Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
06-04-2021
F.01/18/246
NL:TZ:0000067323:F001
11-09-2018

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr B.A.P. Sijben

Algemene gegevens
Naam onderneming
Electro Klessens en de Koning B.V

05-10-2018
1

Gegevens onderneming
Electro Klessens en de Koning B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te
5705 BH Helmond, aan de Rietbeemdw eg nr. 2, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17079756, nader te noemen “de schuldenaar”

05-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De schuldenaar w as gespecialiseerd in het verzorgen van engineering,
realisatie, onderhoud, inspectie en beheer van elektrotechnische installaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 4.416.458,00

€ -20.502,00

€ 1.494.232,00

2017

€ 4.329.186,00

€ -130.591,00

€ 1.261.234,00

2018

€ 2.036.207,00

€ -47.352,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens w aren bijgew erkt tot aan de faillissementsdatum

05-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

05-10-2018
1

Toelichting
25 personen + 20 oproepcontracten

Boedelsaldo
€ 51.786,59

05-10-2018
1

€ 43.101,63

19-04-2019
2

€ 220.100,54

17-10-2019
3

€ 184.689,92

16-04-2020
4

€ 190.587,24

07-10-2020
5

€ 217.029,03

06-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-9-2018

05-10-2018
1

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

19-04-2019
2

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

17-10-2019
3

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

16-04-2020
4

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

07-10-2020
5

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

06-04-2021
6

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 0 min

2

62 uur 50 min

3

43 uur 30 min

4

28 uur 55 min

5

13 uur 25 min

6

6 uur 10 min

totaal

209 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie specificaties.

05-10-2018
1

Verslag 4:
De meeste tijd is tijdens de verslagperiode besteed aan het overleg met de
directie omtrent de vordering op de grootste debiteur en het redigeren van de
dagvaarding ten laste van deze debiteur.

16-04-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurster van de schuldenaar w as Erw in de Koning Beheer B.V.. Enig
bestuurder en enig aandeelhouder van Erw in de Koning Beheer B.V. is de heer
E.W .H. de Koning.
De aandelen in de schuldenaar w erden gehouden door Erw in de Koning
Beheer B.V. en Natasja Klessens Beheer B.V., met dien verstande dat deze
verpand w aren aan Vastgoed Klessens en de Koning B.V., die voorafgaande
aan het faillissement afstand van het pandrecht heeft gedaan.

05-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen procedures.

05-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De schuldenaar had diverse verzekeringen afgesloten w aaronder een
motorrijtuigenrechtsbijstand-, een inventaris-, een ziekteverzuim-, een
w erknemersschade-, een heftruck-, een reconstructie- en autoverzekering(en).

05-10-2018
1

De verzekeringen zijn voor zover mogelijk opgezegd w aarbij om restitutie van
de betaalde premie is verzocht.

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w ordt gehuurd van Vastgoed Klessens en de Koning Holding
B.V. voor € 8.566,80 per maand. De huur is in onderling overleg beëindigd
tegen 11 december 2018.

05-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur deelde de curator mede dat het faillissement te w ijten is aan een
combinatie van factoren w aaronder de naw eeën van de crisis, tegenvallende
resultaten op projecten in de particuliere sector, hoge kosten voor het inhuren
van personeel (om te voldoen aan tijdsdruk en ter vervanging van ziek
personeel) en de toename van de kosten, daar w aar deze niet of onvoldoende
begroot w aren.

05-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

05-10-2018
1

Toelichting
25 vaste personeelsleden en 34 zogenaamde oproepkrachten, die thuis voor
de schuldenaar op verzoek w erkzaamheden verrichtten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

05-10-2018
1

Toelichting
25 + 34

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-9-2018
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is frequent via mailings op de hoogte gehouden van de
ontw ikkelingen met betrekking tot de beoogde doorstart. Ook is het personeel
via mailings over het contact met het UW V geinformeerd.

05-10-2018
1

Verslag 2:

19-04-2019
2

Met diverse individuele personeelsleden en het UW V heeft communicatie plaats
gevonden
Verslag 3:
Met enkele individuele personeelsleden heeft correspondentie plaats
gevonden omtrent aanspraken die niet door het UW V voldaan zijn.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

17-10-2019
3

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris, gereedschap

€ 45.000,00

€ 10,00

totaal

€ 45.000,00

€ 10,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestonden voor uit kantoorinventaris, stellingen en een
heftruck, de zogenaamde bodemzaken. Daarnaast bevond zich in het
bedrijfspand en in alle bedrijfsauto’s gereedschap. De zogenaamde
bodemzaken zijn verkocht voor € 20.000,-, terw ijl de niet bodemzaken
verkocht zijn voor € 25.000,-

05-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus komt het bodemvoorrecht op de zogenaamde bodemzaken toe.

05-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Omdat direct duidelijk w as dat door diverse marktpartijen aan het personeel
“getrokken” w erd, is snel een zogenaamd bidbook opgemaakt dat met
onderliggende documenten aan in totaal 14 partijen is toegezonden met de
uitnodiging om uiterlijk 14 september 2018 een bieding bij de curator neer te
leggen. Uiteindelijk hebben een paar partijen een (serieuze) bieding
uitgebracht. Met de hoogste bieder is vervolgens de overeenkomst tot verkoop
gesloten. Tijdens dit proces heeft de curator de inventaris en de voorraad
laten taxeren, zodat tot een verantw oorde koopprijs gekomen kon w orden.

05-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 35.000,00

€ 10,00

totaal

€ 35.000,00

€ 10,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as geen recente voorraad meer aanw ezig. Meestal w erd de voorraad op
de bew uste bouw geleverd en tegelijk verbruikt. In het bedrijfspand bevonden
zich met name incourante goederen, w aaronder veelal onverpakt
restmateriaal.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

05-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is meegenomen bij de verkoop van het totaal en daarmee in het
zgn. bidbook.

05-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Na het uitroepen van het faillissement bevestigde de markt dat er een groot
tekort is aan technisch personeel, zodat de curator een snelle verkoop van de
activa heeft nagestreefd omdat dit de opbrengst van de activa en de te
betalen goodw ill ten goede zou komen.

05-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De goodw ill is meegenomen bij de verkoop van het totaal en daarmee in het
zgn. bidbook.

05-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 487.269,64
totaal

€ 487.269,64

Toelichting debiteuren
De directie is van mening dat het debiteurensaldo slechts voor ongeveer €
75.000,- dubieus is en dat het andere inbaar is.

05-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren ook in het kader van de beoogde doorstart ter
verkoop aangeboden, doch de biedingen voldeden niet aan de verw achtingen
van de curator en de directie (die via andere vennootschappen jegens de bank
aansprakelijk is voor de schuld jegens de bank), zodat de
debiteurenportefeuille uiteindelijk niet verkocht is. De Bank pretendeert het
pandrecht op de debiteuren te hebben, w elk standpunt de curator nog dient te
beoordelen. Ondertussen heeft hij de directie in de gelegenheid gesteld om de
debiteuren te innen, zulks via de gebruikelijke bankrekening van de
schuldenaar, die w ordt aangehouden bij de pretense pandhouder.

05-10-2018
1

Verslag 2:

19-04-2019
2

De curator heeft zich voorshands op het standpunt gesteld dat er geen
rechtsgeldige verpanding van de debiteuren heeft plaats gevonden. De Bank
en de borg betw isten het standpunt van de curator. Partijen zijn nog met
elkaar in overleg.
Ondertussen hebben de debiteuren in ruim € 170.000,- op de bankrekening
van de gefailleerde betaald. De curator gaat met de bank in overleg omtrent
de verdere inning van de debiteuren.
Verslag 3:
Nadat de Bank het standpunt van de curator erkend had, heeft zij voor €
175.571,75 aan debiteurenontvangsten op de faillissementsrekening
overgemaakt. Na uitbetaling van dit bedrag is de Bank op deze erkenning
teruggekomen en heeft zij om restitutie van het uitbetaalde bedrag verzocht.
Aan dit verzoek heeft de curator geen gehoor gegeven, zich daarbij nog immer
op het standpunt stellende dat er geen rechtsgeldige verpanding heeft plaats
gevonden. De Bank heeft ondertussen een mede-hoofdelijke schuldenaar
aangesproken en belast voor hetgeen zij nog te vorderen heeft van curanda.
Voorts w erd van een debiteur (rechtstreeks) op de faillissementsrekening een
bedrag van in totaal € 8.811,78 ontvangen.
De diverse nog openstaande posities zijn besproken met de directie van
curanda w aarna – w aar opportuun - verdere incassomaatregelen getroffen
zijn. Met de grootste nog openstaande debiteur (voor een bedrag van €
103.000,-) hebben gesprekken plaats gevonden die vooralsnog niet tot enig
resultaat hebben geleid.

17-10-2019
3

Verslag 4:
De grootste debiteur is uiteindelijk met machtiging van de rechter commissaris
in rechte betrokken, w aarna partijen opnieuw met elkaar in onderhandeling
zijn getreden. De curator verw acht op korte termijn met deze debiteur een
schikking te treffen.
Voorts heeft de Bank buiten de boedel om een schikking getroffen met de
mede-hoofdelijk schuldenaar.

16-04-2020
4

Verslag 5:
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking
getroffen met de “grootste” debiteur aldus dat hij in termijnen en onder afgifte
van een borgtocht in totaal aan de boedel verschuldigd is een bedrag van €
50.000,-. Inmiddels is hierop een bedrag van € 13.610,- betaald.

07-10-2020
5

Op de bankrekening van de schuldenaar staat nog een bedrag van €
10.653,31 dat is betaald door de debiteuren en w aarvan de curator het
standpunt heeft ingenomen dat de bank deze aan de boedel dient af te
dragen. Hoew el de bank in eerste instantie aangaf daartoe niet gehouden te
zijn, heeft zij inmiddels aangegeven voor afdracht te zullen zorgen. De gelden
moeten evenw el nog ontvangen w orden.
Verslag 6:
De bank heeft inmiddels de gelden aan de boedel voldaan. Voorts heeft de
“grootste” debiteur inmiddels € 29.942,- van de € 50.000,- aan de boedel
voldaan.

06-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 470.939,46

05-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
€ 470.939,46
De ING bank heeft een vordering uit hoofde van rekening courant
NL43INGB0673662209 ten bedrage van € 231.911,58 en een vordering uit
hoofde van een rentevastlening nr. 800189558 ten bedrage van € 239.583,35
w aarop in mindering strekt een saldo op een spaarrekening nr.
NL28INGB6037256527 ten bedrage van € 555,47.
Voorts w ordt bij de ING Bank een G-rekening aangehouden met nummer
NL16INGB0996004947 met een saldo van € 3.450,57.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een tw eetal leasecontracten, en w el met betrekking tot een
zgn. plotter en met betrekking tot een multi-copier. Beide apparaten zijn
inmiddels aan de eigenaar/verhuurder geretourneerd.

05-10-2018
1

Voorts w erden een 24 tal voertuigen geleased. Deze voertuigen zijn in de
w eek na het faillissement door de leasemaatschappij opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden
De Bank heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, w aaronder de zogenaamde
bodemzaken, het gereedschap en de voorraad. Voorts pretendeert zij een
pandrecht op alle vorderingen te hebben, hetgeen nog door de curator
vastgesteld dient te w orden. De bank is verzocht om haar standpunt ter zake
nader toe te lichten.

05-10-2018
1

Klessens en de Koning Holding B.V., Vastgoed Klessens en de Koning Holding
B.V., Natasja Klessens Beheer B.V., Guido Klessens Beheer B.V. en Erw in de
Koning Beheer B.V. zijn naast de schuldenaar jegens de Bank hoofdelijk
aansprakelijk. De Bank heeft voorts een eerste hypothecaire inschrijving ad. €
408.402,19 en een tw eede hypothecaire inschrijving ad. € 204.201,10 op het
bedrijfspand dat aan Vastgoed Klessens en de Koning Holding B.V. toebehoort.

5.4 Separatistenpositie
De bank komt de opbrengst van de voorraad en de gereedschappen (niet
bodemzaken toe). De opbrengst van de bodemzaken (inventaris) komt de
fiscus via de boedel. Het is nog niet bekend of de opbrengst van de
debiteuren de bank of de boedel toekomt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

05-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
13 crediteuren / leveranciers hebben een beroep gedaan op levering onder
eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken dienen nog beoordeeld en
afgew ikkeld te w orden. In dit kader is w el van belang dat vastgesteld is dat de
nog aanw ezige voorraad incourant is en moeilijk tot niet individualiseerbaar is.

05-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

05-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

05-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 7.260,00
Toelichting
€ 7.260,- incl b.t.w .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank is overleg gew eest voorafgaande aan de verkoop van de activa,
zulks tot vrijgave van de zekerheidsrechten. Met de Bank is een
boedelbijdrage van 10 % afgesproken, daar w aar van toepassing. De curator
heeft de bank verzocht om haar pretense pandrecht op de debiteuren nader te
onderbouw en.

05-10-2018
1

Verslag 2:

19-04-2019
2

De curator heeft vooralsnog het pandrecht op de debiteuren niet erkend en
voert daarover overleg met de Bank en de borg.
Verslag 3:
Nadat de Bank het standpunt van de curator erkend had, heeft zij voor €
175.571,75 aan debiteurenontvangsten op de faillissementsrekening
overgemaakt. Na uitbetaling van dit bedrag is de Bank op deze erkenning
teruggekomen en heeft zij om restitutie van het uitbetaalde bedrag verzocht.
Aan dit verzoek heeft de curator geen gehoor gegeven, zich daarbij nog immer
op het standpunt stellende dat er geen rechtsgeldige verpanding heeft plaats
gevonden. De Bank heeft ondertussen een mede-hoofdelijke schuldenaar
aangesproken en belast voor hetgeen zij nog te vorderen heeft van curanda.

17-10-2019
3

Verslag 4:

16-04-2020
4

De bank heeft buiten de boedel om een schikking getroffen met de medehoofdelijk schuldenaar en de correspondentie met de curator gestaakt over
het al dan niet rechtsgeldig verpanden van de debiteuren.
Verslag 5:
Op de bankrekening van de schuldenaar staat nog een bedrag van €
10.653,31 dat is betaald door de debiteuren en w aarvan de curator het
standpunt heeft ingenomen dat de bank deze aan de boedel dient af te
dragen. Hoew el de bank in eerste instantie aangaf daartoe niet gehouden te
zijn, heeft zij inmiddels aangegeven voor afdracht te zullen zorgen. De gelden
moeten evenw el nog ontvangen w orden.

07-10-2020
5

Verslag 6:
De bank heeft de gelden inmiddels aan de boedel voldaan.

06-04-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen voortzetting van de w erkzaamheden plaats gevonden, met dien
verstande dat enkele ingehuurde w erknemers van de sociale
w erkplaatsvoorziening nog enkele dagen aanw ezig zijn gew eest, in
afw achting van de doorstartresultaten.

05-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Geen

05-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa + goodw ill is verkocht aan Van Dorp Installaties B.V., ondermeer
kantoorhoudende te Helmond.

05-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Zie hierna.

05-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
€ 105.000,-, w aarvan € 60.000,- aan de bank als pandhouder is afgedragen.

05-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 726.000,00

05-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
14 partijen zijn aan de hand van een bidbook uitgenodigd om een bieding uit
te brengen. Het hoogste bod w erd na vrijgave pandrechten en met machtiging
van de rechter-commissaris aanvaard.

05-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voorshands kunnen de rechten en verplichtingen op een eenvoudige w ijze aan
de hand van de boekhouding w orden gekend.

05-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening zijn altijd tijdig bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

05-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

05-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 1993 opgericht, zodat – voor zover niet aan de
volstortingsverplichting is voldaan – de daaruit voortvloeiende vordering
verjaard is.

05-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

05-10-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

05-10-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is verzameld en aan een quick scan onderw orpen. Nader
onderzoek dient nog plaats te vinden.

05-10-2018
1

Verslag 4:
Van enig onrechtmatig handelen en/of onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

16-04-2020
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.
€ 31.097,48

05-10-2018
1

19-04-2019
2

Toelichting
Verhuurder : € 31.097,48
€ 215.341,86

17-10-2019
3

Toelichting
Verslag 3 :
UW V : € 184.244,38
Verhuurder : € 31.097,48

Toelichting
Verslag 6 :
UW V : € 186.217,84
Verhuurder : € 31.097,48

06-04-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 169.895,00

05-10-2018
1

€ 643.168,00

19-04-2019
2

€ 651.557,08

07-10-2020
5

€ 643.168,00

06-04-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.

05-10-2018
1

€ 59.953,84

17-10-2019
3

€ 77.504,90

06-04-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.389,08

05-10-2018
1

Toelichting
€ 8.389,08 (oud w erknemer)

Toelichting
Verslag 2:

19-04-2019
2

€ 14.742,20 (drie w erknemers)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
153

05-10-2018
1

Toelichting
153 w aarvan een deel haar vordering ter verificatie heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.520.146,86

05-10-2018
1

Toelichting
€ 1.520.146,86 (inclusief de vordering van de bank)
€ 1.912.638,16

19-04-2019
2

€ 1.951.114,01

17-10-2019
3

€ 1.956.114,01

16-04-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet te verw achten is dat aan de crediteuren enige uitkering kan w orden
gedaan.

05-10-2018
1

Verslag 4:
Aan de concurrente crediteuren kan geen uitkering gedaan w orden. W ellicht
kunnen w el de meest preferente crediteuren deels w orden voldaan.

16-04-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn middels een mailing omtrent het faillissement geïnformeerd,
w aarbij zij verzocht zijn om hun respectievelijke vorderingen ter verificatie in te
dienen.

05-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

05-10-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 3:
In het kader van de debiteureninning is een dagvaarding opgemaakt.

17-10-2019
3

Verslag 4:

16-04-2020
4

De dagvaarding is in overleg met de directie aangepast en door de
deurw aarder betekend ten kantore van gedaagde, w aarna gedaagde voor het
uitroepen van de zaak een nader voorstel heeft gedaan. Dit voorstel heeft de
curator nog in beraad.
Verslag 5:
Met IBS Projects B.V. is een schikking getroffen.

07-10-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten
2. Onderzoek pretens pandrecht debiteuren
3. Inning debiteuren (door het bestuur vooralsnog namens de pretense
pandhouder)
4. Gebruikelijke w erkzaamheden

05-10-2018
1

Verslag 2:
• Overleg bank omtrent geldigheid pandrecht
• Inning debiteuren
• Gebruikelijke w erkzaamheden

19-04-2019
2

Verslag 3:
• Afrekening Bank overige debiteuren
• Inning debiteuren
• Onderzoek administratie
• Gebruikelijke w erkzaamheden.

17-10-2019
3

Verslag 4:
• Afrekening Bank overige debiteuren
• Afronden debiteureninning
• Afw ikkeling faillissement

16-04-2020
4

Verslag 5:
• Afrekening Bank
• Afw ikkelen schikking debiteur
• Daarna afw ikkelen faillissement

07-10-2020
5

Verslag 6:
• Afw ikkelen schikking debiteur
• Daarna afw ikkelen faillissement

06-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend w anneer het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

05-10-2018
1

Verslag 5:
Gelet op de duur van de afgesproken betalingsregeling w ordt de afw ikkeling
van het faillissement niet eerder dan eind 2021 verw acht. Tussentijds zal de
curator de boedelcrediteuren betalen.

07-10-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-04-2021
6

