastebdpaaltendeWHOAenatecoetractudldebdpaliegdeenidedekdle

worndeegdtriggdrnenoorendevoorbdrdiniegeofeuitvodriegevaeeddeeakkoorne

oendrendeWHOAebuitdeetodpassiegeblijvde. Denk bijvoorbeeld aan 

clausules die voorzien in beëindiging van een overeenkomst als een 

crediteurenakkoord wordt aangeboden of als sprake is van een change of 

control doordat een akkoord voorziet in een omzetting van schuld in 

aandelen. 

Wanneer de rechter een afkoelingsperiode heeft afgekondigd, geldt 

bovendien dat ddeegdbrdkeieendeeakomiegegdnurdendendepdriondevóórende

afkodliegspdriondegddeegroeneisevoorendewdndrpartijeomendebdtrdfdende

ovdrddekomstetdebdëienigde,etdeoetbiendeeofeeakomiegeopetdeschortde, 

mits de schuldenaar zekerheid stelt voor de verplichtingen die ontstaan 

tijdens de afkoelingsperiode. 

Wijziging of beëindigdiging van een overeenkomst.

Op voorstel van de schuldenaar.

Bepalingen die enkel worden getriggerd door voorbereiding of uitvoering van het akkoord.

Buiten beschouwing laten bepalingen.

Bi�voorbeeld een 

beëindigingsbeding 

bi� een change of 

control.

Eenzijdige opzegging.

Na toestemming van de rechter.

Rechterlijke 

toetsing Schade

Akkoord

€



Terug naar de negen vragen >>

 Lees meer >>

Partnerg adlocaat

Stefan is een zeer erlaren specialist op  et nebied lan fnancierinnss

transacties en wordt internationaal aanbelolen als expert.

rossum@vandoorne.com

+31 (0)20 6789 647

Stefan van Rossum

Lees meer >>

adlocaat

Jelmer is expert op  et nebied lan fnancierinns- en  erstructurerinnss

transactiesg zowel binnen als buiten insollentie. 

baukema@vandoorne.com

+31 (0)20 6789 388

Jelmer Baukema

Lees meer >>

adlocaat

Joost is nespecialiseerd in commercial litination en adliserinng met een 

focus op fnancierinng  erstructurerinn en insollentie. 

volkers@vandoorne.com

+31 (0)20 6789 280

Joost �olker{

ontvang de presentatie

Meer informatie ontvangen?

Indien u een gedetailleerde presentatie 

over de WHOA wilt ontvangen, klik hier:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze WHOA-specialisten.

neem contact op

Neem contact oI

https://www.vandoorne.com/whoapresentatie
https://www.vandoorne.com/specialisten/stefan-van-rossum/
https://www.vandoorne.com/specialisten/jelmer-baukema/
https://www.vandoorne.com/specialisten/joost-volkers/
https://www.vandoorne.com/whoapresentatie

