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Algemene gegevens
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01-05-2018
1

Gegevens onderneming
Dameu Beheer B.V.
Flight Forum 810
5657 DV Eindhoven
KvK-nummer: 17205633

01-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Holding-vennootschap

01-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 111.996,00

€ 17.449,00

€ 175.295,00

2016

€ 178.396,00

€ 23.586,00

€ 350.322,00

2017

€ 98.396,00

2018

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De w inst en verlies en de balanstotalen over 2017 en 2018 zijn vooralsnog
niet uit de boekhouding van gefailleerde af te leiden.

01-05-2018
1

Het gaat om een holding-vennootschap. De gerealiseerde omzet betreft met
name gefactureerde managementfee (gefactureerd aan de
w erkmaatschappijen) en de opbrengsten uit doorverhuur van materiële en
vaste activa (machines).

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

01-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 30.250,00

01-05-2018
1

€ 32.496,58

07-10-2018
2

€ 25.929,52

27-03-2019
3

€ 23.467,94

26-09-2019
4

€ 19.837,61

26-03-2020
5

€ 16.901,80

08-10-2020
6

€ 16.925,88

08-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-3-2018

01-05-2018
1

t/m
1-5-2018
van
2-5-2018

07-10-2018
2

t/m
5-10-2018
van
6-10-2018

27-03-2019
3

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

26-09-2019
4

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

26-03-2020
5

t/m
26-3-2020
van
27-3-2020

08-10-2020
6

t/m
8-10-2020
van
8-8-2020
t/m
8-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 42 min

2

21 uur 30 min

3

7 uur 48 min

4

5 uur 18 min

5

8 uur 0 min

6

4 uur 0 min

7

2 uur 30 min

totaal

71 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Dameu Beheer B.V. maakt deel uit van een groep vennootschappen,
bestaande uit:
- Dameu Beheer B.V. (holding-vennootschap);
- Pure Home Concepts B.V. (w erkmaatschappij, w aarin verkopen
plaatsvonden);
- W oodw orx FAB B.V. (w erkmaatschappij, w aarin productie plaatsvond);
- W e Optimize B.V. (w erkmaatschappij, w aarin service en after-sales
plaatsvond).

01-05-2018
1

Aandeelhouder/bestuurder van Dameu Beheer B.V. betreft PMV Beheer B.V. te
W aalre. Bestuurders van Dameu Beheer B.V. betreffen de heer G.A. Meulman
en mevrouw M.S. van Dam.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Er zijn geen lopende procedures.

01-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Lopende verzekeringen w erden geroyeerd.

1.4 Huur

01-05-2018
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde staat bij de Kamer van Koophandel nog ingeschreven op het adres
aan het Flight Forum 810 te Eindhoven. Feitelijk w as gefailleerde gevestigd te
Veldhoven aan de Run 43-12. Er is geen sprake van huur van bedrijfsruimte.

01-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De curator besprak met de bestuurders de oorzaken van het faillissement.
Vooralsnog valt op, dat cijferanalyse uit de administraties van de vier
vennootschappen w ordt bemoeilijkt door de splitsing van activiteiten over drie
w erkmaatschappijen en het niet doorbelasten (althans het niet deugdelijk
doorbelasten) van kosten - met name productiekosten. Ook vóór
faillissementsdatum door gefailleerde inschakelde interim-adviseurs hebben dit
probleem gesignaleerd, doch afdoende maatregelen om tot meer inzicht te
komen zijn kennelijk uitgebleven. De bestuurders w ijten de oorzaak van het
faillissement aan de onstuimige groei van de omzet, als gevolg w aarvan de
productie diende te w orden gereorganiseerd om aan de vraag te kunnen
voldoen. Het ontbrak echter aan afdoende sturing. Men heeft dat probleem
trachten te verhelpen door externe adviseurs in te huren. Voorts w erd externe
productiecapaciteit ingezet en uitzendkrachten ingehuurd. Daarmee gemoeid
zijnde kosten konden niet w orden gedekt uit de inkomsten. Er is een
liquiditeitsprobleem ontstaan als gevolg van de toename van kosten voor
inhuren van personeel, logistieke dienstverlening e.d. Vanaf november 2017 is
de omzet plotsklaps teruggelopen. De daaruit voortvloeiende
liquiditeitsproblemen hebben geleid tot een faillissementsaanvrage van één
van de leveranciers ten aanzien van Pure Home Concepts B.V. Met het
faillissement van deze vennootschap zagen de bestuurders geen
mogelijkheden meer om ook de andere vennootschappen overeind te houden.
Ten aanzien van W oodw orx FAB B.V., W e Optimize B.V. en Dameu Beheer B.V.
w erd derhalve eveneens middels een eigen aangifte faillissement
aangevraagd.

01-05-2018
1

Verslag 2:
De curator onderzoekt nog de oorzaken van het faillissement.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement w erd een
externe accountant ingeschakeld voor het instellen van onderzoek in de
administratie van gefailleerde. Diens rapportage w ordt verw acht in de
komende verslagperiode. Daarna kan de curator rapporteren over zijn
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

27-03-2019
3

De externe accountant heeft nog niet gerapporteerd over zijn bevindingen.
Naar verw achting volgen deze binnen een termijn van tw ee w eken.

26-09-2019
4

Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag w aar het betreft de
bevindingen.

08-10-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

01-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Er behoren geen onroerende zaken tot de boedel.

01-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen veiling opbrengst

€ 13.635,23

€ 0,00

totaal

€ 13.635,23

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Tot de bedrijfsmiddelen van gefailleerde behoren inventaris (w aaronder
kantoorinventaris; computers) en het machinepark. De betreffende activa, voor
zover eigendom van gefailleerde, w erden niet verpand aan derden. De curator
heeft de verkoop van de activa ter hand genomen. Daartoe zullen de activa
w orden verkocht middels een onderhandse online veiling door het Nederlands
Veiling Instituut te Loon op Zand.

01-05-2018
1

Er is sprake van één machine, een zogenaamde Cosmo
schuurmachine/borstelmachine, die w erd geleased krachtens een financial
lease-overeenkomst van DLL Financial Services B.V. Uit de overeenkomst is de
curator gebleken, dat de financiële lease w erd ingevuld doordat de machine
w erd verpand aan DLL. Nu het hier een bodemzaak betreft, heeft de curator
(in overleg met de leasemaatschappij) de verkoop hiervan ter hand genomen.
De (niet verpande) bedrijfsmiddelen van gefailleerde w erden verkocht middels
een onderhandse online veiling. Er w erd een opbrengst gerealiseerd ad €
9.635,23. Daarop strekken in mindering de aan de veiling verbonden kosten.
Ten aanzien van de Cosmo Schuurmachine w erd een opbrengst gerealiseerd
ad € 4.000,--.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Uit een naveiling w erd een aanvullende opbrengst gerealiseerd ad € 242,--.
Daarop strekken in mindering de aan de veiling verbonden kosten.

27-03-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ad € 73.366,=.

01-05-2018
1

Verslag 2:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ad € 94.031,=.

07-10-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Bespreking bestuurder; bespreking kandidaat-kopers; telefoongesprekken en
correspondentie met bestuurders, kandidaat-koper, veilingbureau, rechtbank.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Telefoongesprekken en correspondentie.

07-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk.

01-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 30.250,00

totaal

€ 30.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
In het kader van een doorstart van activiteiten van Dameu Beheer B.V. en Pure
Home Concepts B.V., w erden onder meer de w ebshop (met name W oodville.nl
en Steigerhoutstunter.nl) en de handelsnamen/merknamen/domeinnamen
verkocht. Daarvoor is een opbrengst gerealiseerd ad € 25.000,= exclusief
B.T.W . De betreffende activa w erden niet verpand aan derden.

01-05-2018
1

Overigens w erd na realisering van de verkoop een aantal bedragen die te
maken hebben met onder meer betalingen aan Google Adw ords gestorneerd
op initiatief van de Rabobank. Als gevolg daarvan heeft Google haar
dienstverlening vooralsnog gestaakt. De kopende partij heeft daarin aanleiding
gezien om de met de curator gesloten koopovereenkomst partieel te
vernietigen (namelijk voor het gedeelte, dat aan betalingen aan Google w erd
gestorneerd, in totaal € 11.000,=). De curator heeft betw ist dat de gesloten
koopovereenkomst ruimte biedt voor partiële ontbinding.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Bespreking bestuurders; bespreking kandidaat-kopers; telefoongesprekken en
correspondentie met bestuurders, kandidaat-kopers, rechtbank.

01-05-2018
1

Verslag 3:
Correspondentie.

27-03-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering Rekening-Courant

€ 65.148,10

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 65.148,10

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Uit de financiële administratie leidt de curator af, dat sprake is van een
vordering op de directie van € 61.385,=. De curator heeft de incasso daarvan
ter hand genomen.

01-05-2018
1

Op basis van nadere bestudering van de administratie kan de vordering in
rekening courant w orden vastgesteld op € 65.148,10. De curator heeft
betaling gevorderd van dit bedrag.

27-03-2019
3

De curator is in overleg met de bestuurder over de betaling van het uitstaande
bedrag van de vordering. De bestuurder stelde w einig of geen verhaal te
bieden. De curator doet daarnaar onderzoek.

26-09-2019
4

De curator is in overleg met de bestuurder w aar het betreft de betaling van
deze vordering alsmede de vordering die voortvloeit uit het door de curator
uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek (w aarbij de bestuurder aansprakelijk
w erd gesteld voor het tekort in het faillissement). Verw ezen w ordt naar
hoofdstuk 7 van dit verslag.

26-03-2020
5

Volgens de aan de curator ter beschikking staande verhaalsinformatie, heeft
de bestuurder (PMV Beheer B.V.) geen activiteiten meer en biedt zij geen
verhaal. De curator overw eegt faillissement aan te vragen.

08-10-2020
6

De bestuurders lijken w einig of geen verhaal te bieden.
De curator is in overleg met de bestuurders over een financiële regeling.
Bestuurders hebben een financieel voorstel gedaan, hetgeen door de curator
vooralsnog niet is geaccepteerd.

08-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Inventarisatie.

01-05-2018
1

Verslag 3:
Correspondentie.

27-03-2019
3

Correspondentie.

26-09-2019
4

Correspondentie.

26-03-2020
5

Correspondentie.

08-10-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

01-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er is geen sprake van een schuld aan de Rabobank. Het creditsaldo per
faillissementsdatum bedraagt € 3,11. De curator heeft de Rabobank verzocht
dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Er is sprake van de navolgende leasecontracten:
- een leasecontract met DLL Financial Services B.V. betreffende een
schuurmachine/borstelmachine. Ingevolge de leaseovereenkomst w erd de
betreffende machine verpand aan DLL. Rechthebbende betreft Dameu Beheer
B.V.;
- een leaseovereenkomst met DLL Financial Solutions betreffende een
afzuiginstallatie alsmede een afkortmachine met compressor. Ingevolge de
leaseovereenkomst is de leasemaatschappij rechthebbende met betrekking tot
deze machines.

01-05-2018
1

In alle gevallen gaat het om financial lease. Naar verw achting is geen sprake
van een overw aarde op de tw ee laatstgenoemde machines. De curator zal
zorg dragen voor afgifte aan de leasemaatschappijen.
Verslag 2:
De van DLL geleasede afzuiginstallatie/afkortmachine w erden na betaling van
een boedelbijdrage door DLL geretourneerd aan DLL.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Ingevolge de met DLL gesloten leaseovereenkomst is sprake van een
pandrecht van DLL op een schuurmachine/borstelmachine. Voor het overige is
geen sprake van aan derden verstrekte zekerheden.

01-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
DLL met betrekking tot een schuurmachine/borstelmachine.

01-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Door enkele crediteuren w ordt een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze
zullen door de curator correct w orden afgew ikkeld.

01-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Er zijn tot op heden geen retentierechten geclaimd.

01-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Er zijn tot op heden geen reclamerechten geclaimd.

01-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
De aan DLL verpande machine betreft een bodemzaak. Met de Rabobank
w erden afspraken gemaakt over verkoop van de machine op basis van de
separatistenregeling.

01-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Telefoongesprekken/correspondentie bank.

01-05-2018
1

Correspondentie.

26-03-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
De activiteiten van de vennootschap zijn per faillissementsdatum gestaakt. Er
is geen sprake van voortzetten van de activiteiten.

01-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Er hebben zich enkele kandidaten gemeld met de bedoeling om de activiteiten
van gefailleerde rondom de w ebshop W oodville.nl door te starten. De curator
heeft een documentatieset samengesteld en deze aan geïnteresseerden
beschikbaar gesteld. Dat heeft geleid tot overleg met één partij, met w ie
overeenstemming is bereikt. Met toestemming van de rechter-commissaris in
het faillissement w erd in het kader van de doorstart een aantal aan Dameu
Beheer B.V. en aan Pure Home Concepts B.V. toebehorende activa verkocht.
Daarbij gaat het om:
- handelsnaam/merknaam/domeinnnaam/w ebsite/w ebshop, toebehorende
aan Dameu Beheer B.V., € 25.000,=;
- klantengegevens en orderportefeuille (toebehorend aan Pure Home Concepts
B.V.) € 2.000,=;
- inventaris en show roommeubelen (toebehorend aan Pure Home Concepts
B.V.) € 13.000,=.

01-05-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 30.250,00
Toelichting
Verslag 1:
W aar het betreft de aan Dameu Beheer B.V. toebehorende activa (w ebshop en
handelsnamen/ merknamen/domeinnamen) w erd een opbrengst gerealiseerd
van in totaal € 30.250,=, inclusief B.T.W . Dat bedrag w erd gestort op de
faillissementsrekening.

6.7 Boedelbijdrage

01-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Telefoongesprekken/correspondentie kandidaat-kopers, diverse leveranciers
en rechtbank; bespreking kandidaat-koper; opstellen koopovereenkomst.

01-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De boekhouding w erd gevoerd in Exact Online. De bestuurders hebben aan de
curator de inlogcodes beschikbaar gesteld. Daarmee heeft de curator de
digitale boekhouding veilig gesteld. De curator is doende deze te bestuderen.
Vooralsnog stelt de curator vast, dat de boekhouding niet is bijgew erkt.

01-05-2018
1

Verslag 2:
De curator is nog doende met het rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2018
2

Verslag 3:
De curator heeft een externe accountant belast met het onderzoek in de
administratie van gefailleerde. Zijn rapportage w ordt verw acht in de
komende verslagperiode. De resultaten daarvan zullen met de bestuurder
w orden besproken. Daarna kan de curator hierover een definitief standpunt
innemen.

27-03-2019
3

De externe accountant heeft zijn onderzoek betreffende Dameu Beheer B.V. en
haar gefailleerde dochtervennootschappen afgerond en zijn
onderzoeksresultaten gerapporteerd. De curator heeft deze inmiddels aan de
bestuurders voorgehouden. Kernpunten daarvan zijn de volgende:
- er is € 20.000 onttrokken aan de boedel van Pure Home Concepts B.V.
zonder dat dit op deugdelijke w ijze in de administratie is verantw oord;
- ten aanzien van W oodw orx FAB B.V. is in de grootboekadministratie 2017
slechts een maand verw erkt; van 11 maanden w erden geen mutaties geboekt;
- van een onderneming van deze omvang (w aarbij sprake is van een splitsing
in een verkooporganisatie en een productieorganisatie) mag een deugdelijk en
adequaat voorraadbeheersysteem w orden verw acht; een deugdelijke
voorraadadministratie ontbreekt echter;
-w erkzaamheden die door W oodw orx FAB B.V. en W e Optimize B.V. w erden
verricht, zijn niet doorbelast aan de verkooporganisatie van Pure Home
Concepts B.V. ; daardoor ontbreekt ieder inzicht in de verplichtingen van de
groepsvennootschappen onderling.

26-03-2020
5

Om bovenstaande redenen ontbreekt voldoende inzicht in de financiële positie
van de diverse groepsvennootschappen. Er is niet voldaan aan de
administratieverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
- 2016: gedeponeerd
- 2015: gedeponeerd
- 2014: gedeponeerd
- 2013: gedeponeerd

op
op
op
op

26-02-2018
26-07-2016
29-01-2016
29-01-2015

(niet tijdig);
(tijdig);
(tijdig);
(tijdig).

01-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
De laatst vastgestelde jaarrekening betreft die over het boekjaar 2016. Deze
bevat geen goedkeuringsverklaring accountant (vrijstelling kleine
vennootschappen).

01-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De vennootschap is opgericht op 26 april 2007. Het geplaatst kapitaal bestaat
uit 1800 aandelen van elk € 10,=. Volgens de oprichtingsakte w erden de
aandelen volgestort. Voor zover dat niet het geval zou zijn, is een daartoe
strekkende vordering inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
De curator zal onderzoek instellen in de administratie teneinde te beoordelen
of al dan niet sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders.

Toelichting
Verslag 2:
De curator is nog doende met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft een externe accountant belast met het onderzoek in de
administratie van gefailleerde. Zijn rapportage w ordt verw acht in de
komende verslagperiode. De resultaten daarvan zullen met de bestuurder
w orden besproken. Daarna kan de curator hierover een definitief standpunt
innemen.
Ja

01-05-2018
1

07-10-2018
2

27-03-2019
3

26-03-2020
5

Toelichting
Er is niet voldaan aan de administratieverplichting (zie hierboven onder 7.1).
Voorts is ten aanzien van het boekjaar 2016 niet voldaan aan de
publicatieverplichting (zie hierboven onder 7.2). Zulks heeft te gelden als
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders. Op grond van art. 2:248 BW
w ordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te
zijn van het faillissement. De curator heeft de bestuurders aansprakelijk
gesteld voor het tekort in het faillissement. Overleg vindt thans plaats over
incasso van de daaruit voortvloeiende vorderingen.

Toelichting
Dat overleg heeft nog niet tot resultaat geleid.

Toelichting
De bestuurders lijken w einig of geen verhaal te bieden.
De curator is in overleg met de bestuurders over een financiële regeling. De
bestuurders hebben een financieel voorstel gedaan, hetgeen door de curator
vooralsnog niet is geaccepteerd.

7.6 Paulianeus handelen

08-10-2020
6

08-04-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
De curator zal onderzoek instellen naar de vraag of voorafgaand aan
faillissementsdatum al dan niet sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting
Verslag 2:
De curator is nog doende met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft een externe accountant belast met het onderzoek in de
administratie van gefailleerde. Zijn rapportage w ordt verw acht in de
komende verslagperiode. De resultaten daarvan zullen met de bestuurder
w orden besproken. Daarna kan de curator hierover een definitief standpunt
innemen.

Toelichting
De externe accountant heeft nog niet gerapporteerd over zijn bevindingen.
Naar verw achting volgen deze binnen een termijn van tw ee w eken.
Nee

01-05-2018
1

07-10-2018
2

27-03-2019
3

26-09-2019
4

26-03-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld. Hij zal in de komende
verslagperiode onderzoek instellen in de administratie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

01-05-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Bespreking bestuurders; inventariseren administratie; bestuderen
administratie.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Studie boekhouding; correspondentie.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Studie boekhouding; correspondentie.

27-03-2019
3

Studie boekhouding; correspondentie.

26-09-2019
4

Studie, bespreking, correspondentie en telefoongesprekken.

26-03-2020
5

Telefoongesprekken en correspondentie.

08-10-2020
6

Bespreking, correspondentie/telefoongesprekken.

08-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Verslag 1:
Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 73.366,00

01-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1:
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 73.366,=.
€ 94.031,00

07-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2: De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 94.031,=.
€ 200.763,00

27-03-2019
3

€ 243.000,00

26-03-2020
5

€ 226.550,00

08-10-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1:
Het UW V heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 73.144,79

01-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1:
De Lage Landen Financial Services B.V. heeft preferente vorderingen
ingediend, totaal € 73.144,79.
€ 22.036,44
Toelichting
Verslag 3:
De Lage Landen Financial Services B.V. heeft een gew ijzigde preferente
vordering ingediend, totaal € 22.036,44.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-03-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

01-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1:
1 crediteur.
2

07-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2: 2 crediteuren (voorlopig erkend).
4

27-03-2019
3

Toelichting
Verslag 3: 4 crediteuren (voorlopig erkend).
6

26-03-2020
5

Toelichting
5 crediteuren (voorlopig erkend);
1 crediteur (voorlopig betw ist).
7

08-10-2020
6

Toelichting
6 crediteuren (voorlopig erkend);
1 crediteur (voorlopig betw ist).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 726,00

01-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1:
€ 726,00 (concurrent erkend).
€ 1.259,08

07-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2: € 1.259,08 (concurrent erkend).
€ 26.634,86

27-03-2019
3

Toelichting
Verslag 2: € 26.634,86 (concurrent erkend).
€ 27.058,64

26-03-2020
5

Toelichting
€ 27.058,64 (voorlopig erkend);
€
55,24 (voorlopig betw ist).
€ 27.132,10
Toelichting
€ 27.132,10 (voorlopig erkend);
€
55,24 (voorlopig betw ist).

08-10-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Nog niet bekend.

27-03-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

27-03-2019
3

Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

26-03-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
N.v.t.

01-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De curator zal de incasso van de vordering op directie ter hand nemen. Voorts
zullen de materiële vaste activa te gelde w orden gemaakt middels een
onderhandse online verkoop. De lopende financial lease-overeenkomsten
zullen op correcte w ijze w orden afgew ikkeld. Tenslotte zal onderzoek w orden
ingesteld in de administratie van gefailleerde in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-05-2018
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- incasso vordering;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2018
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- incasso vordering;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. Daartoe w erd een externe
accountant ingeschakeld.

27-03-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator, mede op basis van het rapport
van de ingeschakelde deskundige, het rechtmatigheidsonderzoek afronden.
Voorts richt hij zich op de incasso van de vordering op de bestuurder uit
hoofde van de rekening-courantverhouding met gefailleerde.

26-09-2019
4

In de komende verslagperiode zal w orden getracht tot een acceptabele
betalingsafspraak met de bestuurders w aar het betreft de vorderingen op hen
uit hoofde van de rekening-courantverhouding en uit hoofde van de
aansprakelijkstelling voor het tekort in het faillissement.

26-03-2020
5

Het overleg met de bestuurders heeft nog niet tot resultaat geleid. Indien
resultaat uitblijft, zal de curator tot rechtsmaatregelen overgaan.

08-10-2020
6

De bestuurders lijken w einig of geen verhaal te bieden.
De curator is in overleg met de bestuurders over een financiële regeling. Dat
overleg w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

08-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Nog niet bekend.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Nog niet bekend.

27-03-2019
3

Nog niet bekend.

26-09-2019
4

Nog niet bekend.

26-03-2020
5

Nog niet bekend.

08-10-2020
6

Nog niet bekend.

08-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

08-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Rapportage.

01-05-2018
1

Verslag 2:
Rapportage.

07-10-2018
2

Verslag 3:
Rapportage.

27-03-2019
3

Rapportage.

26-09-2019
4

Rapportage.

26-03-2020
5

Rapportage.

08-10-2020
6

Rapportage.

08-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

