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Algemene gegevens
Naam onderneming
Lucius Autotransport B.V.

11-10-2018
1

Gegevens onderneming
Lucius Autotransport B.V., statutair gevestigd te De Mortel en
kantoorhoudende te (5482 W Z) Schijndel aan de Molendijk-Zuid 23D,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57299323.

11-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Transportactiviteiten in de algemene zin, het vervoer van voertuigen en
aanhangw agens alsmede het ter beschikking stellen van chauffeurs.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 2.488.858,00

2017

€ 2.753.707,34

2016

€ 2.839.918,65

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -83.602,00

€ 580.362,00

€ -295.006,00

€ 632.273,00

Toelichting financiële gegevens

11-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is met haar onderneming gestart in 2013. In 2013 w erd een
bescheiden w inst na belastingen behaald van €5.378. In de boekjaren 2015
en 2016 w erden aanzienlijke verliezen geleden. De cijfers over 2017 en 2018
(YTD) w erden nog niet door de bestuurder van gefailleerde aangeleverd.

11-10-2018
1

De cijfers w erden nog steeds niet aangeleverd door de bestuurder van
gefailleerde. Vraag is of een verder onderzoek naar de cijfers nog opportuun
is. De bestuurder van gefailleerde is inmiddels op 19 november 2019 in privé
failliet verklaard. Mochten de cijfers niet gereconstrueerd dan w el aangeleverd
kunnen w orden, dan is het w ellicht de conclusie dat de administratie van
gefailleerde niet voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt. Dat impliceert
dat de bestuurder mogelijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Nu de
bestuurder zelf al failliet is en de curator de omvang van de boedel in dat
faillissement kent, is nu reeds bekend geen verhaal meer mogelijk is van een
eventuele aansprakelijkheidsvordering.

12-06-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

11-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-10-2018
1

€ 85.999,53

17-05-2019
2

€ 42.243,52

15-11-2019
3

€ 42.292,18

12-06-2020
4

€ 16.512,83

14-01-2021
5

€ 22.423,08

14-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-9-2018

11-10-2018
1

t/m
8-10-2018
van
9-10-2018

17-05-2019
2

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019

15-11-2019
3

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

12-06-2020
4

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

14-01-2021
5

t/m
14-6-2021
van
15-1-2021

14-07-2021
6

t/m
13-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 12 min

2

79 uur 24 min

3

34 uur 6 min

4

44 uur 30 min

5

33 uur 30 min

6

58 uur 36 min

totaal

330 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd opgericht op 21 februari 2013 onder de naam Van Doore
Autotransport B.V. Op 25 juli 2013 w erden alle aandelen in gefailleerde
overgedragen aan de huidige enig bestuurder/enig aandeelhouder Joachim
Lucius enig aandeelhouder, enig bestuurder van gefailleerde. De heer Van
Doore w as in de periode 21 februari 2013 tot 1 januari 2014 (enig en
mede)bestuurder van gefailleerde.

11-10-2018
1

De heer J.J.F.A. Lucius voornoemd is eveneens enig aandeelhouder en
bestuurder van Lucius Holding B.V. (kvk 64643565), w elke op haar beurt enig
aandeelhouder en bestuurder is van JLA Logistics B.V. (kvk 64643735). Beide
vennootschappen zijn op respectievelijk 12 februari 2019 (JLA Logistics B.V.) en
2 april 2019 (Lucius Holding B.V.) in staat van faillissement verklaard met
benoeming van eveneens mr. C.A.M. de Bruijn als rechter-commissaris en
aanstelling van mr. W .J.B. Berendsen als curator.

17-05-2019
2

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

11-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing

11-10-2018
1

1.4 Huur
Niet van toepassing

11-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat gefailleerde zich met
name op één grote klant heeft gericht en ten behoeve van die klant
investeringen heeft gedaan. De uitvoering van opdrachten voor de betreffende
klant heeft van meet af aan niet soepel gelopen. Opdrachten w erden aan
gefailleerde verstrekt op basis van een zgn. "load tender". Deze load tender
gaf een vervoersprijs en andere opdrachtinformatie zoals het te laden voertuig
en de plaats van laden en lossen w eer. Vaak klopten de gegevens van een
dergelijke load tender niet, aldus de bestuurder van gefailleerde. Zo kw am het
regelmatig voor dat voertuigen niet op de opgegeven locatie w aren en dat er
niet geladen kon w orden. De ritprijs w erd alsdan niet betaald terw ijl er w el
w erkzaamheden verricht w erden en kosten door gefailleerde w erden gemaakt.
Betaling van w èl gereden autotransporten vond zeer laat plaats als gevolg van
interne betalingsregels bij de betreffende klant. Tot slot w erd een groot deel
van de w èl gereden ritten niet door de betreffende opdrachtgever betaald,
aldus de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde stelt dat
door het achterw ege blijven van een (tijdige) betaling door de betreffende
klant, gefailleerde niet in staat w as haar eigen verplichtingen (tijdig) te
voldoen. Met name lijkt het erop dat de belastingen niet (tijdig) door

11-10-2018
1

gefailleerde voldaan w erden. In 2017 heeft de Belastingdienst beslag gelegd
op vorderingen die gefailleerde op de grote opdrachtgever had. De laatste
heeft vervolgens diverse malen bedragen aan de Belastingdienst voldaan. De
beslaglegging heeft er, volgens de bestuurder van gefailleerde, voor gezorgd
dat de grote opdrachtgever niet meer met gefailleerde w enste samen te
w erken.
Gefailleerde w erkte bij aanvang van haar onderneming ook voor andere
klanten dan voornoemde grote klant. Dat vervoer heeft de bestuurder van
gefailleerde vanaf een bepaald moment uit laten voeren door een ander aan
hem gelieerd transportbedrijf. Reden w as volgens de bestuurder de
omstandigheid dat de premies die gefailleerde voor diverse
transportverzekeringen moest betalen, een percentage bedroeg van de omzet
die gefailleerde maakte. Voornoemde grote opdrachtgever zou geen prijs
gesteld hebben op dergelijke kostenverhogende transportverzekeringen
terw ijl de omzet die door gefailleerde bij het vervoer voor deze opdrachtgever
behaald w erd w èl mee zou tellen voor de bepaling van de hoogte van de
verzekeringspremies.
Uiteindelijk w erd het faillissement door de Belastingdienst aangevraagd. De
Belastingdienst stelt € 986.171,89 te vorderen te hebben van gefailleerde. De
curator merkt hier op dat de activa van gefailleerde, dw z. inclusief eventueel
onbetaald gebleven debiteurenvorderingen, onvoldoende zijn om zelfs maar
de Belastingdienst te voldoen. Het is daarom zeer de vraag of het niet en/of
niet tijdig voldoen van vorderingen door w elke klant van gefailleerde dan ook,
de oorzaak vormt van het faillissement van gefailleerde.
De curator zal de oorzaken van het faillissement nog nader onderzoeken.
Zoals onder punt 1.1. van dit verslag uiteengezet, zijn ook tw ee andere
vennootschappen van de heer Lucius in staat van faillissement verklaard. Deze
vennootschappen ontplooiden dezelfde activiteiten als gefailleerde. De curator
onderzoekt de oorzaken van de faillissementen en de mogelijke onderlinge
samenhang.

17-05-2019
2

Het onderhavige faillissement en de faillissementen van JLA Logistics B.V.,
Lucius Holding B.V. en de eenmanszaak Lucius laten hetzelfde beeld zien. Alle
ondernemingen hielden zich bezig met het transport van voertuigen, zow el in
opdracht van autobedrijven als van particulieren. Geen van de ondernemingen
w as w instgevend. Alle w aren verlieslatend. Bij alle ondernemingen w erden
allereerst Belastingdienst, pensioenfonds en UW V niet betaald en daarna de
leveranciers van leaseauto's, brandstof en de verhuurder van het bedrijfspand.
Er w erd w el omzet gerealiseerd. In samenspraak met en met uitgebreide
medew erking van de curator heeft de belastingdienst een onderzoek ingesteld
naar de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde en gelieerde vennootschappen. De
reden w aarom de curator deze samenw erking geïnitieerd heeft is gelegen in
het feit dat onduidelijk is w aar de gerealiseerde omzet is gebleven. Omdat de
bestuurder van gefailleerde na het faillissement van gefailleerde op dezelfde
voet verder ging met zijn verlieslatende activiteiten, is bij de curator de indruk
ontstaan dat deze activiteiten w ellicht voor de bestuurder zelf rendabel w aren.
Het onderzoek van de Belastingdienst heeft uitgew ezen dat de administratie
van gefaillerde niet op orde w as, er geen meldingen terzake betalingsonmacht
w erden gedaan, er niet tijdig aan de deponeringsplicht w erd voldaan en er
niet voldaan w erd aan fiscale verplichtingen. Het onderzoek bracht echter ook
naar voren dat de Belastindienst niet de indruk heeft dat de bestuurder van
gefailleerde zelf veel geld heeft verdiend aan de activiteiten van de diverse
gefailleerden. Het lijkt er op dat hij tegen beter w eten in telkens w eer is
doorgegaan met zijn verlieslatende activiteiten. Er zijn geen

14-01-2021
5

verhaalsmogelijkheden. De curator onderschrijft deze conclusies van de
Belastingdienst. Voor w aar het gaat om verhaalsmogelijkheden w ijst de
curator er op dat een hypotheekhouder inmiddels de w oning van de
bestuurder van gefailleerde en diens echtgenoot executoriaal verkocht heeft
met medew erking van de curator in de faillissementen van de bestuurder en
diens echtgenote (zijnde dezelfde curator als in het onderhavige faillissement).
De bestuurder had dit nooit laten gebeuren als hij ook maar enig (verzw egen)
vermogen had gehad. De gevolgen van de executie en de verplichte ontruiming
w aren voor de bestuurder en zijn echtgenote namelijk zeer ingrijpend. Om
redenen van privacy zal hierover niet verder uitgew eid w orden. De privé
faillissementen van de bestuurder en zijn echtgenote brachten geen
vermogensbestandelen aan het licht die tot verhaal kunnen leiden van
eventuele vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is met bovenstaande
afgerond.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

11-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

11-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-9-2018

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie UW V, w erknemers, bestuur, etc.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

11-10-2018
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

11-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 474.807,30

€ 5.891,47

€ 474.807,30

€ 5.891,47

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van bovenstaand bedrag ad € 474.807,30, w elk bedrag volgt uit de eerste aan
de curator overgelegde debiteurenlijst, blijkt dat circa €420.000 aan
vorderingen openstaat op eerdergenoemde grote klant van gefailleerde. De
curator zal trachten openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

11-10-2018
1

Incasso bij de voornoemde grote klant van gefailleerde verloopt moeizaam. De
curator verw acht dat de incasso van bedragen w aarover overeenstemming
kan w orden bereikt voltooid zal zijn. Mogelijk dat over een deel geen
overeenstemming kan w orden bereikt. Voor dat deel zal de curator mogelijk de
debiteur in rechte betrekken.

15-11-2019
3

Met voornoemde grote klant w ordt onderhandeld over een totaal te betalen
bedrag.

12-06-2020
4

De onderhandelingen met de grote klant w erden nog niet afgerond. Uit de
onderzoeken van de Belastingdienst volgen relevante bevindingen die mogelijk
gaan leiden tot verder incasso van debiteuren. Het is nog duidelijk in w elke
van de vier faillissementen (het onderhavige, JLA Logistics B.V., Lucius Holding
B.V. of de eenmanszaak Lucius) de betreffende vorderingen vallen.

14-01-2021
5

De onderhandelingen met de grote klant lopen nog. Binnenkort zal hier meer
duidelijkheid over komen. Er zijn w el enkele andere debiteuren die hun
schuld hebben voldaan. De curator tracht een aantal andere
debiteurenvorderingen nog te incasseren.

14-07-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurder van gefailleerde dient de gehele debiteurenadministratie nog af
te leveren. Hij is bezig deze administratie te sorteren. Dit is vrij gecompliceerd,
omdat er verschillende stukken nodig zijn ter bew ijs van de vorderingen; onder
andere de factuur, de vrachtbrief en de load tender.

11-10-2018
1

De curator lijkt - met veel pijn en moeite - de relevante gegevens van het
bestuur te hebben ontvangen. De curator is doende de gegevens te
inventariseren en de claim te formuleren w aarna tot incasso zal w orden
overgegaan.

17-05-2019
2

Uitw isseling van gegevens omtrent betaalde en onbetaalde facturen.

15-11-2019
3

Incasso van vorderingen, overleg met debiteuren.

12-06-2020
4

Overleg met de Belastingdienst, onderzoek in de administratie van
gefailleerde, etc.

14-01-2021
5

Onderhandelingen grote klant, debiteurenincasso

14-07-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog geen bericht van de bank over een eventuele vordering ontvangen. De
bank heeft (nog) niet gereageerd op een mail die w ij ze hebben gestuurd.
€ 102,85

11-10-2018
1

17-05-2019
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

11-10-2018
1

De gefailleerde vennootschap w as partij bij een aantal leaseovereenkomsten.
Deze overeenkomsten zijn echter kort voor of na het faillissement
overgenomen door de andere - inmiddels gefailleerde - entiteiten. Aangezien
het voor zover bekend zuivere operational lease overeenkomsten betreffen,
heeft de curator geen actie ondernomen.

17-05-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

11-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie bank, bestuurder, etc.

11-10-2018
1

Contact bestuur, leasemaatschappij, etc.

17-05-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

11-10-2018
1

Het heeft er alle schijn van dat de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap eerst zijn voortgezet door JLA Logistics B.V., vervolgens door
Lucius Holding B.V. en nu w aarschijnlijk door een eenmanszaak van de
bestuurder, Lucius Autotransport. Gelet op het feit dat de curator nagenoeg
geen administratie heeft ontvangen kan de curator niet vaststellen of voor
dezelfde opdrachtgevers w ordt gew erkt. Het is echter w el aannemelijk. De
curator beraadt zich.

17-05-2019
2

Verdere acties tegen genoemde partijen hebben geen zin. Ze zijn inmiddels
allen failliet verklaard.

12-06-2020
4

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

11-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt nog onderzocht.

11-10-2018
1

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator de administratie over de jaren
2017 en 2018 tot en met datum faillissement nog altijd niet ontvangen. Op
basis van de informatie die thans beschikbaar is gesteld kan de curator niet
anders dan concluderen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-05-2019
2

Voornoemde conclusie staat nog steeds. De bestuurder van gefailleerde is op
19 november 2019 failliet verklaard met benoeming van de curator tot curator
in dat faillissement. In het faillissement van de bestuurder is geen boedel
aanw ezig behoudens een eventuele boedelbijdrage voor de inspanningen van
de curator bij de verkoop van het vastgoed van gefailleerde. Het aansprakelijk
stellen van de bestuurder is daarmee niet opportuun.

12-06-2020
4

Ook het onder 1.5 genoemde onderzoek van de Belastingdienst heeft aan het
licht gebracht dat de administratie van gefailleerde niet op orde is.

14-01-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn respectievelijk op 29 januari 2016 en
26 januari 2017 gedeponeerd. De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 9
januari 2018. De jaarrekening over 2016 is te laat gedeponeerd. De 9 dagen
te late deponering van de jaarrekening over 2016 leidt in beginsel tot de
conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, w elk onbehoorlijk bestuur
geacht w ordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Echter, een
dergelijke korte termijnoverschrijding is eventueel als een onbelangrijk verzuim
te kw alificeren. De curator beraadt zich nog over de consequenties van de te
late deponering.

11-10-2018
1

Zie de conclusie onder 7.1. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder van
gefailleerde is niet opportuun.

12-06-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die de
w et haar biedt.

11-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De geplaatste aandelen in gefailleerde w erden volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.
Ja

11-10-2018
1

17-05-2019
2

Toelichting
Het niet voldoen aan de boekhoudplicht in combinatie met de niet tijdige
deponering van de jaarrekening over boekjaar 2016 maakt dat het bestuur
haar taak onbehoorlijk heeft vervuld, w elke on onbehoorlijke taakvervulling
w ordt geacht een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator
beraadt zich over de te nemen acties.
Ja

12-06-2020
4

Toelichting
Zie de conclusie onder 7.1. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder van
gefailleerde is niet opportuun.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt nog onderzocht.
Ja

11-10-2018
1

17-05-2019
2

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat het pensioenfonds op de dag van de
uitspraak van het faillissement een betaling van € 86.410,93 heeft ontvangen
en dat terw ijl zij w ist dat het faillissement van de gefailleerde vennootschap
w as aangevraagd. De curator heeft met een beroep op artikel 47 Fw het
bedrag gevorderd, w aarna het bedrag is overgemaakt naar de
boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw ijst naar hetgeen over de voortzetting van de activiteiten
onder punt 6.1. is geschreven. De curator doet ook hier nader onderzoek naar.

17-05-2019
2

De bestuurder van gefailleerde is op 19 november 2019 in privé failliet
verklaard met benoeming van de curator tot curator in dat faillissement. In het
faillissement van de bestuurder is geen boedel aanw ezig behoudens een
eventuele boedelbijdrage voor de inspanningen van de curator bij de verkoop
van het vastgoed van gefailleerde. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder
is daarmee niet opportuun.

12-06-2020
4

Ook het onderzoek van de Belastingdienst heeft aangetoond dat er geen
vermogensbestanddelen zijn die tot verhaal kunnen dienen.

14-01-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met de bestuurder van
gefailleerde, etc.

11-10-2018
1

Corresponderen bestuur, pensioenfonds, onderzoeken stukken, overleg
betrokkenen, etc.

17-05-2019
2

Overleg met de Belastindienst, onderzoek in de administratie van gefailleerde,
etc.

14-01-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 68.364,27

15-11-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.084.226,63

17-05-2019
2

€ 1.185.498,63

15-11-2019
3

€ 1.188.137,63

14-07-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 107.058,77

17-05-2019
2

15-11-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

17-05-2019
2

27

15-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 465.361,42

17-05-2019
2

€ 723.945,64

15-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

11-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek de vordering in te dienen,
etc.

11-10-2018
1

Correspondentie crediteuren, etc.

17-05-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader oorzakenonderzoek;
- debiteurenincasso;
- inventarisatie crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

11-10-2018
1

- nader oorzakenonderzoek;
- debiteurenincasso;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- in bezit krijgen administratie;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

17-05-2019
2

- debiteurenincasso;
- afw ikkeling van het faillissement.

12-06-2020
4

- debiteurenincasso

14-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

11-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-1-2022

14-07-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

12-06-2020
4

