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Algemene gegevens
Naam onderneming
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1

Gegevens onderneming
KvK: 67532764
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Opgericht: 21 december 2016
statutair gevestigd te Eindhoven
Kantoorhoudende te (5611 HA) Eindhoven aan het adres W illemstraat 1D

27-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Cafetaria, lunchroom, snackbar, ijssalon, eetkraam e.d.
Het voorbereiden tot het exploiteren van horeca-etablissementen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 288.830,00

€ -35.377,00

€ 208.879,00

2017

€ 394.976,00

€ -184.276,00

€ 236.083,00

Toelichting financiële gegevens

27-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

27-11-2018
1

Verslag 2:
De vennootschap is opgericht op 21 december 2016.

04-06-2019
2

De jaarcijfers komen uit concept-cijfers die door het bestuur van de Failliet zijn
aangeleverd aan de curator.
Ten aanzien van de cijfers met betrekking tot 2018 heeft het bestuur
aangegeven dat deze bijgew erkt zijn tot en met 31 mei 2018.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

27-11-2018
1

Toelichting
nihil
€ 0,00

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie verslag 1-2.

Toelichting
Verslag 4:
Omdat het saldo op de faillissementsrekening nog nihil is, is er aan dit verslag
geen tussentijds financieel verslag gehecht.

02-06-2020
4

€ 0,00

01-12-2020
5

€ 2.501,56

01-06-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-10-2018

27-11-2018
1

t/m
26-11-2018
van
27-11-2018

04-06-2019
2

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

03-12-2019
3

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

02-06-2020
4

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

01-12-2020
5

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

01-06-2021
6

t/m
31-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 0 min

2

27 uur 0 min

3

5 uur 42 min

4

2 uur 42 min

5

6 uur 30 min

6

6 uur 30 min

totaal

72 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Tot en met 26 november 2018: 24 uren.

27-11-2018
1

Tot en met 2 juni 2019: 51 uren.

04-06-2019
2

Tot en met 2 december 2019: 56 uren en 42 minuten.

03-12-2019
3

Tot en met 1 juni 2020: 59 uren en 24 minuten.

02-06-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van de Failliet zijn:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hospitality
Heroes B.V. (KvK: 63346850), gevestigd en kantoorhoudende te (1083 AJ)
Amsterdam aan het adres Hillenraadt 32.
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Masters
B.V., (KvK: 67371655) gevestigd en kantoorhoudende te (5641 TJ) Eindhoven
aan het adres Condensatorstraat 13.
De bestuurders van Hospitality Heroes B.V. zijn:
i. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lisama Holding
B.V. (KvK: 62613189), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1251
PW ) Laren aan het adres TC van den Brinkw eg 14.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Lisama Holding B.V. is de heer
S.M.T. de Klerk
ii. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro Melle B.V.,
(KvK: 37057028) gevestigd te Schagen en kantoorhoudende te (1095 MR)
Amsterdam aan het adres Theo Koomenpad 5.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Pro Melle B.V. is de heer M.M.
Schellekens.
iii. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Velthooven
Holding B.V. (KvK: 32105927) gevestigd en kantoorhoudende te (1211 NE)
Hilversum aan het adres Emmastraat 11A.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Van Velthooven Holding B.V. is de
heer M. van Velthooven.
De bestuurders van Horeca Masters B.V. zijn:
iv. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Brabantse
Ooievaar B.V. (KvK: 67348939) gevestigd en kantoorhoudende te (5641 TJ)
Eindhoven aan het adres Condensatorstraat 13.
De bestuurder en enig aandeelhouder van De Brabantse Ooievaar B.V. is de
heer J.G. van der Zee.

27-11-2018
1

v. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marques Beheer
B.V. (KvK: 67349137) gevestigd en kantoorhoudende te (5612 MG) Eindhoven
aan het adres Loondermolen 46.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Marques Beheer B.V. is de heer T.
Marques.

1.2 Lopende procedures
Er zijn per datum van het faillissement geen lopende gerechtelijke procedures.

27-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator pleegt nader onderzoek naar de aanw ezigheid van nog lopende
verzekeringen.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Er w aren per datum van het faillissement geen lopende verzekeringen.

04-06-2019
2

1.4 Huur
De Failliet huurde een bedrijfsruimte aan het adres W illemstraat 1D te (5611
HA) Eindhoven.
De betreffende huurovereenkomst is per overeenkomst d.d. 31 augustus 2018
met ingang van 31 augustus 2018 geëindigd.
Het gehuurde is op 31 augustus 2018 opgeleverd aan de verhuurder.
De curator pleegt nader onderzoek naar de afspraken betreffende de
beëindigingsovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

27-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een schuldeiser, te w eten
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gidpro B.V.,
gevestigd te Amsterdam. Gidpro B.V. heeft een vordering in hoofdsom van €
256,- op de Failliet.

27-11-2018
1

De Failliet heeft geen verw eer gevoerd tegen de aanvrage en is niet bij de
behandeling van die aanvrage ter zitting van de rechtbank verschenen.
De bestuurders van de Failliet verklaren dat de betreffende vordering van de
aanvrager w ordt erkend en verklaren voorts dat er feitelijk sprake is van een
faillissementssituatie, te w eten dat de Failliet erkent in een toestand van
opgehouden met betalen te zijn.
De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
het ter zake door het bestuur gevoerde beleid.
Verslag 6:
Door het bestuur is aangegeven dat de problemen met name zijn ontstaan
door structurele liquiditeitsproblemen. Het restaurant w erd medio 2017
geopend, nadat er verbouw ingsw erkzaamheden hadden plaatsgevonden. De
kosten die daarmee gepaard zijn gegaan w aren hoger dan begroot, om
w elke reden vanaf het moment van de opening er steeds achter de feiten
aan w erd gelopen. Omzet w as in de visie van het bestuur redelijk goed, doch
de kostenstructuur te hoog. Aandeelhouders hebben naar mogelijkheden
voor extra / herfinanciering gezocht, maar niet gevonden. Ook de
mogelijkheden van verkoop van (een deel van) de aandelen is onderzocht. Er
ontstonden ook huurachterstanden, de verhuurder dreigde met ontruiming.
Om deze reden is gezocht naar een koper voor het restaurant. Deze is
gevonden, de activa zijn verkocht, de opbrengst daarvan is voor het grootste
deel aan de pandhouder toegekomen. Door de curator zijn geen concrete
andere oorzaken naar voren gekomen dan de door het bestuur vermelde
oorzaken.

01-06-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-11-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, overleg UW V, onderzoek (loon)achterstanden voormalig
w erknemers.

27-11-2018
1

Verslag 5:
Afgerond.

01-12-2020
5

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

27-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

27-11-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

27-11-2018
1

De bestuurders van de Failliet hebben verklaard dat de Failliet alle
bedrijfsmiddelen vóór datum van het faillissement (omstreeks 1 september
2018) hebben verkocht en geleverd aan een derde.
De curator pleegt hier nader onderzoek naar.
Verslag 5:
De opbrengst van de verkochte bedrijfsmiddelen is (grotendeels) door de
Failliet voldaan aan pandhouder Rabobank.
Per datum van het faillissement w aren er geen bedrijfsmiddelen meer
aanw ezig in de boedel.

01-12-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek overdracht bedrijfsmiddelen.

27-11-2018
1

Verslag 5:
Afgerond.

01-12-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

27-11-2018
1

De bestuurders van de Failliet hebben verklaard dat zij alle voorraden, voor
zover nog aanw ezig w aren, vóór het faillissement (omstreeks 1 september
2018) hebben verkocht en geleverd aan een derde.
De feitelijke bedrijfsactiviteiten van de Failliet zijn eind augustus 2018
gestaakt. Er zijn derhalve geen onderhanden w erken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar verkoop en levering van voorraden.

27-11-2018
1

Verslag 5:
Afgerond.

01-12-2020
5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van andere activa.
Vooralsnog is er geen andere activa aangetroffen.

27-11-2018
1

Versla 5:
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

01-12-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

27-11-2018
1

Verslag 2:
De onderzoeken van de curator zijn nog niet afgerond.

04-06-2019
2

Verslag 3:
Afgerond.

01-12-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurders van de Failliet zijn er geen openstaande
handelsdebiteuren. De curator pleegt hier nader onderzoek naar.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Er zijn geen handelsdebiteuren.

04-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar aanw ezigheid mogelijke handelsdebiteuren.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Afgerond.

04-06-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De Failliet bankiert bij Rabobank en hield aldaar een betaalrekening aan.

27-11-2018
1

Rabobank heeft een financiering verstrekt aan de Failliet van 2x € 85.000,-.
De bank heeft vooralsnog geen vordering op de Failliet ter verificatie in het
faillissement aangemeld.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 6:
Rabobank heeft aan de curator bevestigd geen vordering op de Failliet meer
te hebben, althans geen vordering ter verificatie in het faillissement aan te
melden.

01-06-2021
6

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog heeft de curator geen (nog lopende) leasecontracten aangetroffen.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Er w as nog een lopende leaseovereenkomst met betrekking tot onder meer
een vaatw asmachine. De leasegever heeft uiteindelijk rechtstreeks met de
overnemende partij concrete afspraken kunnen maken over de overname van
de leaseovereenkomst / vaatw asmachine.

04-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een financiering verstrekt aan de Failliet. Rabobank heeft de
curator nog niet geïnformeerd omtrent aan haar verstrekte zekerheden.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Rabobank verklaart dat zij pandrecht op activa (inventaris, voorraden en
vorderingen) heeft verkregen van de Failliet.
Daarnaast zijn er borgtochten verstrekt door middellijk bestuurders van de
Failliet.

04-06-2019
2

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

27-11-2018
1

Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar de zekerheidsrechten van Rabobank.

04-06-2019
2

Verslag 5:
De door Rabobank vermelde zekerheidsrechten (omschreven in artikel 5.3 van
dit verslag) zijn gevestigd.

01-12-2020
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal schuldeisers heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De curator inventariseert deze aanspraken en zal deze aanspraken verder
afw ikkelen.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Er zijn feitelijk geen goederen in de boedel aangetroffen. De goederen zijn
reeds vóór datum van het faillissement overgedragen aan derden.
De curator pleegt nader onderzoek hiernaar.

04-06-2019
2

Verslag 5:
Een aantal schuldeisers die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan, hebben rechtstreeks met de koper van de goederen nadere
afspraken gemaakt omtrent de afw ikkeling daarvan. Ten aanzien van een
aantal andere claims op eigendomsvoorbehoud is vastgesteld dat de
betreffende goederen niet meer aanw ezig w aren.
Afgerond.

01-12-2020
5

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn vooralsnog geen afspraken in het kader van boedelbijdragen gemaakt.

27-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie bank, afw ikkeling beroep op eigendomsvoorbehoud, etc.

27-11-2018
1

Verslag 2:
Onderzoek positie bank, onderzoek eigendomsvoorbehoud, etc.

04-06-2019
2

Verslag 3:
Onderzoek positie bank, etc.

03-12-2019
3

Verslag 5:
Onderzoek naar de zekerheidsrechten van de bank en de afw ikkeling daarvan.
Afgerond.

01-12-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De feitelijke activiteiten van de Failliet zijn omstreeks eind augustus 2018
gestaakt. De boedel heeft geen activiteiten na het faillissement voortgezet.

27-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen afspraken gemaakt in het kader van een doorstart van
de onderneming.

27-11-2018
1

De curator heeft geconstateerd dat alle activa van de Failliet vóór datum van
het faillissement zijn verkocht en geleverd aan één derde partij. De curator
pleegt hier nader onderzoek naar.
Verslag 5:
De verkoopopbrengst van de verkochte goederen is vrijw el volledig voldaan
aan (pandhouder) Rabobank.

01-12-2020
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

27-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar verkoop activa door Failliet vóór datum van het faillissement.

27-11-2018
1

Verslag 2:
De onderzoeken zijn nog niet afgerond.

04-06-2019
2

Verslag 5:
Afgerond.

01-12-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De naleving van de boekhoudplicht is nader onderw erp van onderzoek.

27-11-2018
1

Verslag 4:
De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht.

02-06-2020
4

Verslag 5:
De aangetroffen en ontvangen administratie oogt compleet en bijgew erkt.

01-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 21 december 2016.
Er zijn geen jaarrekeningen vastgesteld en gedeponeerd.

27-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 21 december 2016. De curator pleegt nader
onderzoek naar de volstorting op aandelen.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 1,00.

27-11-2018
1

Verslag 5:
Aan de stortingsplicht is voldaan.

01-12-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid verricht de curator nader onderzoek.

Toelichting
Verslag 4:
De curator pleegt nader onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan
het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting
Verslag 5:
Naar verw achtging zal het onderzoek in de aankomende verslagperiode
w orden afgerond.

Toelichting
Verslag 6:
Het onderzoek van de curator is afgerond. De curator ziet geen aanleiding
om het bestuur aan te spreken op grond van onbehoorlijk bestuur.

27-11-2018
1

02-06-2020
4

01-12-2020
5

01-06-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze
rechtshandelingen.

Toelichting
Verslag 4:
De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze
rechtshandelingen.

Toelichting
Verslag 5:
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen paulianeuze rechtshandelingen
vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-11-2018
1

02-06-2020
4

01-12-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de naleving van de
boekhoudplicht, het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

27-11-2018
1

Verslag 2:
De onderzoeken van de curator zijn nog niet afgerond.

04-06-2019
2

Verslag 4:
De curator verricht nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht,
het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement alsmede naar
mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

02-06-2020
4

Verslag 5:
Naar verw achting zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende
verslagperiode w orden afgerond.

01-12-2020
5

Verslag 6:
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. De uitkomst van die
onderzoeken nopen niet tot het treffen van nadere acties.

01-06-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen
salaris curator.

27-11-2018
1

UW V zal naar verw achting preferente en concurrente boedelvorderingen in het
faillissement aanmelden in verband met de overgenomen loonverplichtingen in
het kader van de loongarantieregeling.
€ 7.633,14

04-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
UW V heeft inmiddels boedelvorderingen in verband met de overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling aangemeld, in
totaal tot een bedrag van € 7.633,14.
€ 7.633,14

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie verslag 2.
€ 7.633,14

01-12-2020
5

€ 7.633,14

01-06-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.061,00

27-11-2018
1

Toelichting
De belastingdienst heeft vooralsnog 6 preferente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 41.061,-.
€ 64.475,00

04-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De belastingdienst heeft vooralsnog 9 preferente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 64.475,-.
€ 64.475,00

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie verslag 2.
€ 64.475,00

01-12-2020
5

€ 64.475,00

01-06-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V zal naar verw achting preferente vorderingen in het faillissement
aanmelden in verband met de overgenomen loonverplichtingen in het kader
van de loongarantieregeling.
€ 18.656,18

27-11-2018
1

04-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
UW V heeft vooralsnog 2 preferente vorderingen in het faillissement ingediend
in verband met de overgenomen loonverplichtingen in het kader van de
loongarantieregeling, in totaal tot een bedrag van € 18.656,18.
€ 18.656,18

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie verslag 2.
€ 18.656,18

01-12-2020
5

€ 18.656,18

01-06-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente crediteuren in
onderhavig faillissement.
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-11-2018
1

01-12-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

27-11-2018
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er circa 49 schuldeisers met
concurrente vorderingen zouden zijn.
Per verslagdatum hebben 14 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend.
27

04-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Per verslagdatum hebben 27 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend.
28

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Per verslagdatum hebben 28 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement ingediend.
30

02-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Per verslagdatum hebben 30 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement ingediend.
30

01-12-2020
5

30

01-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.410,36

27-11-2018
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat de concurrente crediteuren in
totaal circa € 198.906,80 van de Failliet te vorderen hebben.
Per verslagdatum hebben AANTAL schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 101.410,36.
€ 176.924,91

04-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Per verslagdatum hebben 27 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 176.924,91.
€ 193.678,19

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Per verslagdatum hebben 28 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 193.678,19.
€ 198.242,55

02-06-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Per verslagdatum hebben 30 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 198.242,55.
€ 198.242,55

01-12-2020
5

€ 198.242,55

01-06-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-11-2018
1

Verslag 5:
Naar verw achting zal onderhavig faillissement te zijner tijd w orden opgeheven
op de voet van artikel 16 Fw .

01-12-2020
5

Verslag 6:
Opheffing ex artikel 16 Fw .

01-06-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteurenlast.

27-11-2018
1

Verslag 6:
W erkzaamheden in kader van afw ikkeling / opheffing.

01-06-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De Failliet is per datum van het faillissement niet betrokken bij lopende
procedures.

27-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het plan van aanpak blijkt genoegzaam uit het voorgaande.

27-11-2018
1

Verslag 4:
Afronden rechtmatigheidsonderzoeken.

02-06-2020
4

Verslag 5:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

01-12-2020
5

Verslag 6:
Afw ikkeling faillissement.

01-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

27-11-2018
1

Verslag 6:
In de visie van de curator kan tot afw ikkeling van het faillissement w orden
overgegaan.

01-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

01-06-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 26 mei 2019 zal zijn
ingediend.

27-11-2018
1

verslag 2:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 3 december 2019 zal zijn
ingediend.

04-06-2019
2

Verslag 3:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 2 juni 2020 zal zijn
ingediend.

03-12-2019
3

Verslag 4:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 1 december 2020 zal zijn
ingediend.

02-06-2020
4

Verslag 5:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 30 mei 2021 zal zijn
ingediend.

01-12-2020
5

Verslag 6:
Onderhavig verslag is te beschouw en als het (w oordelijk) eindverslag.
Uitsluitend voor het geval het faillissement dan nog niet afgew ikkeld zal zijn,
is geagendeerd dat het volgende verslag uiterlijk op 30 november 2021 zal
zijn ingediend.

01-06-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

