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Algemene gegevens
Naam onderneming
RIVEV B.V. h.o.d.n. Reuser International Vloeren En Vervoeren

20-08-2018
1

Gegevens onderneming
RIVEV B.V. is statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan
de Copernicuslaan 227 te (5223 EE) ‘s-Hertogenbosch.

20-08-2018
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met het leggen van vloeren en
terrassen van beton, betonlook en kiftbeton.

20-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 278.032,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 26.216,00

€ 55.974,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening over 2015. Het
bedrag ad € 26.216,00 betreft het resultaat na belastingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

20-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 30,02

20-08-2018
1

€ 37.307,63

22-02-2019
2

€ 37.876,54

23-08-2019
3

€ 39.655,93

20-02-2020
4

€ 39.692,28

26-08-2020
5

€ 13.714,22

05-03-2021
6

€ 13.727,15

30-08-2021
7

€ 39.247,89

09-02-2022
8

€ 48.787,29

18-07-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-7-2018

20-08-2018
1

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

22-02-2019
2

t/m
15-2-2019
van
16-2-2019

23-08-2019
3

t/m
21-8-2019
van
22-8-2020

20-02-2020
4

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

26-08-2020
5

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

05-03-2021
6

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021

30-08-2021
7

t/m
27-8-2021
van
28-8-2021

09-02-2022
8

t/m
8-2-2022
van
9-2-2022
t/m
17-7-2022

Bestede uren

18-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 12 min

2

78 uur 0 min

3

15 uur 18 min

4

34 uur 12 min

5

11 uur 12 min

6

7 uur 54 min

7

8 uur 30 min

8

8 uur 54 min

9

2 uur 30 min

totaal

215 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden. In dat kader zijn de
gebruikelijke w erkzaamheden verricht, w aaronder het voeren van een eerste
bespreking met de bestuurder en het bestuderen van de aangeleverde
stukken. Daarnaast zijn opkopers aangeschreven en uitgenodigd voor een
bezichtiging van een door de gefailleerde vennootschap gebruikte loods te
Velddriel. Tevens zijn de crediteuren en de debiteuren aangeschreven. De
curator zal hier verderop in dit verslag nog nader in gaan.

20-08-2018
1

Afgelopen verslagperiode is geconstateerd dat in november 2017 door de
gefailleerde vennootschap een oplegger met mortelinstallatie van het merk
Bremat, type F 3.20 is gekocht. De koopsom hiervan is door de gefailleerde
vennootschap voldaan en opgenomen in de rekening-courantverhouding met
RIVEV Groep B.V. De oplegger is op 6 februari 2018 op naam van RIVEV Groep
B.V. gezet. Hierover is met RIVEV Groep B.V. gecorrespondeerd, w aarbij de
curator zich primair op het standpunt heeft gesteld dat de eigendom van de
oplegger bij de gefailleerde vennootschap ligt. Subsidiair is de
buitengerechtelijke vernietiging van de overdracht van de oplegger
ingeroepen. RIVEV Groep B.V. heeft na enige discussie in dit standpunt berust
en is tot afgifte van de oplegger overgegaan. Deze oplegger is in de afgelopen
verslagperiode tezamen met een tw eetal andere voertuigen (al dan niet in
overeenstemming met de betreffende pandhouder) verkocht. Verder is een
aanvang genomen met de debiteurenincasso, w aaronder de incasso van tw ee
rekening-courantverhoudingen. De curator zal hier verderop in dit verslag nog
nader op in gaan.

22-02-2019
2

Afgelopen verslagperiode is de incasso van de vorderingen op debiteuren
voortgezet. Daarnaast zijn w erkzaamheden verricht in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

23-08-2019
3

Afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met de afronding van de
incasso van de vorderingen op debiteuren en zijn er daarnaast nog
w erkzaamheden verricht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-02-2020
4

Afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond en is
gecorrespondeerd met de bestuurder in verband met de rekeningcourantvordering.

26-08-2020
5

Afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de bestuurder over de
rekening-courantvordering voortgezet alsmede het rechtmatigheidsonderzoek
is afgerond.

05-03-2021
6

Afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de bestuurder over de
rekening-courantvordering voortgezet.

30-08-2021
7

Afgelopen verslagperiode is met de bestuurder tot een minnelijke regeling
gekomen met betrekking tot de rekening-courantvordering, w aarover onder
punt 4 van dit verslag meer.

09-02-2022
8

Afgelopen verslagperiode is toegezien op de nakoming van de met de
bestuurder getroffen een minnelijke regeling met betrekking tot de
afw ikkeling van de rekening-courantvordering.

18-07-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van RIVEV B.V. is
RIVEV Groep B.V. Van deze laatstgenoemde entiteit is mevrouw L. Huijbens
zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder. Mevrouw Huijbens is
zodoende (middellijk) bestuurder van RIVEV B.V.

20-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

20-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen.

20-08-2018
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

20-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Mevrouw Huijbens w ijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het
faillissement aan:
De omzet van de gefailleerde onderneming gedurende de piekmomenten, het
voorjaar en de zomer, bleef achter. In de daaropvolgende koude
w intermaanden konden er lange tijd geen w erkzaamheden w orden verricht
w aardoor de onderneming financieel in zw aar w eer terecht kw am.
Toen de drijvende kracht achter de gefailleerde onderneming, de partner van
mevrouw Huijbens, en een door de onderneming ingeschakelde zelfstandige in
mei 2018 betrokken raakten bij een ernstig auto-ongeval kw amen de
w erkzaamheden geheel stil te liggen. Uiteindelijk is door mevrouw Huijbens
besloten om het faillissement aan te vragen.
Naar de oorzaak van het faillissement zal nog nader onderzoek w orden
gedaan.

20-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

20-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

20-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-7-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap bezit geen onroerende zaken.

20-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

20-08-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte loods in Velddriel is een
summiere bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit enkele steigers.

20-08-2018
1

Geconstateerd is dat in november 2017 door gefailleerde een oplegger met
mortelinstallatie van het merk Bremat, type F 3.20, is gekocht. De koopsom is
door de gefailleerde vennootschap voldaan en verrekend in de rekeningcourantverhouding met RIVEV Groep B.V. De oplegger is op 6 februari 2018 op
naam van RIVEV Groep B.V. gezet.
RIVEV Groep B.V. is verzocht om tot afgifte van de oplegger met
mortelinstallatie over te gaan. Daarbij is primair het standpunt ingenomen dat
voornoemde oplegger eigendom is van de gefailleerde vennootschap en
subsidiair dat de overdracht van de oplegger kw alificeert als (een) paulianeuze
rechtshandeling(en) ex artikel 42 Fw , reden w aarom (subsidiair) tot
buitengerechtelijke vernietiging is overgegaan. RIVEV Groep B.V. heeft in het
standpunt van de curator berust en is tot afgifte van de oplegger met
mortelinstallatie overgegaan. Deze is verkocht voor € 25.111,-- exclusief btw .
Hiervoor w ordt ook verw ezen naar onderdeel 7.6.

22-02-2019
2

Ook is gebleken dat gefailleerde een voertuig van het merk Ford, type F150, in
eigendom had. Gebleken is dat op het betreffende voertuig een pandrecht ten
behoeve van BMW Financial Services B.V. is gevestigd. Het voertuig is in
overleg met de pandhouder verkocht voor € 21.250,--. De boedel heeft
hiervoor een boedelbijdrage van 10% van de koopsom, zijnde een bedrag van
€ 2.125,-- exclusief btw , ontvangen. Verw ezen w ordt ook naar de onderdelen
5.3 en 5.8.
Voorts is een oplegger van het merk Scania, type R500 aangetroffen w aarop
ten behoeve van Rabo Lease B.V. een eerste pandrecht gevestigd is en
tw eede pandrecht ten behoeve van Coöperatieve Rabobank U.A. De oplegger
is in overleg met de pandhouders verkocht voor € 11.500,--. De boedel heeft
hiervoor een boedelbijdrage van 10% van de koopsom, zijnde een bedrag van
€ 1.150,-- exclusief btw ontvangen. Verw ezen w ordt ook naar de onderdelen
5.3 en 5.8.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

De fiscus heeft vorderingen ingediend w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De
w aarde van de inventaris blijkt evenw el nihil (zie hierna onder onderdeel 3.5).

22-02-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Een aantal opkopers is in de gelegenheid gesteld om de loods te bezichtigen
en aansluitend een bod uit te brengen. Komende verslagperiode zal w orden
bezien of deze bedrijfsmiddelen tezamen met de nog aanw ezige voorraad
kunnen w orden verkocht.

20-08-2018
1

Geen van de opkopers heeft een bod uitgebracht op de summiere in de loods
te Velddriel aangetroffen bedrijfsmiddelen en voorraad.

22-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de loods te Velddriel is verder een beperkte, veelal aangebroken, voorraad
aangetroffen bestaande uit onder meer cement.

20-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hetgeen vermeld staat onder het kopje ‘w erkzaamheden bedrijfsmiddelen’.

20-08-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

handelsdebiteuren

€ 175.959,23

€ 5.680,00

totaal

€ 175.959,23

€ 5.680,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het van de boekhouder ontvangen overzicht stond er op de
faillissementsdatum in totaal een bedrag van € 175.959,25 open. De
debiteuren zijn recent aangeschreven.

20-08-2018
1

Een aanzienlijk deel van de aangeschreven debiteuren heeft te kennen
gegeven reeds contant te hebben betaald dan w el een voor verrekening
vatbare (schade)vordering te hebben, hetgeen door de bestuurder is
bevestigd. Tot dusver is € 3.425,00 ontvangen op de boedelrekening.
Voorts is gebleken van tw ee rekening-courantvorderingen op RIVEV Groep B.V.
en mevrouw Huijbens ten bedrage van € 43.269, respectievelijk € 79.687,07.
Er is aanspraak gemaakt op voldoening daarvan.

22-02-2019
2

De inning van de vorderingen op debiteuren loopt nog. De curator streeft er
naar in de komende verslagperiode tot een afronding te komen.

23-08-2019
3

In de afgelopen periode is een schikking getroffen met een debiteur, hetgeen
heeft geresulteerd in een opbrengst voor de boedel van € 2.255,00. Thans is
de curator zich aan het beraden op het nemen van nadere rechtsmaatregelen
tegen een aantal debiteuren.

20-02-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Komende verslagperiode w ordt de incasso voortgezet.

20-08-2018
1

Er zal w orden bezien of de debiteurenincasso de komende verslagperiode kan
w orden afgerond. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of het
opportuun is nadere rechtsmaatregelen te nemen tegen de thans nog
openstaande debiteuren, w aaronder RIVEV Groep B.V. en mevrouw Huijbens.

22-02-2019
2

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is op 3 januari 2020
geregistreerd dat RIVEV Groep B.V. is ontbonden met ingang van 1 januari
2020 bij gebreke van enige baten.

26-08-2020
5

Met mevrouw Huijbens w ordt gecorrespondeerd over de rekeningcourantvordering.
De incasso van de handelsdebiteuren is afgerond. De komende verslagperiode
zal w orden bezien het opportuun is nadere rechtsmaatregelen te nemen
inzake de rekening-courantvordering op mevrouw Huijbens.

05-03-2021
6

Met mevrouw Huijbens heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid tot
een minnelijke oplossing inzake de rekening-courantvordering. Er is, tot
dusver, geen overeenstemming bereikt. De komende verslagperiode zal
w orden bezien het opportuun is nadere rechtsmaatregelen te nemen.

30-08-2021
7

Met de bestuurder is tot een minnelijke oplossing gekomen inzake de
rekening-courantvordering w elke inhoudt dat de bestuurder in termijnen in
totaal een bedrag van € 50.000,- betaald. Tot dusver is een bedrag van €
25.500,- betaald. De betalingen liggen in lijn met de gemaakte
betalingsafspraken.

09-02-2022
8

Tot dusver is een bedrag van € 35.000,- betaald. De betalingen liggen in lijn
met de gemaakte betalingsafspraken.

18-07-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

20-08-2018
1

De curator is niet bekend met vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten
Er lijkt sprake te zijn van lease van een personenvoertuig. Het betreffende
voertuig zou zich volgens opgave van de bestuurder ter reparatie bij een
garage bevinden.

20-08-2018
1

Gebleken is dat op het betreffende personenvoertuig van het merk Ford, type
F150, een pandrecht is gevestigd ten behoeve van BMW Financial Services B.V.
Verw ezen w ordt naar 5.3.

22-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Rabo Lease B.V. is een eerste pandrecht gevestigd op een Scania
oplegger.

20-08-2018
1

De betreffende Scania oplegger, type R500, w aarop een eerste pandrecht is
gevestigd ten behoeve van Rabo Lease B.V. en een tw eede pandrecht ten
behoeve van de Coöperatieve Rabobank U.A., is verkocht. Hiervoor is een
boedelbijdrage van 10% van de koopsom van € 11.500,-- met de pandhouders
overeengekomen. De ontvangen boedelbijdrage bedraagt € 1.150,00 exclusief
BTW .

22-02-2019
2

Het in onderdeel 5.2 genoemde personenvoertuig van het merk Ford, type F
150, w aarop een pandrecht is gevestigd ten behoeve van BMW Financial
Services B.V., is verkocht. Hiervoor is een boedelbijdrage van 10% van de
koopsom van € 21250,-- met de pandhouder overeengekomen. De ontvangen
boedelbijdrage bedraagt € 2.125,-- exclusief btw .

5.4 Separatistenpositie
Rabo Lease B.V. kan ten aanzien van de Scania oplegger een
separatistenpositie innemen.

20-08-2018
1

De Scania oplegger is in overleg met de curator onderhands verkocht.

22-02-2019
2

BMW Financial Services B.V. kan ten aanzien van het personenvoertuig van met
merk Ford, type R150, een seperatistenpositie innemen. Dit voertuig is in
overleg met de curator onderhands verkocht.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet met eigendomsvoorbehouden bekend die moeten w orden
afgew ikkeld.

20-08-2018
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet met retentierechten bekend die moeten w orden afgew ikkeld.

20-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet met reclamerechten bekend die moeten w orden afgew ikkeld.

20-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-08-2018
1

Niet van toepassing.

€ 3.275,00

22-02-2019
2

Toelichting
Voor de onderhandse verkoop van de Scania oplegger, type R500, is een
boedelbijdrage van € 1.150,-- exclusief btw ontvangen. Verw ezen w ordt naar
onderdeel 5.3.
Voor de onderhandse verkoop van het personenvoertuig van het merk Ford,
type F 150, is een boedelbijdrage van € 2.125,-- exclusief btw ontvangen.
Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal w orden bezien of met de leasemaatschappij
van het personenvoertuig (zie onder ‘leasecontracten’) en Rabo Lease B.V. tot
een afw ikkeling kan w orden gekomen.

20-08-2018
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-08-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-08-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

20-08-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
De administratie zal nog aan een nader onderzoek w orden onderw orpen.

20-08-2018
1

De administratie is aan een nader onderzoek onderw orpen. De curator is van
oordeel dat de administratieplicht is geschonden. Het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

05-03-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Er is dan ook niet aan de
publicatieplicht voldaan.

20-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-08-2018
1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-08-2018
1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.

Toelichting
RIVEV Groep B.V. is verzocht om tot afgifte van een oplegger van met merk
Bremat, type F 320, over te gaan. Daarbij is primair het standpunt ingenomen
dat de oplegger eigendom is van gefailleerde en subsidiair dat de overdracht
kw alificeert als (een) paulianeuze rechtshandeling(en) ex art. 42 Fw , reden
w aarom (subsidiair) de buitengerechtelijke vernietiging van de overdracht is
ingeroepen. Naar aanleiding van deze standpunten is RIVEV Groep B.V. tot
afgifte van de oplegger met mortelinstallatie overgegaan. Verw ezen w ordt
naar onderdeel 3.3 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-02-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

20-08-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie zal nog nader w orden bestudeerd en er zal w orden bezien of
sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

20-08-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Ten deze w ordt verw ezen naar
paragraaf 7.1 van dit verslag.

05-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-08-2018
1

Er is sprake van een boedelvordering van het UW V in verband met de
overname van de betalingsverplichtingen door die organisatie jegens de
w erknemers van RIVEV B.V. De omvang van die vordering is nog niet bekend.

€ 8.733,33

23-08-2019
3

Toelichting
De omvang van de boedelvordering van het UW V is € 8.733,33.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 140.180,00

20-08-2018
1

€ 167.304,00

22-02-2019
2

€ 170.172,00

23-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-08-2018
1

Nog niet bekend.

€ 12.752,34

23-08-2019
3

Toelichting
De door het UW V ingediende preferente vordering bedraagt € 12.752,34.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

20-08-2018
1

Tot dusver zijn er geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

20-08-2018
1

34

22-02-2019
2

41

23-08-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 184.832,75

20-08-2018
1

€ 368.254,29

22-02-2019
2

€ 379.895,80

23-08-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet bekend.

20-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De bestuurder heeft aangegeven dat er sprake zou zijn van meerdere lopende
procedures. De curator is nog in afw achting van stukken w aaruit zulks blijkt.

20-08-2018
1

De bestuurder heeft een beperkte hoeveelheid stukken aangeleverd. De
komende verslagperiode zullen deze stukken nog nader w orden bestudeerd.

22-02-2019
2

De curator heeft geconstateerd dat sprake w as van één lopende procedure.
De w ederpartijen van de gefailleerde vennootschap in deze procedure hebben
hun vordering ter verificatie ingediend.

23-08-2019
3

9.2 Aard procedures
Niet bekend.

20-08-2018
1

Rivev B.V. is bij verstek veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding op
grond van een door Rivev B.V. geleverde w anprestatie. Rivev B.V. heeft tegen
dat verstekvonnis verzet ingesteld. Deze procedure liep nog ten tijde van de
faillietverklaring. De w ederpartijen in deze procedure hebben hun vordering ter
verificatie ingediend.

23-08-2019
3

9.3 Stand procedures
Niet bekend.

20-08-2018
1

Zie onder 9.2.

23-08-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen stukken lopende procedures en naar aanleiding daarvan bepalen
w elke w erkzaamheden nog dienen te w orden verricht.

20-08-2018
1

Niet van toepassing.

23-08-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

a) plaatsen vorderingen crediteuren;
b) incasso debiteuren;
c) verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraad;
d) komen tot een afw ikkeling met Rabo Lease B.V. en de leasemaatschappij
van het personenvoertuig;
e) rechtmatigheidsonderzoek;
f) beoordelen stukken lopende procedures.
g) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

20-08-2018
1

a) plaatsen vorderingen crediteuren;
b) incasso debiteuren;
c) rechtmatigheidsonderzoek;
d) beoordelen stukken lopende procedures.
e) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

22-02-2019
2

a) plaatsen vorderingen crediteuren;
b) incasso vorderingen;
c) rechtmatigheidsonderzoek;
d) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

23-08-2019
3

a) afronden incasso vorderingen;
b) rechtmatigheidsonderzoek;
c) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

20-02-2020
4

a) incasso rekening-courantvordering bestuurder;
b) rechtmatigheidsonderzoek;
c) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

26-08-2020
5

a) incasso rekening-courantvordering bestuurder;
b) afronden rechtmatigheidsonderzoek;
c) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

05-03-2021
6

a) bezien of het opportuun is nadere rechtsmaatregelen te nemen jegens de
bestuurder;
b) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

30-08-2021
7

a) toezien op de nakoming van de met de bestuurder getroffen minnelijke
regeling in het kader van de rekening-courantvordering;
b) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

09-02-2022
8

a) toezien op de nakoming van de met de bestuurder getroffen minnelijke
regeling in het kader van de rekening-courantvordering;
b) reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

18-07-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze is thans nog niet aan te geven.

20-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-1-2023

18-07-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Nog niet bekend.

Bijlagen
Bijlagen

20-08-2018
1

