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Algemene gegevens
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Supernova.nl B.V.
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Gegevens onderneming
KvK: 63502593
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Opgericht: 11 juni 2016
Statutair gevestigd te Leende
Kantoorhoudende te (5595 AA) Leende aan het adres Langstraat 3 10
Handelsnamen: Supernova.nl B.V. en Virus.nl

30-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
onderdelen.
Detailhandel via internet in consumentenelektronica. De inkoop en verkoop,
import en export van gebruikte en/of refurbished Apple-producten alsmede de
reparatie hiervan.

Financiële gegevens

30-04-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 586.414,00

€ -45.635,00

€ 67.765,00

2017

€ 227.875,00

€ -24.774,00

€ 52.871,00

2018

€ 251.953,52

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Per datum van het faillissement w aren er geen w erknemers in (loon)dienst van
de Failliet.

30-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.804,22

30-04-2019
1

€ 8.924,45

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Kortheidshalve w ordt verw ezen naar het aangehechte tussentijds financieel
verslag.
€ 8.939,77

28-04-2020
3

€ 16.448,86

03-11-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-4-2019

30-04-2019
1

t/m
28-4-2019
van
29-4-2019

29-10-2019
2

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

28-04-2020
3

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

03-11-2020
4

t/m
2-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 0 min

2

17 uur 18 min

3

11 uur 12 min

4

15 uur 12 min

totaal

62 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van de Failliet is de heer H.H.M. Greefhorst.
De enig aandeelhouder van de Failliet is de vennootschap met buitenlandse
rechtsvorm (Naamloze Vennootschap Curacao) Sucaba N.V.
De bestuurder van Sucaba N.V. is de heer H.H.M. Greefhorst.
In het handelsregister is geregistreerd dat de Failliet Supernova.nl B.V. op 27
december 2018 is ontbonden en dat op 7 januari 2019 is geregistreerd dat
deze ontbonden rechtspersoon met ingang van 27 december 2018 is

30-04-2019
1

opgehouden te bestaan omdat per die datum geen bekende baten meer
aanw ezig zouden zijn.
Sucaba N.V. is aangesteld tot bew aarder van de boeken en bescheiden.

1.2 Lopende procedures
Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.

30-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator pleegt onderzoek naar de lopende verzekeringen.
Nog lopende verzekeringen zullen w orden opgezegd.

30-04-2019
1

Verslag 3:
De verzekeringspolissen zijn beëindigd.

28-04-2020
3

1.4 Huur
De Failliet huurde een bedrijfsruimte / w inkelruimte aan het adres Langstraat 3
10 te (5595 AA) Leende. De betreffende overeenkomst is reeds voor het
faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

30-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser.

30-04-2019
1

De schuldeiser heeft aannemelijk gemaakt dat er nog bekende baten
aanw ezig zouden zijn en dat er pluraliteit van schuldeisers is, om w elke reden
de rechtbank de Failliet in staat van faillissement heeft verklaard. Er is geen
hoger beroep tegen het vonnis van faillietverklaring ingesteld.
De bestuurder van de Failliet verklaart omtrent de oorzaken van het
faillissement en het gevoerde beleid als volgt.
De bestuurder is medio 2015 vanuit zijn holding gestart met de
w erkmaatschappij Supernova.nl bv als een vriendendienst voor een derdepersoon die w erkzaam en ter zake deskundig w as in de onderhavige branche.
Hij als de vakman (in loondienst) en de bestuurder als de formele ondernemer.
De bestuurder geeft aan dat hij hem geholpen heeft om een doorstart te
maken van zijn zaak. De bestuurder geeft voorts aan dat de vennootschap
feitelijk steeds verder w eggezakt is in het moeras van foute leveranciers,
slechte garantievoorw aarden en hoge kw aliteitskosten. Pas vanaf de keuze
voor een specifieke leverancier (Forza) is er sprake van een stabiele
leverancier van refurbished Apple goederen.
De marges zijn volgens de bestuurder echter splinterdun. De failliet heeft
getracht de omzet te verhogen middels Google Adw ords campagnes, maar
slaagde er niet om w instgevend te w orden. De verliezen hebben zich
opgestapeld. Tevens is er sprake van een significante eigen investering van de
bestuurder.
De bestuurder verklaart voorts dat het vestigingsadres op het industrieterrein
Langstraat helaas geen ‘w inkelend’ publiek kent. Iedereen die daar naartoe
komt, komt heel gericht iets kopen. De eigenaar van de bedrijfsruimte is in
september 2018 begonnen met nieuw bouw op het terrein. De schamele
verlichting van het terrein w as volledig gericht op het bouw terrein. De
aantrekkingskracht op dieven w as enorm: 3 inbraken binnen een maand. De
w erknemer w as constant in angst voor een nieuw e inbraak. Met de verhuurder
kon geen overeenstemming over een einde van de huurovereenkomst w orden
bereikt. Kort voor kerst 2018 heeft de bestuurder beslist dat het zo niet
verder kon en heeft hij de verhuurder medegedeeld dat de w inkel op 24
december einde van de dag gesloten zou w orden. Bij besluit van 27 december
2018 is de vennootschap vervolgens ontbonden.
De bestuurder verklaart dat hem is geadviseerd om tot ontbinding van de
vennootschap over te gaan, doch dat achteraf blijkt dat niet de juiste route te
zijn gew eest omdat er nog w el baten w aren.
De curator zal naar de oorzaken en het ter zake door het bestuur gevoerde
beleid nader onderzoek instellen.
Verslag 4:
Uit het oorzakenonderzoek van de curator zijn geen andere oorzaken naar
voren gekomen dan de door het bestuur aangedragen oorzaken.
Afgerond.

03-11-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het verslag w aren er geen w erknemers meer in (loon)dienst van
de Failliet.

30-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-04-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er tw ee w erknemers in (loon)dienst
van de Failliet. De Failliet heeft met beide w erknemers een
vaststellingsovereenkomst gesloten betreffende het einde van hun
dienstverband. Beide w erknemers hebben geen (loon)vordering op de Failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

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

30-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

30-04-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen.

30-04-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

29-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Vooralsnog) niet van toepassing.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Niet van toepassing

29-10-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Afgerond.

29-10-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 1.385,00

totaal

€ 1.385,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van voorraden.

30-04-2019
1

Er is een (beperkte) voorraad aangetroffen. De curator pleegt onderzoek naar
de mogelijkheden om tot verkoop van de aangetroffen voorraad over te gaan.
Er zijn geen onderhanden w erken.
Verslag 2:
De aangetroffen voorraad is verkocht via een internetveiling. De bruto
verkoopopbrengst bedroeg € 1.385,- exclusief BTW . De netto
verkoopopbrengst ad € 1.508,26 inclusief BTW is ontvangen op de
faillissementsrekening.

29-10-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek aanw ezigheid en mogelijkheid van verkoop van voorraden.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Verkoop voorraad via internetveiling; afgerond.

29-10-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van andere activa, zoals
domeinnamen en (andere) immateriële activa.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Er is geen andere activa aangetroffen.

29-10-2019
2

Echter, voor datum van het faillissement zijn inventariszaken en immaterieel
actief door de Failliet overgedragen aan Sucaba N.V. zonder dat Sucaba N.V.
daarvoor een koopsom heeft voldaan aan de Failliet.
Tussen de curator en Sucaba bestond discussie of de domeinnamen w aarvan
de Failliet gebruik maakte eigendom van de Failliet of van een derde w aren.
Uiteindelijk heeft de curator overeenstemming met Sucaba N.V. bereikt omtrent
de betaling door Sucaba N.V. van een bedrag van € 7.500,- voor de overdacht
van de (reeds voor faillissement overgedragen) inventariszaken (kluiskast,
rekken en pinautomaat) en immaterieel actief (handelsnaam, klantenbestand,
domeinnamen virus.nl en supernova.nl etc). Het bedrag van € 7.500,- is
ontvangen op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar de aanw ezigheid van andere activa, zoals domeinnamen en
(andere) immateriële activa.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Overleg Sucaba N.V. omtrent treffen regeling ter zake reeds overgedragen
inventariszaken en immaterieel actief; afgerond.

29-10-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er nog een aantal
handeldsebiteuren zijn, met ieder afzonderlijk beperkte openstaande posten,
in totaal tot een bedrag van € 1.752,18.

30-04-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder zouden echter vrijw el al deze posten reeds
zijn geïncasseerd en/of niet incasseerbaar zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator pleegt nader onderzoek naar de omvang van de debiteuren en de
mogelijkheden van incasso daarvan.

30-04-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft geconstateerd dat incasso van de debiteuren niet
realiseerbaar is.
Afgerond.

29-10-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Failliet hield een bankrekening aan bij Rabobank. De bank heeft het
creditsaldo ad € 238,72 gestort op de faillissementsrekening.

30-04-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

30-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

30-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft vooralsnog geen goederen aangetroffen w aarop een
eigendomsvoorbehoud rust.

30-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie banken, aanw ezigheid goederen onder
eigendsomsvoorbehoud, leaseovereenkomsten etc.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Afgerond.

29-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Failliet zijn na het faillissement niet door de curator
voortgezet.

30-04-2019
1

De activiteiten van de Failliet w aren vóór datum van het faillissement reeds
gestaakt. De vennootschap w as reeds ontbonden.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

30-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft na het faillissement geen doorstart van de onderneming
plaatsgevonden.

30-04-2019
1

De curator pleegt onderzoek naar het mogelijk voortzetten / doorstarten van
de onderneming reeds vóór het faillissement.
Verslag 2:
Een deel van de activiteiten zijn door de aandeelhouder van de Failliet reeds
vóór faillissement voortgezet op een andere fysieke locatie. Voor de door de
aandeelhouder van de Failliet overgenomen materiële en immateriële is door
de aandeelhouder alsnog een bijdrage aan de boedel voldaan van € 7.500,-.
De curator verw ijst ter zake kortheidshalve naar paragraaf 3.12 van
onderhavig verslag.

29-10-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

30-04-2019
1

De curator zal nader onderzoek plegen naar de naleving van de
boekhoudplicht.

30-04-2019
1

Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht.

29-10-2019
2

Verslag 4:
De aan de curator overhandigde administratie oogt compleet en bijgew erkt.
In de visie van de curator is voldaan aan de boekhoudplicht.
Afgerond.

03-11-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening ten aanzien van boekjaar 2016 is vastgesteld op 12 december
2017 en gedeponeerd op 12 januari 2018.
De jaarrekening ten aanzien van boekjaar 2017 is vastgesteld op 12 juni 2018
en gedeponeerd op 19 juni 2018.
De jaarrekeningen ten aanzien van boekjaar 2018 is niet gedeponeerd (en
niet vastgesteld).

30-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 19 juni 2015. De curator pleegt nader
onderzoek naar de volstorting op aandelen.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-04-2019
1

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 2:
De curator pleegt naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement
gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid nader onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek is nog niet definitief afgerond. De curator is thans in afw achting
op een inhoudelijke reactie en toelichting van de bestuurder van de Failliet op
de bevindingen van de curator. Naar verw achting zal het onderzoek in de
aankomende verslagperiode afgerond kunnen w orden.

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat met name in de periode
ná de ontbinding van de vennootschap doch vóór de faillietverklaring er
enkele rechtshandelingen hebben plaatsgevonden die zijn te kw alificeren als
onbehoorlijk bestuur danw el onrechtmatig handelen door het bestuur. De
handelingen zien met name op het verrichten van (bedrijfs)activiteiten door
de vennootschap ná de ontbinding en het doen van enkele betalingen aan
schuldeisers in die periode.
De bestuurder heeft de standpunten van de curator gemotiveerd betw ist.
De curator en de bestuurder hebben naar aanleiding van hun w ederzijdse
standpunten overleg gevoerd en uiteindelijk is een minnelijke regeling
getroffen inhoudende dat de bestuurder (zonder aansprakelijkheid te
erkennen) tegen finale kw ijting een bedrag van € 7.500,- aan de boedel zou
voldoen. Dat bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.
Andere redenen voor onbehoorlijk bestuur heeft de curator niet vastgesteld.

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2019
1

29-10-2019
2

28-04-2020
3

03-11-2020
4

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

30-04-2019
1

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft vastgesteld dat de Failliet een betaling van € 800,- heeft
verricht aan haar aandeelhoudster Sucaba N.V. in de periode dat de Failliet
w ist van de indiening (door een derde) bij de rechtbank van het verzoekschrift
w aarop de Failliet failliet is verklaard. De curator heeft zich op het standpunt
gesteld dat deze betaling paulianeus w as en heeft deze derhalve vernietigd.
Sucaba N.V. heeft het bedrag van € 800,- inmiddels terugbetaald op de
faillissementsrekening.
De curator verricht nader onderzoek naar mogelijke andere paulianeuze
rechtshandelingen.

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft geen andere paulianeuze rechtshandelingen vastgesteld.

03-11-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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.

30-04-2019
1

Verslag 2:
De curator verricht nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht,
het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

29-10-2019
2

Verslag 3:
De onderzoeken zijn nog niet definitief afgerond. De curator is thans in
afw achting op een inhoudelijke reactie en toelichting van de bestuurder van de
Failliet op de bevindingen van de curator. Naar verw achting zullen de
onderzoeken in de aankomende verslagperiode afgerond kunnen w orden.

28-04-2020
3

Verslag 4:
De onderzoeken zijn afgerond. Er is een regeling getroffen met de
bestuurder. Deze regeling is jegens de boedel door de bestuurder integraal
nagekomen en daarmee is de regeling voor de boedel afgew ikkeld.
Afgerond.

03-11-2020
4

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

30-04-2019
1

De curator is vooralsnog niet bekend met de aanw ezigheid van andere
boedelvorderingen.

Toelichting
Verslag 2:
Zie verslag 1.
€ 0,00

29-10-2019
2

03-11-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Zie verslag 1 t/m 3; Er is (uitsluitend) sprake van de gebruikelijke
faillissementskosten, zoals het vast te stellen salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft vooralsnog 7 preferente vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 3.691,-.
€ 3.691,00

30-04-2019
1

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Zie verslag 1.
€ 3.691,00

03-11-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
De belastingdienst heeft vooralsnog 7 preferente vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 3.691,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft geen (preferente) vordering op de Failliet.
€ 0,00
Toelichting
Verslag 4:
UW V heeft geen (preferente) vordering op de Failliet.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-04-2019
1

03-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 733,74

30-04-2019
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering aangemeld
tot een bedrag van € 733,74.
€ 733,74

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Zie verslag 1.
€ 733,74

03-11-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering
aangemeld tot een bedrag van € 733,74.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

30-04-2019
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er circa 29 schuldeisers met
concurrente vorderingen zijn.
Per datum van het verslag hebben 7 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
16

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 16 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
17

28-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Per datum van het verslag hebben 17 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
19
Toelichting
Verslag 4:
Per datum van het verslag hebben 19 schuldeisers concurrente vorderingen
ter verificatie in het faillissement aangemeld. Dat is inclusief de vordering uit
hoofde van rekening-courant / verstrekte geldlenig van aandeelhouder
Sucaba N.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.217,49

30-04-2019
1

Toelichting
Uit saldilijst crediteuren van de Failliet blijkt dat de totale (concurrente)
crediteurenlast € 40.715,51 bedraagt.
Per datum van het verslag hebben 7 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
43.217,49.
€ 51.396,57

29-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 7 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
51.396,57.
€ 51.795,87

28-04-2020
3

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 17 schuldeisers concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
51.795,87.
€ 236.446,07

03-11-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Per datum van het verslag hebben 19 schuldeisers concurrente vorderingen
ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
236.446,07. Dat is inclusief de vordering uit hoofde van rekening-courant /
verstrekte geldlenig van aandeelhouder Sucaba N.V. ad € 182.102,67.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Het is nog niet bekend op w elke w ijze onderhavig faillissement naar
verw achting zal w orden afgew ikkeld.

29-10-2019
2

Verslag 3:
Bij de huidige stand van de boedel zal het faillissement w orden opgeheven op
de voet van artikel 16 Fw .

28-04-2020
3

Verslag 4:
Afw ikkeling op basis van artikel 16 Fw (opheffing) of 137a e.v. Fw
(vereenvoudigde afw ikkeling).

03-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteurenlast.

30-04-2019
1

Verslag 3:
Bij de huidige stand van de boedel zal er geen verificatievergadering w orden
gelast.
Afgerond.

28-04-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is er niet mee bekend dat de Failliet per datum van het faillissement
zou zijn betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

30-04-2019
1

Verslag 2:
De Failliet is per datum van het faillissement niet betrokken bij lopende
gerechtelijke procedures.

29-10-2019
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

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

30-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

29-10-2019
2

Verslag 3:
Afronden rechtmatigheidsonderzoeken.

28-04-2020
3

Verslag 4:
Afw ikkeling faillissement

03-11-2020
4

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.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

29-10-2019
2

Verslag 4:
In de visie van de curator kan tot afw ikkeling van het faillissement w orden
overgegaan.

03-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
2-5-2021

03-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 29 oktober 2019 zal zijn
ingediend.

30-04-2019
1

Verslag 2:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 28 april 2020 zal zijn
ingediend.

29-10-2019
2

Verslag 3:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 27 oktober 2020 zal zijn
ingediend.

28-04-2020
3

Verslag 4:
Onderhavig verslag is te beschouw en als het eindverslag. Uitsluitend voor
het geval dat het faillissement dan nog niet afgew ikkeld zal zijn, is
geagendeerd dat het volgende verslag uiterlijk op 2 mei 2021 zal zijn
ingediend.

03-11-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

