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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alukozijn B.V.

28-09-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alukozijn B.V.
(hierna: "de vennootschap"), statutair gevestigd te Oss en kantoorhoudende
te (5349 AT) Oss aan de Galliërsw eg 18, ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel onder nummer 50906615.

28-09-2018
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestonden voornamelijk uit het
produceren van aluminium deuren, vensters en kozijnen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.403.604,00

€ -239.992,00

€ 590.993,00

2016

€ 1.697.762,00

€ 219.315,00

€ 448.674,00

2015

€ 1.537.208,00

€ 256.498,00

€ 272.314,00

Toelichting financiële gegevens

28-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens volgen uit de jaarrekeningen over het boekjaar
2017,2016 en 2015.

28-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

28-09-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had de vennootschap 13 personeelsleden in
dienst.

Boedelsaldo
€ 7.804,50

28-09-2018
1

€ 46.292,66

18-02-2019
2

€ 38.362,40

15-08-2019
3

€ 38.406,89

20-02-2020
4

€ 38.449,58

21-08-2020
5

€ 38.486,31

19-02-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

28-09-2018
1

t/m
16-9-2018
van
17-9-2018

18-02-2019
2

t/m
21-1-2019
van
22-1-2019

15-08-2019
3

t/m
5-8-2019
van
3-7-2019

20-02-2020
4

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

21-08-2020
5

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

19-02-2021
6

t/m
7-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

164 uur 6 min

2

165 uur 54 min

3

48 uur 36 min

4

17 uur 54 min

5

33 uur 54 min

6

11 uur 6 min

totaal

441 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in de voorbije verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan het
inventariseren van het faillissement, het veiligstellen van de administratie, de
verkoop van de activa en het beoordelen van zekerheidsrechten en
eigendomsvoorbehouden.

28-09-2018
1

De uren in de voorbije verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan het
inventariseren van de crediteurenposities, de incasso van de
debiteurenportefeuille en de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

18-02-2019
2

De uren in de voorbije verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan de
incasso van de debiteurenportefeuille, het inventariseren van de
crediteurenposities en het beoordelen van de zekerheidsrechten.

15-08-2019
3

De uren in de voorbije verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan de
incasso van de debiteuren, het verw erken en inventariseren van
crediteurenvorderingen en het uitvoeren van nader onderzoek m.b.t. bepaalde
transacties.

20-02-2020
4

De uren in de voorbije verslagperiode zijn besteed aan
faillissementsadministratie, rechtmatigheidsonderzoek en verslaglegging over
de voorgaande periode.

21-08-2020
5

De uren in de voorbije verslagperiode zijn besteed aan
faillissementsadministratie, rechtmatigheidsonderzoek en verslaglegging.

19-02-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap heeft blijkens het register van de Kamer van Koophandel een
drietal bestuurders, Gerard van der Kroon Holding B.V., Avaro Holding B.V. en
Rifugio Holding B.V.

28-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w aren er geen gerechtelijke procedures aanhangig.

1.3 Verzekeringen

28-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen inventariseren en voor zover nodig
beëindigen.

28-09-2018
1

Ten tijde van het faillissement liepen er via assurantietussenpersoon
Verbossen op naam van failliet een aantal verzekeringen ter zake de bedrijfsen aanhangw agens, bedrijfsschade, beschrijfsaansprakelijkheid en een
brandverzekering. De curator heeft de lopende verzekeringen beëindigd en de
betreffende verzekeraars verzocht eventuele premierestitutie over te maken
naar de boedelrekening.

18-02-2019
2

1.4 Huur
De bestuurder van de vennootschap heeft de huur van het bedrijfspand aan
de Galliersw eg 18 te Oss reeds vóór datum faillissement opgezegd per 1
oktober a.s.

28-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaak van het faillissement zal nog nader onderzoek
plaatsvinden.
Een van de bestuurders van de vennootschap heeft inzake de oorzaak van het
faillissement aan de curator het navolgende verklaard. Volgens de bestuurder
is het faillissement veroorzaakt door het feit dat de door de vennootschap
gegenereerde omzet niet in verhouding stond met de gestegen kosten. Er w as
volgens de bestuurder onvoldoende snelheid in de productie van de kozijnen.
Voorts kreeg de vennootschap op diverse projecten te kampen met
“faalkosten”, w aardoor veel extra uren w erden gew erkt w aar geen omzet
tegenover stond. Daarnaast liepen veel projecten hierdoor vertraging op.
Volgens de bestuurder w as het bedrijf slecht georganiseerd. In mei 2018 heeft
het bestuur daardoor besloten om een nieuw e bedrijfsleider aan te nemen,
w aarna de bestuurder zelf meer naar de achtergrond zou verdw ijnen. Deze
bedrijfsleider is per 1 augustus jl. begonnen, maar heeft vanw ege de bouw vak
tot aan datum faillissement slechts organisatorische w erkzaamheden verricht.
Volgens de bestuurder heeft de vennootschap in 2016 nog w inst gemaakt.
2017 w as echter een verlieslatend jaar. Failliet heeft toen via ING extra ruimte
op haar kredietfaciliteit ontvangen. In totaal zou er voor een bedrag van €
260.000 aan krediet in rekening-courant door ING aan failliet zijn verstrekt. De
extra ruimte in de kredietfaciliteit mocht echter niet baten. Ook de eerste helft
van 2018 bleek verlieslatend. De salarissen van het personeel konden over de
maand augustus 2018 niet w orden uitbetaald. Derhalve heeft het bestuur
besloten een eigen aangifte tot faillietverklaring in te dienen. Deze is begeleid
door mr. Smit van Smit & de Hart advocaten te Vught. Hierna heeft het bestuur
de personeelsleden op de hoogte gebracht van de faillissementsaanvraag en
de activiteiten gestaakt.

28-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

28-09-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had de vennootschap nog 13 w erknemers in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

28-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-8-2018

13

Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 23
augustus 2018 ontslag aangezegd.

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen bijzonderheden.

28-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

28-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Halffabricaten

Boedelbijdrage

€ 7.623,00

Inventaris

€ 27.480,00

Vervoermiddelen

€ 16.603,00

totaal

€ 51.706,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover de curator thans heeft kunnen vaststellen, bestaan de activa van
de vennootschap uit machines, kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraad en
vervoersmiddelen en een voorraad halffabricaten (kozijnen).

28-09-2018
1

De voorraad halffabricaten stonden ten tijde van het faillissement allen gereed
in het magazijn van de vennootschap ten behoeve van diverse
opdrachtgevers. Ten aanzien van deze kozijnen is de curator met de
betreffende opdrachtgevers overeengekomen deze separaat aan hen te
verkopen. Deze zijn uiteindelijk verkocht voor een totaalbedrag ad € 6.300
excl. BTW (€ 7.623,00 incl. BTW )
Ter zake de overige activa hebben diverse partijen zich bij de curator gemeld
met de mededeling interesse te hebben in de overname van de activa. De
geïnteresseerde partijen betroffen enkel de gebruikelijke opkopers en enkele
concurrenten. Er hebben zich uiteindelijk geen partijen gemeld die interesse
hadden in een doorstart van failliet. De curator is een biedingstraject gestart
teneinde de activa te verkopen. Dit heeft geresulteerd in een uiteindelijke
overeenstemming met Hahebo onder de gebruikelijke voorbehouden voor een
bedrag van € 55.250 exclusief BTW . Aangezien ten tijde van het indienen van
het aanvangsverslag de koopsom van de activa nog niet is ontvangen, is
voornoemde transactie nog niet in het financieel verslag verw erkt.
De koopsom van € 55.250 exclusief BTW is op 28 september 2018 op de
boedelrekening bijgeschreven.

18-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Geen bijzonderheden.

28-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- ontvangst koopsom bedrijfsactiva boedelrekening

28-09-2018
1

- ontvangst koopsom bedrijfsactiva boedelrekening (afgerond)

18-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 11.167,00

totaal

€ 11.167,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie ten aanzien van de voorraad halffabricaten hetgeen hiervoor onder
'bedrijfsmiddelen' beschreven.

28-09-2018
1

Inzake het onderhanden w erk, heeft het volgende te gelden. De
bedrijfsactiviteiten van failliet w aren per datum faillissement reeds gestaakt.
W el had de vennootschap nog diverse orders en projecten in portefeuille,
w elke w ellicht nog konden w orden afgemaakt en uitgeleverd. De
mogelijkheden daartoe heeft de curator onderzocht en met de bestuurder
besproken. Er zijn echter thans geen opdrachten in portefeuille w elke vanuit
de huidige voorraad kunnen w orden afgemaakt. Voor ieder project dienen nog
materialen te w orden ingekocht en veel w erkzaamheden te w orden verricht.
Dit zou de nodige tijd vergen en daarnaast hoge investeringen met zich
meebrengen. Daartoe w aren geen middelen aanw ezig. De activiteiten zijn dan
ook niet voortgezet.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen bijzonderheden.

28-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage eigendomsvoorbehoud

Boedelbijdrage
€ 4.066,91

Banksaldo

€ 145,83

Bankrente

€ 141,01

Restituties

€ 5.754,37

Aangetroffen betaalde BTW levering België

€ 2.140,91

totaal

€ 8.182,12

€ 4.066,91

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaand debiteurensaldo

€ 297.975,72

€ 4.349,79

totaal

€ 297.975,72

€ 4.349,79

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ING Bank N.V. is enig pandhouder op de debiteurenvorderingen van de
vennootschap. De curator is met ING Bank N.V. een boedelbijdrage
overeengekomen van 12,5% excl. BTW . De debiteuren zijn inmiddels
aangeschreven. Veel debiteuren stellen zich op het standpunt dat de
vennootschap haar w erkzaamheden niet deugdelijk heeft verricht, dan w el dat
de gefactureerde w erkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. De curator zal de
betreffende verw eren (laten) beoordelen.

28-09-2018
1

Ten tijde van het tw eede voortgangsverslag heeft de curator een bedrag van
€ 4.349,79 aan openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd. Het
openstaand debiteurensaldo bedraagt € 293.625,93.

18-02-2019
2

ING Bank N.V. heeft een eerste pandrecht op de debiteurenvorderingen. De
curator heeft in eerste instantie de incasso van de debiteurenvorderingen voor
zijn rekening genomen. In dat kader heeft de curator in totaal een bedrag van
€ 26.301,97 aan openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd. Een
bedrag van € 16.301,97 is daarbij ontvangen op de boedelrekening. Een
bedrag van € 10.000,00 is betaald op de door gefailleerde aangehouden
bankrekening bij ING Bank N.V. Inmiddels heeft de ING Bank N.V. met de
tw eede pandhouder op de debiteurenvorderingen een regeling getroffen, uit
hoofde w aarvan de tw eede pandhouder heeft aangegeven de incasso van de
debiteurenvorderingen verder ter hand te zullen nemen. De curator zal dan
ook in het kader van de incasso van de debiteurenvorderingen geen
w erkzaamheden meer verrichten en de bank tussentijds verzoeken om
rekening en verantw oording inzake de debiteurenincasso.

15-08-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- incasso debiteuren.

28-09-2018
1

Afgerond.

15-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 198.094,66

28-09-2018

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend w elke als volgt is opgebouw d:

1

Rekening Courant krediet € 94.094,66
Borgstellingskrediet
€ 104.000,00
Totaal:
€ 198.094,66

5.2 Leasecontracten
Blijkens de administratie van de vennootschap w erden de navolgende zaken
geleased:

28-09-2018
1

- CNC Profielbew erkingscentrum EMMEGI
De geleasede machine is inmiddels door de eigenaar opgehaald.

18-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank. N.V. heeft de navolgende zekerheden verkregen:
- pandrecht op bedrijfsactiva (inventaris, vervoermiddelen en voorraad)
- pandrecht op vorderingen op derden

28-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Voorts is de curator gebleken dat er nog een tw eetal pandrechten rusten op
de bedrijfsinventaris, voorraad en vervoermiddelen van failliet. De heer A.F.
van Gerw en en mevrouw A.J.M. van den Berk hebben een eerste pandrecht
verkregen op de bedrijfsinventaris, vervoermiddelen en roerende zaken van de
vennootschap. Davito Holding B.V. heeft een tw eede pandrecht verkregen op
de bedrijfsinventaris, vervoermiddelen en roerende zaken van de
vennootschap. Het voorgaande betekent dat ING Bank N.V. een derde
pandrecht heeft verkregen op voorgaande zaken. W el is ING Bank N.V. eerste
pandhouder terzake de debiteurenvorderingen van de vennootschap.

28-09-2018
1

De financiële afrekening met de pandhouders dient nog plaats te vinden.

18-02-2019
2

Financiële afrekening met de pandhouders heeft tot op heden niet
plaatsgevonden. De curator streeft er naar de komende verslagperiode de
financiële afrekening alsnog te laten plaatsvinden.

15-08-2019
3

Financiële afrekening met de pandhouders heeft tot op heden niet
plaatsgevonden. De curator is een van de vorderingen w aarvoor een
pandrecht w ordt geclaimd nog nader aan het onderzoeken. Dit onderzoek is
nog niet afgerond. De curator streeft er naar de komende verslagperiode de
financiële afrekening alsnog te laten plaatsvinden.

20-02-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft de gestelde eigendomsvoorbehouden beoordeeld en
afgew ikkeld. een aantal eigendomsvoorbehouden zijn erkend en de goederen
zijn uitgeleverd tegen betaling van een boedelbijdrage.

28-09-2018
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden zijn
afgerond.

20-02-2020
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Inventaris: 10 % excl. BTW
Voorraad: 11% excl. BTW
Vervoermiddelen: 10% excl. BTW
Debiteurenvordering: 12,5% excl. BTW

28-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken aangeschreven en verzocht eventuele vorderingen
aan te melden en, in voorkomend geval, creditgelden te blokkeren en af te
dragen. Daarnaast is de curator met ING Bank N.V. en de overige pandhouders
inzake het uitoefenen van diens zekerheidsrechten in overleg getreden,
hetgeen heeft geresulteerd in voornoemde afspraken inzake de
boedelbijdragen.

28-09-2018
1

De vordering van ING Bank is volledig voldaan door het uitw innen van
borgstellingen.

21-08-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w aren de activiteiten van de vennootschap gestaakt.
De vennootschap had geen opdrachten in portefeuille w elke vanuit de huidige
voorraad konden w orden afgemaakt. Voor ieder project dienen nog materialen
te w orden ingekocht en veel w erkzaamheden te w orden verricht. Dit zou de
nodige tijd vergen en daarnaast hoge investeringen met zich meebrengen.
Daarvoor zijn geen middelen in de boedel aanw ezig. De activiteiten zijn dan
ook niet voortgezet.

28-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Er hebben geen geïnteresseerde partijen zich gemeld
voor een doorstart.

28-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap is beschikbaar gesteld en maakt een
verzorgde indruk. Of alle rechten en plichten van de vennootschap in
voldoende mate uit de administratie zijn af te leiden w ordt onderzocht.

28-09-2018
1

Het onderzoek naar de boekhoudplicht loopt nog.

15-08-2019
3

Er is ten aanzien van (de uitkomst van) het onderzoek naar de boekhoudplicht
nog geen nieuw s te vermelden.

20-02-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 17
2016: 17
2015: 11
2014: 21

augustus 2018
februari 2017
oktober 2016
juli 2015

28-09-2018
1

De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken

28-09-2018
1

Er is ten aanzien van (de uitkomst van) het onderzoek naar de
stortingsverplichting aandelen nog geen nieuw s te vermelden.

20-02-2020
4

De verplichting tot volstorting van aandelen verjaart na verloop van vijf jaren
ex artikel 3:307 lid 1 BW . Reden dat nader onderzoek naar de
stortingsverplichting niet opportuun is.

19-02-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken

Toelichting
Het onderzoek naar behoorlijk bestuur loopt nog.

Toelichting
Er is ten aanzien van (de uitkomst van) het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur nog geen nieuw s te vermelden.

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is gaande. Er kunnen nog
geen uitspraken w orden gedaan over de uitkomsten.

28-09-2018
1

15-08-2019
3

20-02-2020
4

21-08-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken

Toelichting
Er is ten aanzien van (de uitkomst van) het onderzoek naar paulianeus
handelen nog geen nieuw s te vermelden.
In onderzoek

28-09-2018
1

20-02-2020
4

21-08-2020
5

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen is gaande. Er hebben
gedurende de looptijd van de huurovereenkomst terzake het bedrijfspand
enkele malen huurverhogingen plaatsgevonden die afw eken van de
schriftelijke overeenkomst. De curator heeft de vernietiging van die
huurverhogingen ingeroepen. Daar is door de verhuurder nog niet op
gereageerd.
In onderzoek

19-02-2021
6

Toelichting
Komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden met de verhuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn ter zake de (rechtmatigheids)onderzoeken ten tijde van het tw eede
voortgangsverslag geen bijzonderheden te vermelden.

18-02-2019
2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht ex 2:10 en/of 2:394 BW loopt nog. De
jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Van schending van de
publicatieverplichting ex 2:394 BW is geen sprake. Of sprake is van schending
van de boekhoudplicht dient nog verder te w orden onderzocht.

15-08-2019
3

Er is ten aanzien van (de uitkomst van) het onderzoek naar de boekhoudplicht
nog geen nieuw s te vermelden.

20-02-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen bijzonderheden.

28-09-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m.
€ 36.790,01

28-09-2018
1

18-02-2019
2

Toelichting
betaald salaris curator: € 33.367,83
taxatiekosten: € 2.054,58
overig: € 1.367,60
€ 130.973,70

15-08-2019
3

Toelichting
Betaald salaris curator: € 38.276,90
UW V: € 92.696,80

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ter verificatie aangemeld.
€ 94.478,33

28-09-2018
1

18-02-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft inmiddels een vordering ingediend van in totaal € 94.478,33.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen vordering ter verificatie aangemeld.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vordering van het UW V.
€ 36.749,16

8.4 Andere pref. crediteuren

28-09-2018
1

18-02-2019
2

15-08-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Ten tijde van het tw eede verslag hebben nog geen andere preferente
crediteuren een vordering bij de curator ingediend.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

28-09-2018
1

18-02-2019
2

20-02-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

28-09-2018
1

Toelichting
Blijkens de administratie van de vennootschap zouden er in totaal 76
concurrente crediteuren zijn.
56

18-02-2019
2

59

15-08-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 577.663,46

28-09-2018
1

€ 606.981,55

18-02-2019
2

€ 615.001,86

15-08-2019
3

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

20-02-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De toestand van de boedel is op dit moment zodanig dat niet kan w orden
toegekomen aan een uitkering aan de concurrente crediteuren.

28-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek vorderingen ter
verificatie aan te melden.

28-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de aard en
omvang (van de totstandkoming) van de schuldpositie, het door het bestuur
gevoerde beleid en de debiteurenincasso voortzetten.

28-09-2018
1

De verdere afw ikkeling van het faillissement zal met name bestaan uit het
rechtmatigheidsonderzoek en het volgen van de resultaten van de
debiteurenincasso door de pandhouders.

15-08-2019
3

De verdere afw ikkeling van het faillissement zal met name bestaan uit het
rechtmatigheidsonderzoek, het afronden van het onderzoek naar de
vorderingen w aarvoor pandrechten w orden geclaimd en het volgen van de
resultaten van de debiteurenincasso door de pandhouders.

20-02-2020
4

De verdere afw ikkeling van het faillissement zal met name bestaan uit het
rechtmatigheidsonderzoek en het debat inzake de huurverhogingen. Als het
debat is afgerond, dan kan w orden toegekomen aan de afw ikkeling van de
pandrechten.

19-02-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er valt nog geen uitspraak te doen over de termijn van afw ikkeling.

28-09-2018
1

De curator bew aakt de voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Een
termijn voor de afw ikkeling valt evenw el nog niet te geven.

20-02-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-8-2021

19-02-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden.

Bijlagen
Bijlagen

28-09-2018
1

