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

R-C
Curator

3
15-08-2019
F.01/19/13
NL:TZ:0000090968:F001
22-01-2019

mr. S.J.O. de Vries
mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Restaurant De Steenoven B.V.

21-02-2019
1

De Schevelingse In-Loop B.V.

22-02-2019
2

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant De
Steenoven B.V., statutair gevestigd te Helmond en zaakdoende te (5708 HN)
Helmond aan de Steenovenw eg no. 21, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17089838 (hierna: de “Steenoven” of
“gefailleerde”).

21-02-2019
1

Gegevens onderneming

22-02-2019
2

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Schevelingse InLoop B.V., statutair gevestigd te Helmond en zaak doende te (5707 GK)
Helmond aan de Aarle-Rixtelsew eg no. 107, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 55881254 (hierna: “SIL” of “gefailleerde”).

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
De Steenoven exploiteerde een horecaonderneming (in hoofdzaak voor
feesten en partijen).

21-02-2019
1

SIL exploiteerde een horecaonderneming (in hoofdzaak een café en
restaurant).

22-02-2019
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 493.091,00

€ 23.323,00

€ 80.901,00

2016

€ 454.721,00

€ 4.054,00

€ 132.835,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn op basis van de concept jaarrekening over het
boekjaar 2017 en de vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2016.

21-02-2019
1

De financiële gegevens zijn op basis van de concept jaarrekening over het
boekjaar 2017 en de vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2016.

22-02-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

21-02-2019
1

Toelichting
SIL had 12 w erknemers, w aarvan een deel oproepkrachten, in dienst.
16

22-02-2019
2

Toelichting
SIL had voorheen 16 w erknemers, w aarvan een groot deel oproepkrachten, in
dienst.

Boedelsaldo
€ 19.169,21

21-02-2019
1

€ 42.500,00

22-02-2019
2

€ 42.956,69

15-08-2019
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-1-2019

21-02-2019
1

t/m
19-2-2019
van
22-1-2019

22-02-2019
2

t/m
22-3-2019
van
20-2-2019

15-08-2019
3

t/m
15-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32,92 uur

2

12,25 uur

3

11,58 uur

totaal

56,75 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Steenoven Holding B.V.
De aandelen in Steenoven Holding B.V. w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Steenoven Holding B.V. Enig bestuurder van Steenoven
Holding B.V., en daarmee middellijk bestuurder van gefailleerde, is de heer
P.M.J.H. van Thiel (hierna: de “bestuurder”).

21-02-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Steenoven Holding B.V.
De aandelen in Steenoven Holding B.V. w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Steenoven Holding B.V. Enig bestuurder van Steenoven
Holding B.V., en daarmee middellijk bestuurder van gefailleerde, is de heer
P.M.J.H. van Thiel (hierna: de “bestuurder”).

22-02-2019
2

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing

22-02-2019
2

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen w aren afgesloten. Deze verzekeringen
zijn, met uitzondering van de inboedelverzekering, inmiddels beëindigd. De
curator beziet of er recht is op premierestitutie.

21-02-2019
1

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen w aren afgesloten. Deze zijn inmiddels
beëindigd. De curator beziet of er recht is op premierestitutie.

22-02-2019
2

Een premie van € 162,90 is gerestitueerd.

15-08-2019
3

1.4 Huur
De horecalocatie aan de Steenovenw eg no. 21 te Helmond w ordt gehuurd. De
verhuurder heeft de huurovereenkomst na het uitspreken van het faillissement
opgezegd. De curator en de verhuurder zijn in overleg omtrent de afw ikkeling
van de huurovereenkomst.
Daarnaast huurde de Steenoven een strook grond. Deze huurovereenkomst is
met w ederzijds goedvinden beëindigd.
Voorts w orden een tw eetaal afw asmachines gehuurd. De betreffende
verhuurder heeft aanspraak gemaakt op deze goederen. De verhuurder w ordt
in de gelegenheid gesteld deze retour te halen.

21-02-2019
1

De horecalocatie aan de Aarle-Rixtelsew eg no. 107 te Helmond w erd gehuurd.
Deze huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per de
faillissementsdatum.

22-02-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder aangevoerd dat
het faillissement te w ijten is aan:
a. te hoge financieringslasten;
b. te hoge huurlasten;
c. een afnemende omzet.

21-02-2019
1

Verder is het volgende van belang. Tot 1 juli 2018 exploiteerde de Steenoven
een (à la carte) restaurant en hield de Steenoven zich bezig met catering op
locatie van de Steenoven en bij derden. Per 1 juli 2018 is het restaurant
gesloten voor à la carte eten. Hierdoor nam de omzet af. Volgens de
bestuurder kon dit verlies aan omzet niet w orden opgevangen door de
catering activiteiten.
Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat op 11 december 2018
Steenoven Catering B.V. is opgericht. Dit is een rechtspersoon w aarvan het
bestuur (indirect) w ordt gevormd door de zonen van de bestuurder; de
bestuurder is zelf gevolmachtigde van Steenoven Catering B.V. De curator
verricht ter zake nader onderzoek.
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder aangevoerd dat
het faillissement te w ijten is aan:
a. te hoge financieringslasten;
b. te hoge huurlasten;
c. een afnemende omzet.

22-02-2019
2

Voorafgaand aan het faillissement is het volgende gebeurd. Op 16 januari
2019 heeft gefailleerde een koopovereenkomst gesloten met Schevelingen B.V.
(een vennootschap van de zonen van de bestuurder; de bestuurder is
gevolmachtigde van deze vennootschap). Volgens de koopovereenkomst kocht
Schevelingen B.V. de horecaonderneming van SIL, inclusief inventaris en
goodw ill, w aarna per 19 januari 2019 de exploitatie door Schevelingen B.V.
w erd voortgezet (hierna: de “Transactie”). Aansluitend verzocht SIL op 22
januari 2019 om haar in staat van faillissement te verklaren.
Inmiddels zijn ook tw ee andere vennootschappen die gelieerd zijn aan de
Schevelingse Inloop B.V. in staat van faillissement verklaard. Dit betreft de
Restaurant De Steenoven B.V. (F 01/19/14) en Brasserie de Keizer Gemert
B.V. (F. 01/19/127)

15-08-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

Toelichting
Geen personeelsleden.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

21-02-2019
1

Personeelsleden
16

22-02-2019
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel geïnformeerd over het faillissement en de
gevolgen daarvan. Met enkele personeelsleden is nader gesproken. Verder
heeft overleg plaatsgevonden met het UW V.

21-02-2019
1

De curator houdt het erop dat door de Transactie sprake is van overgang van
onderneming (ingevolge artikel 7:662 e.v. Burgerlijk W etboek). Met het UW V
heeft overleg plaatsgevonden. Daarnaast heeft de curator met enkele
(voormalig) w erknemers gesproken.

22-02-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken.

21-02-2019
1

Niet van toepassing,
er is geen sprake van onroerende zaken.

22-02-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

21-02-2019
1

Onderzoek Kadaster.

22-02-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Horeca inventaris

€ 32.895,00

totaal

€ 32.895,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Steenoven beschikt over een horeca inventaris (meubilair, keuken et
cetera).

21-02-2019
1

SIL beschikte over een horeca inventaris (meubilair, keuken et cetera). Door de
Transactie w as deze inventaris verkocht aan Schevelingen B.V. De curator
heeft zich op het standpunt gesteld dat dat geen rechtsgeldige levering heeft
plaatsgevonden althans de Transactie vernietigbaar is. Verder heeft in het
kader van de Transactie geen melding aan de Belastingdienst als vereist
volgens artikel 22bis Invorderingsw et plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan
heeft overleg plaatsgevonden met de koper en diens adviseurs, w aarna de
bedrijfsmiddelen, voorraad en goodw ill van gefailleerde aan Schevelingen B.V.
zijn verkocht en geleverd. De koopprijs van de bedrijfsmiddelen is gelijk aan de
getaxeerde onderhandse verkoopw aarde.

22-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.

21-02-2019
1

De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.

22-02-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek activa. De curator heeft contact gehad met diverse geïnteresseerde
partijen en de verhuurder van het bedrijfspand. Een verkoop is nog niet
gerealiseerd.

21-02-2019
1

Onderzoek activa en verkoop van de activa.

22-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Een voorraad dranken en levensmiddelen

€ 3.741,37

€ 374,14

totaal

€ 3.741,37

€ 374,14

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De Steenoven beschikt over een beperkte voorraad aan dranken en
levensmiddelen. Gelet op de beperkte houdbaarheid is de courantheid hiervan
nog te bezien.

21-02-2019
1

De curator verw ijst naar onderdeel 3.3. (Toelichting bedrijfsmiddelen) van dit
verslag. De voorraad is aan Schevelingen B.V. verkocht.

22-02-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek activa.

21-02-2019
1

Onderzoek activa en verkoop van de activa.

22-02-2019
2

De opbrengst dient onder inhouding van de boedelbijdrage nog aan de Bank
voldaan te w orden.

15-08-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Banksaldo ABN
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.863,63
€ 247,42
€ 6.111,05

€ 0,00

Toelichting andere activa
De Steenoven hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. met een
positief saldo ad
€ 10.811,93. Desgevraagd is dit overgemaakt op de faillissementsrekening.

21-02-2019
1

De domeinnaam ‘w w w .steenoven.nl’ is verkocht voor € 5.000,00.
De goodw ill is tezamen met de bedrijfsmiddelen en de voorraad verkocht (zie
onderdeel 3.3. (Toelichting bedrijfsmiddelen) van dit verslag).

3.9 Werkzaamheden andere activa

22-02-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek activa en correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

21-02-2019
1

Onderzoek activa en verkoop activa.

22-02-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Handelsdebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie bedraagt de stand van handelsdebiteuren €
34.132,02. De debiteuren zijn verpand aan Bavaria N.V. en Coöperatieve
Rabobank U.A. (hierna: “Rabobank”). Hoew el de pandakte van Bavaria N.V.
van eerdere datum is, zijn de vorderingen ter zake van handelsdebiteuren
(kennelijk) pas nadien ontstaan. Het betreft zogenaamde ‘dubbel toekomstige
vorderingen’. Gelet op het registreren van vervolgpandaktes door Rabobank,
lijkt het erop dat de handelsdebiteuren uitsluitend aan Rabobank zijn verpand.
Rabobank heeft gemeld de handelsdebiteuren te zullen innen.

21-02-2019
1

Daarnaast volgt uit de administratie dat de Steenoven een vordering in
rekening-courant heeft op de aan haar gelieerde vennootschap Brasserie de
Keizer Gemert B.V., w elke vordering € 21.639,50 bedraagt. Gelet op de
gevoerde correspondentie is de vordering enkel aan Rabobank verpand;
Rabobank heeft aangegeven w at betreft deze vordering de inning ter hand te
nemen.
Volgens de administratie bedraagt de stand van de handelsdebiteuren €
8.794,75.
Uit de administratie blijken verder de volgende rekening-courant vorderingen:
- € 36.511,78 op Brasserie de Keizer Gemert B.V.
- € 67.952,00 op Steenoven Holding B.V.
Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: “Rabobank”) heeft aangegeven de
voormelde vorderingen als pandhouder te zullen innen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-02-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie; overleg pandhouders en bestuurder.

21-02-2019
1

Onderzoek administratie; overleg pandhouder en bestuurder.

22-02-2019
2

Brasserie de Keizer Gemert B.V. is inmiddels in staat van faillissement
verklaard zodat de vordering op haar als oninbaar gekw alificeerd dient te
w orden.

15-08-2019
3

Met de directie van Steenoven Holding B.V. heeft overleg plaats gevonden
omtrent de vordering op haar.
De handelsdebiteuren zijn voor zoveel mogelijk door de Rabobank, althans
haar gemachtigde geïnd. Uit haar onderzoek bleek dat de actuele
debiteurenstand van de Schevelingse Inloop B.V. en van Restaurant De
Steenoven B.V. per datum faillissement € 4.738,- bedroeg en dat het verschil
tussen dit bedrag en het saldo van de bedragen op de debiteurenlijsten
betaald is in de dagen voorafgaand aan de faillissementen. Van € 4.738,heeft de Bank als pandhouder uiteindelijk € 3.966,- geïncasseerd. Het restant
ad. € 772,- acht zij niet incasseerbaar, o.a. vanw ege het faillissement van
één debiteur € 600,-)

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 203.046,76

21-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank:
Rabobank heeft aan gefailleerde een krediet in rekening-courant verstrekt tot
een maximum van € 300.000,00. De door Rabobank ingediende vordering
bedraagt € 203.046,76. Het betreft hier een concernfinanciering aan
Steenoven Holding B.V. en haar dochtervennootschappen.
Bavaria N.V.:
Bavaria N.V. heeft aan de Steenoven een geldlening verstrekt, w aarvan het
openstaande saldo per faillissementsdatum € 5.562,62 bedraagt.
€ 203.046,76
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank:
Rabobank heeft aan gefailleerde een krediet in rekening-courant verstrekt tot
een maximum van € 300.000,00. De door Rabobank ingediende vordering
bedraagt € 203.046,76. Het betreft hier een concernfinanciering aan
Steenoven Holding B.V. en haar dochtervennootschappen.
Een afrekening met Rabobank dient nog plaats te vinden.
Bavaria N.V.:

22-02-2019
2

Bavaria N.V. heeft aan SIL een geldlening verstrekt, w aarvan het openstaande
saldo per faillissementsdatum € 4.437,39 bedraagt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing

22-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank:
Ten gunste van Rabobank is een pandrecht gevestigd op de inventaris, de
voorraad en de debiteuren van de Steenoven.

21-02-2019
1

Bavaria N.V.:
Ten gunste van Bavaria N.V. is een pandrecht gevestigd op de inventaris, de
voorraad en de debiteuren van Restaurant De Steenoven B.V. Dit pandrecht is
gevestigd voor (i) de vorderingen op de Steenoven en (ii) de vordering De
Schevelingse In-Loop B.V. (derdenzekerheid).
Rabobank:
Ten gunste van Rabobank is een pandrecht gevestigd op de inventaris, de
voorraad en de debiteuren van SIL.

22-02-2019
2

Bavaria N.V.:
Ten gunste van Bavaria N.V. is een pandrecht gevestigd op de inventaris, de
voorraad en de debiteuren van Restaurant De Steenoven B.V.

5.4 Separatistenpositie
Met Rabobank en Bavaria N.V. zijn/w orden afspraken gemaakt omtrent het
uitw innen van de zekerheden.

21-02-2019
1

Met Rabobank zijn afspraken gemaakt omtrent het uitw innen van de
zekerheden. W at betreft de aan Bavaria N.V. verstrekte zekerheden vindt
afw ikkeling plaats in het faillissement van Restaurant De Steenoven B.V.

22-02-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Gefailleerde had goederen in bruikleen gekregen van Bavaria N.V. Deze
bruikleengoederen w orden in overleg tussen Bavaria N.V. en de
pandeigenaar/verhuurder afgew ikkeld. Bij de curator zijn vooralsnog geen
nadere aanspraken ter zake eigendom(svoorbehoud) kenbaar gemaakt.

21-02-2019
1

Gefailleerde had goederen in bruikleen gekregen van Bavaria N.V. Deze
bruikleengoederen w orden in overleg tussen Bavaria N.V. en Schevelingen B.V.
afgew ikkeld. Bij de curator zijn vooralsnog geen nadere aanspraken ter zaken
eigendom(svoorbehoud) kenbaar gemaakt.

22-02-2019
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Verw ezen naar het onderdeel activa van dit verslag.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Met Rabobank en
Bavaria N.V. heeft overleg plaatsgevonden.

21-02-2019
1

De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Met Rabobank en
Bavaria N.V. heeft overleg plaatsgevonden.

22-02-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Kort na het uitspreken van het faillissement heeft nog een (in omvang beperkt)
feest plaatsgevonden. De opbrengst hiervan is in de boedel gevloeid.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
€ 3.250,85

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

De roerende zaken en goodw ill zijn verkocht.

22-02-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Verw ezen w ordt naar het onderdeel “Activa”.

22-02-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het onderdeel “Activa”.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

21-02-2019
1

22-02-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Verw ezen w ordt naar het onderdeel “Activa”.

22-02-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Desgevraagd zijn diverse administratieve bescheiden aan de curator te
beschikking gesteld. Deze dienen nog onderzocht te w orden.

21-02-2019
1

Desgevraagd zijn diverse administratieve bescheiden aan de curator ter
beschikking gesteld. Deze dienen nog onderzocht te w orden.

22-02-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

21-02-2019
1

In onderzoek.

22-02-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is de vordering tot
volstorting van de aandelen verjaard (zie: HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

21-02-2019
1

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is de vordering tot
volstorting van de aandelen verjaard (zie: HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

22-02-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

21-02-2019
1

Toelichting
De curator heeft vooralsnog de navolgende rechtshandelingen als paulianeus
aangemerkt:
- de verkoop van een bestelbus op 27 december 2018 aan Steenoven Catering
B.V.
- de verkoop van een oven op 31 december 2018 aan Steenoven Catering B.V.
- de verkoop van een koffiemachine op 16 januari 2019 aan Steenoven
Catering B.V.
De curator heeft op grond van artikel 42 Faillissementsw et de vernietiging
ingeroepen. De betreffende goederen zijn inmiddels geretourneerd.

Toelichting
In onderzoek. De discussie omtrent de Transactie is afgew ikkeld met de
verkoop.

22-02-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is aan een quick scan onderw orpen. Verder is onderzoek
gedaan naar de transacties voorafgaande aan het faillissement. De curator is
overgegaan tot het buitengerechtelijk vernietigen van de hiervoor
gespecificeerde verkopen.

21-02-2019
1

De administratie is aan een quick scan onderw orpen.

22-02-2019
2

Inmiddels zijn de eerste bevindingen omtrent de administratie besproken met
de bestuurder en 2 van zijn adviseurs.

15-08-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris & kosten : p.m.
UW V : p.m.

21-02-2019
1

Huur : p.m.

Toelichting
Salaris & kosten : p.m.

22-02-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.222,00

21-02-2019
1

€ 24.921,00

22-02-2019
2

€ 35.452,00

15-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

21-02-2019
1

22-02-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

21-02-2019
1

4

22-02-2019
2

5

15-08-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.912,35

21-02-2019
1

Toelichting
Ter verificatie is een bedrag ad € 18.912,35 ingediend.
€ 12.278,88

22-02-2019
2

Toelichting
Ter verificatie is een bedrag ad € 12.278,88 ingediend.
€ 13.065,20

15-08-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-02-2019
1

Nog niet bekend.

22-02-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn de crediteuren bij brief over
het faillissement geïnformeerd.

21-02-2019
1

Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn de crediteuren bij brief over
het faillissement geïnformeerd.

22-02-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

Niet van toepassing.

22-02-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en
vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op
(1) het monitoren van de inning van de debiteuren en (2) het onderzoek van
de administratie.

21-02-2019
1

De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en
vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op
(1) het monitoren van de inning van de debiteuren en (2) het onderzoek van
de administratie

22-02-2019
2

1. Onderzoek administratie
2. Monitoren inning debiteuren
3. Gebruikelijke w erkzaamheden.

15-08-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-02-2019
1

Nog niet bekend.

22-02-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2020

15-08-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.

21-02-2019
1

Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.

22-02-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

