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R-C
Curator
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mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Chairs 2Day B.V.

12-03-2019
1

Gegevens onderneming
Chairs 2Day B.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en
kantoorhoudende te (5237 LL) 's-Hertogenbosch aan de Krokusvallei 19
(volgens uittreksel KvK).

12-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in huismeubilair. Agenturen in meubelen alsmede in- en verkoop
van meubelen (volgens uittreksel KvK).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 189.980,00

€ 1.474,00

€ 115.276,00

2016

€ 324.710,00

€ 4.253,00

€ 167.278,00

2017

€ 973.888,00

€ -38.393,00

€ 157.069,00

Toelichting financiële gegevens

12-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen over 2016 en 2017.

12-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

12-03-2019
1

Toelichting
Het enige personeelslid betreft de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap (volgens verklaring van de bestuurder). Zie verder onder 2.1.

Boedelsaldo
€ 605,00

12-03-2019
1

€ 605,67

30-09-2019
2

€ 606,60

31-03-2020
3

€ 607,05

25-09-2020
4

€ 607,63

15-04-2021
5

€ 608,20

21-10-2021
6

€ 609,06

21-04-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-2-2019

12-03-2019
1

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

30-09-2019
2

t/m
19-9-2019
van
20-9-2019

31-03-2020
3

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

25-09-2020
4

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

15-04-2021
5

t/m
13-4-2021
van
14-4-2021

21-10-2021
6

t/m
20-10-2021
van
21-10-2021
t/m
21-4-2022

Bestede uren

21-04-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 42 min

2

60 uur 6 min

3

6 uur 6 min

4

3 uur 12 min

5

9 uur 12 min

6

3 uur 30 min

7

35 uur 12 min

totaal

146 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden. In dat kader zijn de
gebruikelijke w erkzaamheden verricht, w aaronder het voeren van een eerste
bespreking met de bestuurder en het bestuderen van de aangeleverde
stukken. Daarnaast heeft er een inventarisatie van de aanw ezige activa
plaatsgevonden. Er zijn verschillende partijen uitgenodigd om die activa te
bezichtigen en aansluitend aan die bezichtiging een bod uit te brengen. De
activa zijn inmiddels verkocht. Tevens zijn de crediteuren aangeschreven en is
overleg gevoerd met de verhuurder over een eerdere beëindiging van de
huurovereenkomst. De curator zal hierop verder in dit verslag nog nader
ingaan.

12-03-2019
1

Afgelopen verslagperiode is de rechtsgeldigheid van het pandrecht van de
financier beoordeeld en is, in dat verlengde, met deze financier
gecorrespondeerd over de opbrengst van de verkoop van de voorraad
alsmede over de inning van de vorderingen op debiteuren. De curator zal hier
verderop in dit verslag nog nader in gaan. Verder is afgelopen verslagperiode
gebleken dat de gefailleerde vennootschap houdster is van een zestal
modelrechten die geregistreerd staan bij het Benelux modellenregister. De
status van deze rechten is nagegaan en daarnaast is bezien of interesse
bestaat in de overname van die modelrechten, w aarop verder in dit verslag
nog nader w ordt ingegaan.

30-09-2019
2

Afgelopen verslagperiode is de rechter-commissaris verzocht om ex artikel 176
lid 2 Fw af te zien van verdere maatregelen voor de vereffening van de
modelrechten die geregistreerd staan bij het Benelux modellenregister,
w aarover verder in dit verslag meer. Voorts is de financier afgelopen
verslagperiode verzocht om een update te geven aangaande de inning van de
vorderingen op debiteuren.

31-03-2020
3

Afgelopen verslagperiode is de rechter-commissaris verzocht om ex artikel 176
lid 2 Fw af te zien van verdere maatregelen voor de vereffening van de
rekening-courantvordering op de bestuurder, w aarover verder in dit verslag
meer.

25-09-2020
4

Afgelopen verslagperiode is de administratie aan een nader onderzoek
onderw orpen. De uit dit onderzoek voortvloeiende vragen zijn aan de
bestuurder voorgelegd. Op basis van het onderzoek en de antw oorden op de
vragen is geconcludeerd dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur,
w aarover onder onderdeel 7 van dit verslag meer.

15-04-2021
5

Afgelopen verslagperiode is bezien of het opportuun is om nadere
rechtsmaatregelen te nemen tegen de bestuurder.

21-10-2021
6

Afgelopen verslagperiode is melding van faillissementsfraude gedaan.

21-04-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Chairs 2Day B.V. is Stichting Administratiekantoor
Chairs 2Day.
Mevrouw C.E.M.Th. de Jong-Mosmüller is zelfstandig bestuurder van de
voornoemde stichting en ook van de gefailleerde vennootschap.

12-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

12-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen zakelijke verzekeringen
afgesloten. De curator zal dit nog nagaan en zo nodig voor opzegging van de
verzekeringen zorg dragen.

12-03-2019
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap had een huurovereenkomst afgesloten voor een
kantoorruimte aan de Beverspijken 20 te 's-Hertogenbosch. De
huurovereenkomst is per brief van 11 februari 2019 ex art. 39 Fw opgezegd.
De huurovereenkomst is inmiddels in overleg met de verhuurder per 28
februari 2019 beëindigd. De bedrijfsruimte is opgeleverd.

12-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder w ijst de volgende omstandigheden aan als oorzaak van het
faillissement.

12-03-2019
1

De gefailleerde vennootschap trad in eerste instantie op als handelsagent voor
(voornamelijk) tw ee Poolse meubelfabrikanten. Toen één
agentuurovereenkomst w erd beëindigd en de inkomsten uit de andere
agentuurovereenkomst afnamen, legde de gefailleerde vennootschap zich
(volgens verklaring van de bestuurder) toe op de in- en verkoop van meubelen
- hoofdzakelijk stoelen en barkrukken - in een poging het tij te keren. In dat
kader is de gefailleerde vennootschap een bedrijfsruimte gaan huren, die
diende als show room. De marges bleken evenw el, mede w egens concurrentie
in het lagere meubelsegment, te klein, w aardoor het niet mogelijk bleek de
onderneming rendabel te krijgen. Uiteindelijk is besloten om het faillissement
aan te vragen.
Er vindt nader onderzoek plaats naar de oorzaak van het faillissement.
Ter zake het rechtmatigheidsonderzoek w ordt verw ezen naar paragraaf 7
van dit verslag.

21-04-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

12-03-2019
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap op
datum faillissement één personeelslid, te w eten de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, in dienst hebben gehad. Een schriftelijke
arbeidsovereenkomst is evenw el niet opgesteld. De (mogelijke)
arbeidsovereenkomst is zekerheidshalve op 11 februari 2019 met toestemming
van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

12-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-2-2019

1

zie hiervoor

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap bezit geen onroerende zaken.

12-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen.

12-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.
Gelet op het feit dat de aangetroffen activa (slechts) bestaat uit
show roommeubelen, is een afdracht ex artikel 57 lid 3 Fw niet aan de orde.

12-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Show roommodellen meubilair

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte is een beperkte hoeveelheid meubelen aangetroffen,
voornamelijk stoelen en barkrukken. Het betreft show roommodellen, w aarvan
er per model slechts één exemplaar aanw ezig is.

12-03-2019
1

De hiervoor genoemde voorraad is aangeboden aan diverse opkopers en
andere geïnteresseerden, en vervolgens aan de hoogste bieder verkocht voor
een bedrag van € 500,00 exclusief BTW , zijnde € 605,-- inclusief BTW . De
koopsom is inmiddels voldaan en de meubelen zijn door de koper opgehaald.
Nadien heeft de besloten vennootschap BridgeFund B.V. zich bij de curator
gemeld met de stelling een pandrecht te hebben op onder andere de
voorraad. Dit w ordt nader onderzocht. Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.3.
van dit verslag.
Er is gebleken dat BridgeFund B.V. een eerste pandrecht heeft op onder meer
de voorraad. BridgeFund B.V. meldde zich nadat de verkoop w as gerealiseerd.
Als gevolg daarvan behoudt BridgeFund B.V. w elisw aar haar voorrang op de
opbrengst, maar deelt zij mee in de algemene faillissementskosten.

30-09-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beoordeling pandrecht BridgeFund B.V.

12-03-2019
1

Niet van toepassing.

30-09-2019
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

12-03-2019
1

Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap houdster is van een zestal
modelrechten die geregistreerd zijn bij het Benelux modellenregister. De
vervaldatum van vier van de zes modelrechten van de gefailleerde
vennootschap w as op faillissementsdatum reeds verstreken. De betreffende
modelrechten verkeerden nog w el in de zogenoemde délai de grâce periode.

30-09-2019
2

De afgelopen verslagperiode is geïnventariseerd of er nadere interesse
bestaat in de betreffende modelrechten. In de afgelopen verslagperiode is niet
van enige interesse gebleken, reden w aarom besloten is de registratie van de
vier modelrechten die in de délai de grâce periode verkeerden, niet te
verlengen. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of tot verkoop
van de overige tw ee modelrechten kan w orden gekomen.
Afgelopen verslagperiode heeft geen geïnteresseerde zich gemeld voor de
tw ee modelrechten. Ingeschat w ordt dat de kosten van de
verkoopinspanningen van deze modelrechten de mogelijke opbrengst zal
overtreffen. De rechter-commissaris heeft dan ook ex artikel 176 lid 2 Fw
toestemming verleend om af te zien van verdere maatregelen voor de
vereffening van de tw ee modelrechten. Deze modelrechten zullen buiten de
vereffening w orden gelaten.

31-03-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

De komende verslagperiode zal w orden bezien of (alsnog) tot verkoop c.q.
overdracht van de resterende tw ee modelrechten kan w orden overgegaan.

30-09-2019
2

Niet van toepassing.

31-03-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is gebleken dat de
openstaande handelsdebiteuren op datum faillissement € 5.733,45 bedroegen.
Voorts zou volgens de bestuurder sprake zijn van een rekeningcourantvordering op de echtgenoot van de bestuurder, de heer J.W .E. de Jong.
Dit w ordt de komende verslagperiode nader onderzocht.

12-03-2019
1

BridgeFund B.V. claimt een pandrecht te hebben op alle vorderingen van de
gefailleerde vennootschap. Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.3. van dit
verslag.
Gebleken is dat BridgeFund B.V. een eerste pandrecht heeft op alle
vorderingen van de gefailleerde vennootschap. BridgeFund B.V. heeft
aangegeven zelf de debiteuren-incasso ter hand te nemen. BridgeFund B.V. zal
de curator op de hoogte houden van de incasso van de vorderingen op
debiteuren.

30-09-2019
2

Bridgefund B.V. is verzocht een update te geven over de stand van zaken van
de incasso van de vorderingen op debiteuren. Deze update w ordt afgew acht
en w ordt toezicht gehouden op de verdere inning.

31-03-2020
3

Bridgefund B.V. heeft te kennen gegeven dat de vorderingen op de
openstaande handelsdebiteuren niet inbaar zijn c.q. niet bestaan. Bridgefund
B.V. heeft met de bestuurder een vaststellingsovereenkomst ter zake de
incasso van de rekening-courantvordering. Hoew el de boedel niet gebonden is
aan de voornoemde afspraken, zodat bij afronding van de incasso door
BridgeFund B.V. er nog (ongew ijzigd) aanspraak kan w orden gemaakt op het
resterende gedeelte van de rekening-courantvordering, w ordt niet verw acht
dat het resterende gedeelte van de rekening-courantvordering (binnen
afzienbare tijd) kan w orden geïnd.

25-09-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordeling pandrecht BridgeFund B.V.

12-03-2019
1

Toezien op voortgang debiteurenincasso.

30-09-2019
2

Niet van toepassing.

25-09-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.275,49
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering van € 2.275,49 ingediend uit hoofde van aan de
gefailleerde vennootschap verstrekte creditcards.

12-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Het door de gefailleerde vennootschap geleasede personenvoertuig is
voorafgaand aan het faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij.

12-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
BridgeFund B.V. stelt pandrechten, eerste in rang, te hebben op de
vorderingen, roerende zaken, voorw aardelijke eigendomsrechten en
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. Dit w ordt de komende
verslagperiode nader onderzocht.

12-03-2019
1

Het pandrecht van BridgeFund B.V. op de vorderingen en de roerende zaken
van de gefailleerde vennootschap is door de curator geverifieerd en
rechtsgeldig bevonden.

30-09-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.3 van dit verslag.

12-03-2019
1

BridgeFund B.V. heeft zelf de incasso van de vorderingen op debiteuren ter
hand genomen. Ten aanzien van de voorraad geldt dat deze reeds w as
verkocht op het moment dat BridgeFund B.V. zich met haar pandrecht bij de
curator meldde. De curator verw ijst op dit punt naar onderdeel 3.6 van dit
verslag.

30-09-2019
2

Aangaande de incasso van de debiteuren door BridgeFund B.W . w ordt
verw ezen naar onderdeel 4.1. van dit verslag.

25-09-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De
bestuurder heeft verklaard dat de door deze partijen geleverde goederen
reeds voorafgaand aan het faillissement zijn verkocht en geleverd aan klanten
van de gefailleerde vennootschap. De partijen die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn dienovereenkomstig bericht.

12-03-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten.

12-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

12-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

12-03-2019
1

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordeling pandrecht BridgeFund B.V.

12-03-2019
1

Toezien op voortgang debiteurenincasso.

30-09-2019
2

Niet van toepassing.

25-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

12-03-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

12-03-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie zal nog aan een nader onderzoek w orden onderw orpen.

12-03-2019
1

De administratie is aan een nader onderzoek onderw orpen. De conclusie van
dit onderzoek is dat de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is geschonden,
hetgeen de bestuurder betw ist.

15-04-2021
5

Afgelopen verslagperiode heeft de curator melding gedaan van verdenking
van faillissementsfraude.

21-04-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2012 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

12-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de datum van oprichting dateert van na de
inw erkingtreding van de W et vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is
geen sprake van een stortingsverplichting.

12-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-03-2019
1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.

Ja

15-04-2021
5

Toelichting
Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator
geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen de bestuurder
betw ist.
Uit de administratie van gefailleerde blijkt onder meer dat er aanzienlijke
bedragen van de bankrekening(en) zijn afgeschreven w elke betrekking
hebben op privé-uitgaven van de bestuurder en haar echtgenoot, zoals onder
meer betaling van de huur van de privéw oning, verzekeringen, abonnementen
e.d. Deze privé-uitgaven hebben geleid tot een rekening-courantvordering ten
bedrage van € 114.050,85. Dit terw ijl volgens de jaarrekening 2017 in dat jaar
nog een verlies van € 38.393,- w erd geleden. De rekening-courantvordering is
kort voorafgaand het faillissement verpand.
Het faillissement van Chairs 2Day B.V. staat niet op zich. De echtgenoot van de
bestuurder is eerder persoonlijk failliet verklaard en op 23 juni 2020 is The
Room Interior B.V. (F.01/20/180) failliet verklaard, een onderneming van de
zoon van de bestuurder die zich met exact dezelfde activiteiten als Chairs 2Day
B.V. bezig hield. De komende verslagperiode zal w orden bezien of het
opportuun is nadere rechtsmaatregelen tegen de bestuurder te nemen en/of
melding faillissementsfraude te doen.

Ja

21-04-2022
7

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator melding gedaan van verdenking
van faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

12-03-2019
1

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader w orden bezien.

Nee

21-04-2022
7

Toelichting
Hiervan is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie zal nog nader w orden bestudeerd en er zal w orden bezien of
sprake is van onbehoorlijk bestuur dan w el paulianeus handelen.

12-03-2019
1

De komende verslagperiode zal w orden bezien of het opportuun is nadere
rechtsmaatregelen tegen de bestuurder te nemen en/of melding
faillissementsfraude te doen.

15-04-2021
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Vanw ege de uitkomsten van dat
onderzoek is afgelopen verslagperiode melding van faillissementsfraude
gedaan.

21-04-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

12-03-2019
1

Er zijn tot op heden (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

€ 1.188,39

30-09-2019
2

Toelichting
Er is sprake van een boedelvordering van de verhuurder van de voormalige
door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte aangaande huur
na de faillissementsdatum. Deze vordering bedraagt € 1.188,39.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.536,00

12-03-2019
1

€ 72.482,00

30-09-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

12-03-2019
1

Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

12-03-2019
1

12

30-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.448,46

12-03-2019
1

€ 145.360,00

30-09-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-03-2019
1

Het faillissement zal w orden opgeheven w egens een gebrek aan baten.

21-04-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schulden en plaatsen vorderingen.

12-03-2019
1

Niet van toepassing.

21-04-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

12-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. plaatsen vorderingen crediteuren;
b. rechtmatigheidsonderzoek;
c. beoordelen rechtsgeldigheid pandrechten van BridgeFund B.V.
d. (indien sprake is van een pandrecht op vorderingen:) overleg met de
pandhouder over de incasso van deze vorderingen;
e. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

12-03-2019
1

a. plaatsen vorderingen crediteuren;
b. toezien op debiteurenincasso;
c. bezien verkoop c.q. overdracht modelrechten;
d. rechtmatigheidsonderzoek;
e. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

30-09-2019
2

a. plaatsen vorderingen crediteuren;
b. toezien op debiteurenincasso;
c. rechtmatigheidsonderzoek;
d. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

31-03-2020
3

a. rechtmatigheidsonderzoek;
b. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

25-09-2020
4

a. bezien of nadere rechtsmaatregelen tegen de bestuurder opportuun zijn;
b. reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

15-04-2021
5

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal w orden afgew ikkeld en
opgeheven w egens een gebrek aan baten.

21-04-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze termijn is nog niet aan te geven.

12-03-2019
1

Het faillissement zal w aarschijnlijk komende verslagperiode kunnen w orden
afgerond.

25-09-2020
4

Deze termijn is nog niet aan te geven.

15-04-2021
5

Het faillissement zal op korte termijn w orden afgew ikkeld.

21-04-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

21-04-2022
7

