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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rhodix IT Services B.V.

30-10-2019
1

Gegevens onderneming
KvK: 17090218
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Opgericht: 25 september 1995
Statutair gevestigd te Eindhoven
Kantoorhoudende te (5503 LL) Veldhoven aan het adres De Run 4208.

30-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
Consultancy and softw are development. Verkoop hard- en softw are. Beheer
ICT infrastructuren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 4.229.667,00

€ 102.970,00

€ 1.224.354,00

2017

€ 2.373.507,00

€ -273.019,00

€ 999.184,00

2018

€ 2.420.960,00

€ -145.634,00

€ 763.951,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
11

30-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 125.068,66

30-10-2019
1

Toelichting
Kortheidshalve w ordt verw ezen naar het aan dit verslag als bijlage gehechte
tussentijds financieel verslag.
€ 65.447,04

29-04-2020
2

€ 53.761,58

27-10-2020
3

€ 49.772,96

26-04-2021
4

Verslagperiode
van
1-10-2019

30-10-2019
1

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

29-04-2020
2

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

27-10-2020
3

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020
t/m
25-4-2021

Bestede uren

26-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 24 min

2

30 uur 12 min

3

12 uur 36 min

4

6 uur 0 min

totaal

136 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is Rhodix Groep
Nederland B.V.

30-10-2019
1

De bestuurder en enig aandeelhouder van Rhodix Groep Nederland B.V. is de
heer M.M.J.
Schaeps. De heer Schaeps is daarmee middellijk bestuurder en aandeelhouder
van de Failliet.
Rhodix Groep Nederland B.V. is eveneens bij vonnis van Rechtbank OostBrabant d.d. 1 oktober 2019 op eigen aangifte in staat van faillissement
verklaard.

1.2 Lopende procedures
De Failliet is per datum van het faillissement niet betrokken bij lopende
gerechtelijke procedures.

30-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator pleegt onderzoek naar lopende verzekeringen. Lopende
verzekeringen zijn / zullen w orden beëindigd.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Lopende polissen zijn geroyeerd.

29-04-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De Failliet huurt het bedrijfspand staande en gelegen te (5503 LL) Veldhoven
aan het adres De Run 4208.

30-10-2019
1

De betreffende huurovereenkomst is in verband met het faillissement van de
Failliet op grond van artikel 39 Fw opgezegd. Het pand zal in de volgende
verslagperiode aan de verhuurder w orden opgeleverd.
Verslag 2:
Het pand aan De Run 4208 te Veldhoven is door de curator opgeleverd aan de
verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

29-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

30-10-2019
1

Rhodix Groep Nederland B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van de
Failliet. Op dezelfde datum dat de Failliet in staat van faillissement is verklaard,
is Rhodix Groep Nederland B.V. eveneens op eigen aangifte in staat van
faillissement verklaard.
Het faillissement van de Failliet dient volgens de (middellijk) bestuurder van de
Failliet dan ook in nauw verband te w orden gezien met het faillissement van
Rhodix Groep Nederland B.V.
De (middellijk) bestuurder / aandeelhouder verklaart omtrent de oorzaken van
het faillissement onder meer het navolgende.
Rhodix IT Services B.V. exploiteerde sinds 1996 een onderneming dat IT
diensten en producten leverde. Rhodix Groep Nederland B.V. is de
holdingmaatschappij van de Failliet.
In 2017 is Agello B.V., een vennootschap w aar Rhodix Groep Nederland B.V.
tevens aandelen in houdt, opgericht. Agello leverde een enterpiseplatform voor
softw areontw ikkelaars die op basis van microservices applicaties w ilden
ontw ikkelen.
In Agello zijn de nodige investeringen gedaan, maar tot aan het faillissement
van de Failliet toe is enig resultaat uitgebleven. Het is niet gelukt om de
inspanningen daadw erkelijk om te zetten naar omzet / resultaten.
Tegelijkertijd is het resultaat bij de Failliet in 2017 door diverse
marktomstandigheden ernstig teruggevallen. Ook in 2018 is (hoew el minder
dan in 2017) verlies geleden. Daardoor is er onder andere een fiscale schuld
ontstaan. De Failliet en Rhodix Groep Nederland B.V. zijn voor deze schuld aan
de belastingdienst hoofdelijk verbonden, nu zij een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting vormen.
Beide vennootschappen kampten met een liquiditeitstekort en konden niet alle
schulden voldoen. Pogingen om extra financieringen aan te trekken, zijn niet
succesvol gew eest. Tevens heeft de (middellijk) bestuurder van de Failliet nog
getracht om de aandelen die Rhodix Groep Nederland B.V. houdt in het kapitaal
van de Failliet te verkopen, om op die manier het liquiditeitstekort op te lossen.
Ook die poging is niet gelukt.
Om deze redenen, zonder vooruitzicht op verbetering of een concrete
spoedige oplossing om het liquiditeitsprobleem op te lossen, heeft de
(middellijk) bestuurder / aandeelhouder van de Failliet besloten het eigen
faillissement van de Failliet aan te vragen, alsmede het eigen faillissement van
Rhodix Groep Nederland B.V. aan te vragen.
De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
het ter zake door de bestuurder gevoerde beleid.
Verslag 4:
Uit het oorzakenonderzoek van de curator zijn vooralsnog geen andere
oorzaken naar voren gekomen dan de door het bestuur aangedragen
oorzaken.
Afgerond.

26-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

30-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

30-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-10-2019

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, overleg UW V, overleg personeel ivm voortzetten
activiteiten tijdens faillissement / doorstart.

30-10-2019
1

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

30-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(kantoor)inventaris

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventariszaken zijn in opdracht van de curator getaxeerd en in het kader
van de doorstart (zie ook paragraaf 6.4 e.v. van dit verslag) verkocht en
geleverd aan de doorstartende partij, met instemming van de pandhouder.

30-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventariszaken zijn te kw alificeren als bodemzaak.

30-10-2019
1

In verband met de hoge fiscale schuldpositie is de volledige opbrengst van de
verkoop van de inventaris door de curator op de voet van artikel 57 lid 3 Fw
opgeëist van de pandhouder.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen, verkoop en levering bedrijfsmiddelen, overleg
en afstemming pandhouder.

30-10-2019
1

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

30-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immaterieel actief

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de gemaakte afspraken ter zake de doorstart is het
immaterieel actief, onder meer bestaande uit handels- en domeinnamen,
klanten, goodw ill, etc, verkocht tegen een koopsom van € 50.000,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop immaterieel actief.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afgerond.

29-04-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

handelsdebiteuren

€ 116.000,00

€ 69.107,94

totaal

€ 116.000,00

€ 69.107,94

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit nadere inventarisatie van de debiteurenlijst en ontvangen
debiteurenbetalingen vóór datum van het faillissement bleek dat per datum
van het faillissement er een debiteurensaldo w as van circa € 116.000,-.

30-10-2019
1

In de periode tussen de datum van het faillissement en de overdracht van de
debiteurenvorderingen is een aantal debiteurenbetalingen geïnd op de
bankrekening die de Failliet bij ING Bank N.V. (pandhouder) aanhoudt, in totaal
tot een bedrag van € 17.277,36.
De per datum van overdracht (23 oktober 2019) resterende openstaande
vorderingen van de Failliet op derden, w elke vorderingen concreet vermeld
staan op het debiteurenoverzicht, zijn verkocht en geleverd aan de
doorstartende partij (zie ook paragraaf 6.4 e.v. van dit verslag). De koopsom
bedroeg € 51.830,58. De nominale w aarde van de overgedragen vorderingen
bedroeg € 99.722,13. Een groot deel van deze openstaande vorderingen
bestaat (echter) uit voorschotfacturen die zien op nog te verrichten
w erkzaamheden en diensten door de Failliet ná 1 oktober 2019, zodat dit een
negatieve uitw erking heeft gehad op de w aarde van de portefeuille voor de
boedel.
De pandhouder heeft ingestemd met de verkoop van de portefeuille tegen de
koopsom van € 51.830,58. De rechter-commissaris heeft toestemming aan de
curator verleend om tot verkoop en levering van deze vorderingen over te
gaan.
Met ING Bank N.V. is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% exclusief
BTW over de geïnde vorderingen. De afw ikkeling met ING Bank N.V. dient nog
te geschieden.
Verslag 2:
De afw ikkeling van de geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen met de
pandhouder heeft reeds plaatsgevonden. De boedel heeft een boedelbijdrage
ontvangen van € 8.362,06 inclusief btw .

29-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en inning openstaande posten, overleg koper
debiteurenportefeuille, afstemming met pandhouder.
De afw ikkeling met de pandhouder dient nog te geschieden.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afw ikkeling van de geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen met de
pandhouder.
Afgerond.

29-04-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 187.077,27

30-10-2019

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft uit hoofde van vertrekt krediet in rekening-courant per
datum van het faillissement een vordering op de Failliet van € 187.077,27 +
PM.
€ 187.077,27

1

29-04-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Op genoemd saldo dient de reeds afgew ikkelde opbrengst van de verpande
debiteurenvorderingen nog in mindering te strekken.
€ 127.647,44

27-10-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:
Bij genoemd saldo is rekening gehouden met de reeds afgew ikkelde opbrengst
van de verpande debiteurenvorderingen.

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse lease-overeenkomsten aangetroffen. Dit betreffen
overeenkomsten van operational lease van voertuigen ten behoeve van een
aantal w erknemers van de Failliet. Deze overeenkomsten zijn / w orden
overgenomen door de doorstartende partij.

30-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Failliet heeft de bedrijfsactiva, onder meer bestaande uit de
(kantoor)inventaris en vorderingen op derden verpand aan ING Bank N.V.

30-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is separatist.

30-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een (beperkt) aantal leveranciers heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator is doende met de afw ikkeling van deze claims.

30-10-2019
1

Verslag 2:
De betreffende claims zijn afgew ikkeld.

29-04-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van 10%
exclusief BTW over de opbrengst van de te innen verpande handelsdebiteuren.
De afw ikkeling met de pandhouder dient nog te geschieden.
€ 8.362,06

30-10-2019
1

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Ter zake de afw ikkeling van de geïncasseerde verpande
debiteurenvorderingen heeft de boedel een bijdrage van de pandhouder
ontvangen van € 8.362,06 inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie bank, afw ikkeling zekerheden, overname / afw ikkeling
lease-overeenkomsten.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afw ikkeling zekerheden, afw ikkeling lease-overeenkomsten.

29-04-2020
2

Verslag 4:
Afgerond.

26-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Failliet zijn na het faillissement voor een korte periode
voortgezet, althans niet terstond beëindigd, om op deze w ijze de kans om een
doorstart te kunnen realiseren te vergroten. Kortheidshalve w ordt ter zake
verw ezen naar paragraaf 6.4 e.v. van onderhavig verslag.

30-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing; kortheidshalve w ordt ter zake verw ezen naar paragraaf
6.4 e.v. van onderhavig verslag.

30-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met diverse partijen om activiteiten voor een korte termijn te kunnen
voortzetten teneinde een doorstart te kunnen realiseren.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afgerond.

29-04-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa van de Failliet zijn op 11 oktober 2019 verkocht aan Proxy Managed
Services B.V. te Rotterdam.

30-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Op datum van het faillissement lag er geen plan voor een doorstart gereed.
Een aantal partijen (zonder directe binding met de Failliet) toonde w el concrete
interesse in een volledige en / of gedeeltelijke overname van de activiteiten en
w erknemers van de Failliet.

30-10-2019
1

Door de curator zijn de geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een
bieding uit te brengen. De curator heeft daarop diverse concrete biedingen
ontvangen. Uiteindelijk zijn de tw ee partijen die de hoogste biedingen hadden
uitgebracht in de gelegenheid gesteld hun bieding desgew enst te verbeteren.
Naar aanleiding van deze tw eede biedingsronde heeft de curator uiteindelijk
met de partij die het hoogste bod heeft uitgebracht concrete afspraken in het
kader van de doorstart gemaakt en is ter zake overeenstemming bereikt, met
instemming van de pandhouder en goedkeuring van de rechter-commissaris.
In het kader van de gemaakte afspraken heeft de doorstartende partij aan alle
w erknemers van de Failliet een nieuw dienstverband aangeboden.

6.6 Opbrengst
€ 70.000,00

30-10-2019
1

Toelichting
Van de opbrengst van € 70.000,- is een bedrag van € 20.000,- toe te delen
aan inventariszaken (bodemzaken) en een bedrag van € 50.000,- aan goodw ill
en overige immateriële activa. Kortheidshalve verw ijst de curator ter zake ook
naar hoofdstuk 3 van onderhavig verslag.
Uiteindelijk is enkele w eken nadat overeenstemming w as bereikt omtrent de
doorstart eveneens overeenstemming met de doorstartende partij bereikt
omtrent de overname van de debiteurenvorderingen. Ter zake verw ijst de
curator kortheidshalve naar hoofdstuk 4 van onderhavig verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Er is (vooralsnog) geen boedelbijdrage ter zake de verkoop van de verpande
inventaris met de pandhouder overeengekomen, omdat de opbrengst van de
verpande bodemzaken - gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus, naar
verw achting niet aan de pandhouder toe zal komen.
Ten aanzien van de boedelbijdrage betreffende de inning van de
debiteurenvorderingen w ordt hierbij kortheidshalve verw ezen naar hoofdstuk
4 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

30-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg partijen omtrent biedingen, doorstart, verkoop activa, overname
contracten, overleg w erknemers, overleg pandhouder, etc.

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afgerond.

29-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoek plegen naar de naleving van de boekhoudplicht.

30-10-2019
1

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

29-04-2020
2

Verslag 4:
De aan de curator overhandigde administratie oogt compleet en bijgew erkt.

26-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening betreffende het jaar 2016 is vastgesteld op 24 februari 2017
en is gedeponeerd op 17 maart 2017.
De jaarrekening betreffende het jaar 2017 is vastgesteld op 8 november 2018
en gedeponeerd op 8 november 2018.
De jaarrekening betreffende het jaar 2018 is op datum van het faillissement
nog niet vastgesteld en nog niet gedeponeerd.

30-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 30 december 1996.
Op de verplichting tot volstorting van aandelen is de verjaringstermijn van vijf
jaar van artikel 3:307 lid 1 BW van toepassing, zodat een dergelijke
verplichting inmiddels is verjaard, w aardoor de beantw oording van de vraag of
de aandelen zijn volgestort thans geen praktisch belang meer heeft.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-10-2019
1

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

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

Toelichting
Verslag 4:
Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement
gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal naar
verw achting in de aankomende verslagperiode w orden afgerond.

30-10-2019
1

29-04-2020
2

26-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Verslag 2:
De curator verricht nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze
rechtshandelingen.

Toelichting
Verslag 4:
Vooralsnog zijn er geen paulianeuze rechtshandelingen vastgesteld.

30-10-2019
1
29-04-2020
2

26-04-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze
rechtshandelingen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-10-2019
1

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.

30-10-2019
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.

29-04-2020
2

Verslag 3:
Voortzetten van onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, het
gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

27-10-2020
3

Verslag 4:
Afronden van rechtmatigheidsonderzoeken.

26-04-2021
4

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

30-10-2019
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.
€ 20.088,60

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De verhuurder heeft een (concurrente) boedelvordering aangemeld ad €
20.088,60 in verband met verschuldigde huurpenningen over de opzegtermijn.
€ 20.088,60

27-10-2020
3

€ 60.921,90

26-04-2021
4

Toelichting
Verslag 4:
UW V heeft boedelvorderingen aangemeld in verband met overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling, in totaal tot een
bedrag van € 40.833,30.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 315.965,00

30-10-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft per datum van het verslag 10 preferente vorderingen
in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 315.965,-.
€ 455.603,00

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De belastingdienst heeft per datum van het verslag 17 preferente vorderingen
in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 455.603,-.
€ 534.016,00

27-10-2020
3

€ 534.016,00

26-04-2021
4

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.
€ 18.772,55
Toelichting
UW V heeft preferente vorderingen in het faillissement ter verificatie
ingediend, in totaal tot een bedrag van € 18.772,55.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-10-2019
1

26-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 187.077,27

30-10-2019
1

Toelichting
ING Bank N.V. heeft als separatist een vordering aangemeld, voor zover deze
niet uit de verstrekte zekerheden voldaan kan w orden, tot een bedrag van €
187.077,27+PM.
€ 187.077,27

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Bij de hoogte van deze vordering is nog geen rekening gehouden met de
hoogte van de met de pandhouder afgew ikkelde opbrengst van de
geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen.
€ 127.647,44

27-10-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Bij genoemd saldo (zijnde de vordering van ING Bank) is rekening gehouden
met de reeds afgew ikkelde opbrengst van de verpande
debiteurenvorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

30-10-2019
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er circa 53 schuldeisers met
concurrente vorderingen zouden zijn.
Per verslagdatum hebben 16 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend.
28

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Per verslagdatum hebben 28 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend.
29

27-10-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Per verslagdatum hebben 29 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend.
29

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.922,20

30-10-2019
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat concurrente schuldeisers in totaal
circa € 162.872,33 van de Failliet te vorderen hebben.
Per verslagdatum hebben 16 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 47.922,20.
€ 84.477,34

29-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Per verslagdatum hebben 28 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 84.477,34.
€ 90.890,45

27-10-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Per verslagdatum hebben 29 schuldeisers concurrente vorderingen in het
faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 90.890,45.
€ 90.890,45

26-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteurenlast.

30-10-2019
1

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

30-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-10-2019
1

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

30-10-2019
1

Verslag 2:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

29-04-2020
2

Verslag 3:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

27-10-2020
3

Verslag 4:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek (i.c.m. onderzoeken in faillissementen
van de gelieerde vennootschappen Agello B.V. en Rhodix Groep Nederland
B.V.).

26-04-2021
4

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

30-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2021

26-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 29 april 2020 zal zijn
ingediend.

30-10-2019
1

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

29-04-2020
2

Verslag 3:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 26 april 2021 zal zijn
ingediend.

27-10-2020
3

Verslag 4:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 25 oktober 2021 zal zijn
ingediend.

26-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

