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Algemene gegevens
Naam onderneming
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21-08-2018
1

Gegevens onderneming
Van de Vijver Infra B.V.
Brugstraat 16
5712 AZ Someren
KvK: 66339294

21-08-2018
1

Activiteiten onderneming
W egenbouw en ondergrondse infra.

21-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.963.785,00

€ -254.521,00

€ 778.780,00

2016

€ 0,00

€ -1.437,00

€ 412,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2017 zijn verkregen via het concept
rapport inzake jaarstukken 2017.

21-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

21-08-2018
1

Toelichting
Er zijn volgens opgave nog maximaal 19 personeelsleden in dienst bij
gefailleerde (ten aanzien van drie personen is juridisch niet duidelijk of het
dienstverband nog bestaat).

Boedelsaldo
€ 0,00

21-08-2018
1

€ 106,28

25-02-2019
2

€ 106,73

29-08-2019
3

€ 107,92

17-02-2020
4

€ 741,47

26-08-2020
5

€ 636,52

05-03-2021
6

€ 49.722,69

01-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2018

21-08-2018
1

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018

25-02-2019
2

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

29-08-2019
3

t/m
23-8-2019
van
24-8-2019

17-02-2020
4

t/m
14-2-2020
van
15-2-2020

26-08-2020
5

t/m
21-8-2020
van
21-8-2020

05-03-2021
6

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021
t/m
27-8-2021

Bestede uren

01-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 48 min

2

25 uur 30 min

3

4 uur 48 min

4

9 uur 48 min

5

2 uur 18 min

6

21 uur 18 min

7

13 uur 54 min

totaal

106 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Verslag 5:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 71,4 uur.

26-08-2020
5

Verslag 6:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 92,7 uur.

05-03-2021
6

Verslag 7 (eindverslag):
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 106,6 uur.

01-09-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Van de Vijver Holding
B.V. Van Van de Vijver Holding B.V. is de heer T.M. van de Vijver enige
aandeelhouder en bestuurder.
Op 2 juli 2018 zijn tevens de moedermaatschappij Van de Vijver Holding B.V. (F
18/189) en de zustermaatschappij Van de Vijver Bestratingen B.V. (F 18/191)
in staat van faillissement verklaard.

21-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder lopen er geen procedures. Tenzij de
curator anders mocht blijken w ordt daar in het verdere verloop van uitgegaan.

1.3 Verzekeringen

21-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn hangende de op handen zijnde verkoop van de activa
gecontinueerd. Met de verzekering loopt een discussie over de dekking met
betrekking tot gestolen zaken.

21-08-2018
1

De discussie over de verzekeringen bleken alleen zaken te betreffen van de
aan failliet gelieerde Van de Vijver Holding BV en Van de Vijver bestratingen
B.V. Deze is afgerond als beschreven onder 6.4 van verslag 3 bij die tw ee
openbare faillissementsverslagen.

29-08-2019
3

1.4 Huur
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directie voert het volgende aan als oorzaak van het faillissement van failliet
en de aan haar gelieerde tw ee vennootschappen. Opdrachten w aren er
genoeg maar omdat het aantal zzp-ers dat voor hen w ilde w erken sterk
terugliep is de omzet van Van de Vijver Bestratingen B.V. teruggelopen. Na een
extern bedrijf te hebben ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen hoe zij er
exact voor stonden en w at eraan te doen is de directie pas duidelijk gew orden
dat zij over 2017 (flink) verlies draaide. Om aan de financiële verplichtingen te
kunnen blijven voldoen heeft zij afspraken gemaakt met een collega-bedrijf. Dit
bedrijf zou € 300.000 investeren in gefailleerde en in ruil daarvoor zouden zij
50% van de aandelen overnemen. Dit geldbedrag zou direct beschikbaar
w orden gesteld maar uiteindelijk zijn er 6 w eken verstreken voordat een groot
gedeelte van dit bedrag ontvangen w as. Hierdoor kon gefailleerde nog niet
geheel aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Volgens afspraak zijn de
aandelen uiteindelijk niet door het betreffende bedrijf overgenomen en is het
geïnvesteerde bedrag omgezet in een geldlening. Gefailleerde zag geen
andere uitw eg meer dan de aanvraag van haar eigen faillissement.

21-08-2018
1

De curator onderzoekt deze door het bestuur aangedragen verklaring.
Verslag 2:
De curator betrekt dit aspect bij zijn rechtmatigheidsonderzoek. Voor het
verdere verloop w ordt naar het rechtmatigheidsonderzoek (punt 7) in dit
verslag verw ezen.

25-02-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

21-08-2018
1

Toelichting
Er zijn volgens opgave nog maximaal 19 personeelsleden in dienst bij
gefailleerde (ten aanzien van drie personen is juridisch niet duidelijk of het
dienstverband nog bestaat).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-08-2018
1

Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-7-2018

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt niet over enige bedrijfsmiddelen.

21-08-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 81.987,06

€ 46.454,33

totaal

€ 81.987,06

€ 46.454,33

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren (al dan niet na datum aanvang faillissement gefactureerd)
w orden vooralsnog geïnd door abcfinance BV op basis van een door haar
veronderstelde akte van cessie althans verpanding.

21-08-2018
1

Verslag 2:
Zie verslag 2. onder 4.2.

25-02-2019
2

Verslag 4:
Van het in punt 4.1 genoemd omvangsbedrag is een bedrag van € 11.398,80
geïnd door AbcFinance. AbcFinance heeft na inning van (nagenoeg) de gehele
vordering de debiteurenincasso gestaakt. De curator heeft de
debiteurenincasso voortgezet en de nog openstaande debiteuren
aangeschreven. Van de drie debiteuren heeft één debiteur de vordering
betw ist en één debiteur heeft aangegeven met een inhoudelijke reactie te
komen. De curator zal de debiteurenincasso in de komende verslagperiode
voortzetten.

17-02-2020
4

Verslag 5:
Van de drie debiteuren heeft 1 debiteur het openstaande bedrag voldaan. Met
de tw eede debiteur is de curator nog in gesprek. De andere debiteur heeft de
vordering afgew ezen en de curator beraadt zich over vervolgstappen. Daartoe
vindt ook overleg met de Rabobank (pandhouder) plaats.

26-08-2020
5

Verslag 6:
De incasso van één debiteur staat nog open. De curator is doende met het
opstarten van een procedure jegens deze debiteur.

05-03-2021
6

De incasso is gefinaliseerd. Er is € 45.000 geïnd.

01-09-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt de akte van cessie/verpanding van abcfinance BV en
bew aakt de inning van debiteuren.

21-08-2018
1

Verslag 2:
Het in verslag 1 genoemde onderzoek is uitgevoerd. De curator is niet gestuit
op onregelmatigheden dan w el onmogelijkheden van cessie/verpanding (3:83
lid 2 BW ). De curator voert nauw overleg over de inning van de vorderingen
door abcfinance.

25-02-2019
2

Verslag 3:
De curator heeft AbcFinance een termijn gesteld ex 58 Faillissementsw et om
tot inning over te gaan. AbcFinance heeft deze termijn ongebruikt laten
verstrijken. De curator w il daarom de uitw inning overnemen. AbcFinance
betw ist dat de curator daartoe gerechtigd is. Hierover loopt een discussie
w aarbij intussen w ordt gestreefd naar inning van de debiteuren.

29-08-2019
3

Verslag 4:
De in het vorige verslag vermelde termijnstelling is aldus niet meer aan de
orde. De curator int (zie 4.1).

17-02-2020
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 335.177,00

21-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
AbcFinance BV heeft nog geen vordering ingediend en is doende met de inning
van de debiteuren op basis van de door haar veronderstelde akte van cessie
althans verpanding. De curator heeft deze akte van cessie althans verpanding
in onderzoek. Daarop vooruitlopend w orden deze debiteuren vast door
abcfinance BV geïnd om de opbrengst maximaal veilig te stellen.
De Rabobank heeft inzake verstrekte leningen een vordering ingediend van in
totaal € 352.731,42.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Zie 4.2. De curator heeft op verzoek van AbcFinance BV diverse administratie
en bescheiden aangereikt ter inning van de vorderingen op debiteuren.
AbcFinance BV heeft de curator kort voor het opmaken van dit verslag
telefonisch laten w eten nog circa € 20.000 te vorderen te hebben op failliet
w aarna zij is voldaan. De onderliggende verantw oording daarvan is door
AbcFinance aan de curator toegezegd.

25-02-2019
2

29-08-2019
Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3:
Zi punt 4.2 verslag 3.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4:
AbcFinance heeft de curator bericht na inning van (nagenoeg) de gehele
vordering de debiteurenincasso te hebben gestaakt.

3

17-02-2020
4

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met enige leasecontracten.

21-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft ter meerdere zekerheid van haar vordering een 1e
pandrecht bedongen op alle activa van Van de Vijver Holding BV, Van de Vijver
Infra BV en Van de Vijver Bestratingen BV en een 1e en enige hypotheekrecht
op de onroerende zaak voor vorderingen van ieder op hen.

21-08-2018
1

De enige uitzondering daarop betreft het door abcfinance BV geclaimde
pandrecht op vorderingen van Van de Vijver Infra BV en Van de Vijver
Bestratingen BV op derden voor zover deze al niet aan haar zouden zijn
gecedeerd. Deze claim van abcfinance BV heeft de curator in onderzoek.
In samenspraak met de Rabobank zijn de roerende zaken getaxeerd en
momenteel loopt er via de curator een verkooptraject.
Verslag 2:
Zie t.a.v. de aan het slot van verslag 1 onder 5.3 genoemde onderzoek het
hiervoor in verslag 2 onder 4.2 verw oorde.

25-02-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3 van dit verslag.

21-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft één partij een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator
heeft dit in onderzoek.

21-08-2018
1

Verslag 2:
De kw estie omtrent eigendomsvoorbouden zijn afgew ikkeld.

25-02-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op een recht van retentie.

5.7 Reclamerechten

21-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op een recht van reclame.

21-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% van de
opbrengst van de roerende zaken. Inzake de debiteuren is met de Rabobank
als tw eede pandhouder eveneens een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen.

Toelichting
Verslag 2:
Voor de financiële afw ikkeling w ordt naar het financieel verslag verw ezen.

21-08-2018
1

25-02-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- afw ikkeling geclaimd eigendomsrecht;
- afw ikkeling beoordeling rechtsgeldigheid contracten;
- te gelde maken actief.

21-08-2018
1

Verslag 2:
Te gelde maken actief.

25-02-2019
2

Verslag 6:
De Rabobank heeft de curator bericht afstand te doen van haar pandrecht
jegens de nog openstaande debiteur. Dit in verband met de op te starten
procedure (en de daarmee gepaard gaande kosten) tegen deze nog
openstaande debiteur.

05-03-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de aanvang van het faillissement lag de onderneming al stil. In
de branche van failliet is er momenteel onvoldoende capaciteit bij de meeste
grond- en verzet bedrijven om al het w erk in de markt aan te kunnen.
Daarmee is gezegd dat het meest belangrijke actief van de onderneming 'de
handjes' betroffen van de w erknemers en vooral de ZZP-ers. Omdat failliet al 2
w eken voorafgaand aan het faillissement aan de betrokkenen had laten w eten
dat het faillissement w as aangevraagd (maar omw ille van formaliteiten nog
niet w as uitgesproken) hebben vooral de ZZP-ers voor het uitspreken van het
faillissement hun w erkzaamheden gestaakt en zijn zij voor derden verder
gegaan. Opdrachtgevers hadden inmiddels de overeenkomst veelal ontbonden
en derden de opdracht gegeven de activiteiten af te ronden. Daarmee w as
het ten tijde van het uitspreken van het faillissement niet meer mogelijk om de
inmiddels doodgebloede activiteiten voort te zetten dan w el een doorstart te
realiseren.
De curator heeft deze door het bestuur aangedragen verklaring in onderzoek.

21-08-2018
1

Verslag 2:
De door het bestuur aangedragene als verw oord in verslag 1 is juist. De
curator heeft dit aspect van het onderzoek afgesloten.

25-02-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op het voorgaande is een doorstart van de activiteiten van de
onderneming niet aan de orde.

21-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

21-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse fysieke stukken ontvangen van failliet. Verder heeft de
curator een kopie laten maken van de ICT. De curator onderzoekt dit.

21-08-2018
1

Verslag 7 (eindverslag):
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.

01-09-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 10 oktober 2017. Deponering heeft
derhalve tijdig plaatsgevonden.

21-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld
van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op
grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve
ontbreekt een accountantsverklaring.

21-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator onderzoekt dit nog.

21-08-2018
1

Verslag 2:
Het aandelenkapitaal is gestort. De curator beschouw t dit punt als afgedaan.

25-02-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft dit in onderzoek. De curator heeft onder diverse voorw aarden
een regeling met de bestuurder gesloten. Zodra aan de van de kant van de
bestuurder daarvoor genoemde voorw aarden zijn voldaan zal de curator de
regeling ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorleggen.

Toelichting
Met de bestuurder is een regeling tegen finale kw ijting over en w eer gesloten.
Op basis daarvan voldoet de bestuurder aan de boedel een totaalbedrag van
€ 10.000, te voldoen in 18 gelijke maandelijkse termijnen w elke aflopen op 1
augustus 2020. Dit bedrag w ordt vervolgens onder de drie failliete partijen
verdeeld.

Toelichting
Verslag 4:
Door de bestuurder zijn inmiddels 9 maandelijkse termijnen voldaan. Dit
behelst een bedrag van in totaal € 4.950,00.

Toelichting
Verslag 6:
Het overeengekomen bedrag is betaald.

21-08-2018
1

25-02-2019
2

29-08-2019
3

17-02-2020
4

05-03-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
De curator is niet op paulianeuze transacties gestuit. De curator beschouw t dit
punt als afgedaan.

21-08-2018
1

25-02-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is zich bew ust van het in de media gepubliceerde en betrekt dit bij
zijn onderzoek.

21-08-2018
1

Verslag 2:
De curator heeft het geheel in onderzoek.

25-02-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek naar de administratie en het door de directie gevoerde
beleid.

21-08-2018
1

Verslag 2:
De curator streeft er naar het onderzoek in de komende verslagperiode te
realiseren.

25-02-2019
2

Verslag 3:
Inning afgesproken bedrag (zie 7.5 verslag 3).

29-08-2019
3

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

05-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
€ 91.994,79
Toelichting
Verslag 3: Het UW V heeft voor een totaalbedrag van € 91.994,79 aan
boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-08-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.076,00

21-08-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
99.076.
€ 127.468,00

25-02-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De fiscus heeft voor een totaalbedrag van € 127.468,00 aan preferente
vorderingen ingediend.
€ 123.321,00

29-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3: Door een teruggave is de preferente vordering van de fiscus
verlaagd naar een bedrag van € 123.321,00.
€ 139.713,00

17-02-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Tot op heden is er geen preferente vordering ingediend door het UW V.
€ 64.513,36

29-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3: Er is voor een totaal van € 64.513,36 aan preferente vorderingen
door het UW V ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Naast de preferente vordering ingediend door de fiscus zijn er geen andere
preferente vorderingen ingediend.
€ 0,00
Toelichting
Naast de preferente vorderingen ingediend door de fiscus en het UW V zijn er
geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-08-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

21-08-2018
1

Toelichting
Tot op heden hebben 15 crediteuren een concurrente schuldvordering
ingediend.
23

25-02-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Tot op heden hebben 23 crediteuren een concurrente schuldvordering
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 592.283,75

21-08-2018
1

Toelichting
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente
schuldvorderingen beloopt thans € 592.283,75.
€ 708.967,30

25-02-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente
schuldvorderingen beloopt thans € 708.967,30.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog niet aangeven op w elke w ijze dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

21-08-2018
1

Verslag 7 (eindverslag):
Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

01-09-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie van de crediteuren.

21-08-2018
1

Verslag 5:
Behoudens nieuw nog op te komen gegevens is de inventarisatie van de
crediteuren afgerond.

26-08-2020
5

Verslag 7 (eindverslag):
De crediteuren informeren omtrent de afw ikkeling.

01-09-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurder lopen er geen procedures. Tenzij de
curator anders mocht blijken w ordt daar in het verdere verloop van uitgegaan.

21-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoekt akte van cessie/verpanding van abcfinance BV en bew aken inning
debiteuren;
- afw ikkeling geclaimd eigendomsrecht;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie van de crediteuren.

21-08-2018
1

Verslag 2:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie van crediteuren.

25-02-2019
2

- inning afgesproken betalingsregeling met directeur (zie 7.5 verslag 3)
- inning debiteuren (zie punt 4.2 verslag 3)
- nadere inventarisatie van de crediteuren

29-08-2019
3

Verslag 4:
- inning debiteuren ( 4.1);
- inning afgesproken betalingsregeling met directeur (zie 7.5);
- nadere inventarisatie van de crediteuren (8).

17-02-2020
4

Verslag 5:
- inning debiteuren ( 4.1);
- inning afgesproken betalingsregeling met directeur (zie 7.5);

26-08-2020
5

Verslag 6:
- opstarten en voeren van procedure tegen de nog openstaande debiteur (4.1)

05-03-2021
6

Verslag 7 (eindverslag):
Reguliere w erkzaamheden i.v.m. de afw ikkeling van het faillissement.

01-09-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is de curator op dit moment nog niet bekend op w elke termijn dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

21-08-2018
1

Verslag 7 (eindverslag):
De curator zal het faillissement op korte termijn voordragen voor afw ikkeling.

01-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1 van dit verslag.

21-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

