Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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4
24-11-2021
F.01/20/157
NL:TZ:0000142007:F001
19-05-2020

R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hotel de Valk Valkensw aard B.V.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOTEL DE VALK
VALKENSW AARD B.V., statutair gevestigd te Valkensw aard, bezoekadres Frans
van Beststraat 1 te 5554 EA Valkensw aard, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 75319659.

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een hotel en restaurant in het centrum van
Valkensw aard. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bleken per
faillissementsdatum te zijn gestaakt. De activiteiten lagen reeds ongeveer 1,5
w eek stil. Tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is besloten nu het
restaurant in verband met het coronavirus verplicht w as gesloten en in het
hotel slechts een enkele gast verbleef.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 179.619,97

€ -16.242,79

€ 179.619,97

2020

€ 124.528,88

€ -73.317,79

€ 39.743,81

Toelichting financiële gegevens

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De eerste inschrijving van gefailleerde in het handelsregister dateert op 29 juli
2019. Dientengevolge bleken er per faillissementsdatum nog geen jaarstukken
te zijn opgesteld. De cijfers zoals deze in dit verslag zijn w eergegeven zijn
gebaseerd op beschikbare conceptcijfers en tussentijdse cijfers.

05-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

05-06-2020
1

Toelichting
Per faillissementsdatum bleken er nog 12 personeelsleden in dienst. Uit de
gegevens van de Kamer van Koophandel komt naar voren dat er 0 w erkzame
personen zijn. Dit is evenw el niet correct.

Boedelsaldo
€ 17.852,00

05-06-2020
1

€ 28.070,92

01-12-2020
2

€ 28.207,73

28-05-2021
3

€ 31.915,35

24-11-2021
4

Verslagperiode
van
19-5-2020

05-06-2020
1

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

01-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

28-05-2021
3

t/m
28-5-2021
van
29-5-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

24-11-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 24 min

2

31 uur 30 min

3

5 uur 0 min

4

3 uur 6 min

totaal

71 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode: 31 uur en 24 minuten (31,40 uur).
Totaal bestede uren: 31 uur en 24 minuten (31,40 uur).

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 31 uur en 30 minuten (31,50 uur).
Totaal bestede uren: 62 uur en 54 minuten (62,90 uur).

01-12-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 5 uur (5,00 uur)
Totaal bestede uren: 67 uur en 54 minuten (67,90 uur).

28-05-2021
3

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
Bestede uren verslagperiode: 3 uur en 6 minuten (3,1 uur)
Totaal bestede uren: 71 uur (71,0 uur)

24-11-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ingevolge de gegevens van de Kamer van Koophandel heeft als bestuurder en
enig aandeelhouder van gefailleerde Geenen Beheer B.V. te gelden, van w elke
vennootschap bestuurder en enig aandeelhouder is mevrouw S.M. Geenen.
Aan dit verslag w ordt een organigram gehecht van de organisatiestructuur.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per faillissementsdatum is er, voor zover de curator bekend, geen sprake van
nog lopende gerechtelijke procedures.

05-06-2020
1

Tw eede voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende verslagperiode is hiervan niet gebleken.

28-05-2021
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Het is de curator gebleken dat er enige verzekeringen zijn gesloten middels
assurantietussenpersoon Duisenburgh Financieel Advies. Er is sprake van een
premieachterstand. De gesloten verzekeringen zijn inzichtelijk gemaakt en
zullen door de curator niet w orden gecontinueerd.

05-06-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde bleek een huurovereenkomst te zijn aangegaan voor het
gehuurde gelegen aan de Frans van Beststraat 1 te Valkensw aard met
Kortonjo Vastgoed B.V. Kortonjo Vastgoed B.V. is inmiddels overgegaan tot
opzegging van de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw . Per faillissementsdatum
bleek er sprake te zijn van een huurachterstand. Bovendien bleken de
huurpenningen over de maanden april en mei 2020 nog niet te zijn
gefactureerd. Daar staat een betaalde borg tegenover van € 33.268,95 w elke
door de verhuurder zal w orden verrekend met de huurachterstand. Na
verrekening resteert een vordering van de verhuurder.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Als onderdeel van de met de verhuurder gemaakte afspraken, zie verder in dit
verslag, is overeengekomen dat de huurovereenkomst per 18 juni 2020 als
beëindigd zal w orden beschouw d en dat door Kortonjo Vastgoed B.V. geen
(boedel)vordering in het onderhavige faillissement zal w orden ingediend.

01-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement is door het bestuur verw ezen naar de
uitbraak van het coronavirus. De activiteiten van gefailleerde zijn feitelijk pas
gestart in september 2019, op w elke moment de exploitatie w erd
overgenomen van de vorige eigenaar. Op het moment van de uitbraak van het
coronavirus had gefailleerde onvoldoende buffer en vet op de botten om de
directe terugloop van gasten te kunnen opvangen. Dit terw ijl de kosten
doorliepen en het niet mogelijk bleek om een extra financiering te verkrijgen.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De door het bestuur aangedragen oorzaken van het faillissement kunnen door
de curator w orden onderschreven.

01-12-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

05-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Vermoedelijk om en nabij 14 personeelsleden. Blijkens de informatie uit de
Kamer van Koophandel zouden er geen w erkzame personen zijn. Dit bleek niet
correct. Een enkel personeelslid bleek reeds kort vóór faillissementsdatum uit
dienst te zijn gegaan. Per faillissementsdatum w as er sprake van 12 in
loondienst zijnde personeelsleden.

05-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden kunnen als grotendeels beëindigd w orden beschouw d.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

01-12-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Citroën Berlingo

€ 1.089,00

totaal

€ 1.089,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde blijkt nagenoeg geen materiële vaste activabestanddelen in
eigendom te hebben. In de balansstukken is een bedrag van € 1.512,50 als
materiële vaste activa opgenomen. Dit ziet op een bestelw agen w elke in
eigendom toebehoort aan gefailleerde. De inventaris blijkt eigendom van de
vorige exploitant, Hotel Valkensw aard B.V. Gefailleerde heeft de exploitatie van
de horecagelegenheid overgenomen, doch daarbij niet de eigendom van de
inventaris verkregen. De inventaris is aan gefailleerde in gebruik gegeven
tegen betaling van een maandelijkse vergoeding door gefailleerde.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
In opdracht van de curator w erd de bedrijfsauto, Citroën Berlingo, door het
HNVI geveild. De (netto) opbrengst voor de boedel bedroeg € 1.089,00. Dit
bedrag w erd op de faillissementsrekening ontvangen.

01-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor fiscale vorderingen als bedoeld in artikel 22 Invorderingsw et geldt dat
hiervoor ex artikel 22 Invorderingsw et een voorrecht geldt ten aanzien van kort gezegd - bodemzaken. Dit voorrecht gaat voor op bezitloos pandrecht op
de bedrijfsinventaris. Voor zover de curator bekend heeft gefailleerde geen
bedrijfsinventaris in eigendom en is er geen sprake van afgegeven
zekerheidsrechten aan derden (en derhalve geen sprake van verpanding).

05-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De veiling van de bedrijfsauto heeft in de achterliggende periode
plaatsgevonden. De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

01-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, Drankvoorraad en alarmsysteem

€ 7.000,00

totaal

€ 7.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er blijkt sprake van een nog beperkte aanw ezige drankvoorraad w elke een
zeer kleine w aarde vertegenw oordigt. De betreffende leverancier heeft
inmiddels een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en deze aanspraak
zal nader w orden onderzocht. Van onderhanden w erk is geen sprake. De
activiteiten van gefailleerde bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn
beëindigd. Er is nog sprake van enkele reserveringen w elke gepland staan
voor de middellange termijn. Naar het zich laat aanzien zullen deze dienen te
w orden geannuleerd.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De reserveringen w elke nog in het systeem stonden van gefailleerde zijn
geannuleerd. Met Kortonjo Vastgoed B.V. w erd overeengekomen dat de zeer
beperkte drankvoorraad, het alarmsysteem en de goodw ill van gefailleerde
(bestaande onder meer uit bedrijfs-/handelsnaam, w ebsite, telefoonnummer)
aan Kortonjo Vastgoed B.V. w orden verkocht voor een totaalbedrag van €
7.000,00. Dit bedrag w erd op de faillissementsrekening ontvangen.

01-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of het ingeroepen
eigendomsvoorbehoud van de leverancier terzake de beperkte drankvoorraad
terecht is ingeroepen. Tevens zal w orden bezien of de nog geplande
reserveringen dienen te w orden geannuleerd. E.e.a. zal afhangen van de
vraag of nog tot een doorstart van de activiteiten van gefailleerde kan w orden
gekomen.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d. Verw ezen w ordt
naar hetgeen is gesteld onder 3.6 van dit verslag.

01-12-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde blijkt eigenaar van een bestelw agen met kenteken 49-BX-TR.

05-06-2020
1

Voor het overige w as er sprake van een bedrag in kas van € 245,11. Dit
bedrag is aan de curator overhandigd en inmiddels overgemaakt op de
faillissementsrekening. Ook zijn er na faillissementsdatum nog bijschrijvingen
gew eest van diverse partijen w aaronder (onder meer) de Belastingdienst.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende periode zal w orden bezien op w elke w ijze dit voertuig te
gelden kan w orden gemaakt.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

01-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 2.801,11

€ 252,25

totaal

€ 2.801,11

€ 252,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum bleek er sprake van een openstaande debiteurenpost
van € 2.801,11. De incasseerbaarheid van de debiteurenvorderingen zal nader
w orden onderzocht.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Er w erd inmiddels een bedrag ontvangen van € 252,25. Het overige blijkt niet
incasseerbaar te zijn, aangezien de facturen reeds w aren betaald danw el dat
ze onterecht w aren opgenomen in de debiteurenadministratie.

01-12-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zullen zo nodig nadere incassow erkzaamheden
w orden verricht.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De incassow erkzaamheden zijn afgerond.

01-12-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank. Aldaar w as sprake van een
positief saldo per faillissementsdatum van € 2.801,11. De ABN AMRO Bank
heeft het saldo inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.
€ 110,27
Toelichting vordering van bank(en)
Tw eede voortgangsverslag:
In de achterliggende verslagperiode w erd op de faillissementsrekening nog
een creditsaldo van EUR 110,27 ontvangen van de ABN Amro bank.

5.2 Leasecontracten

05-06-2020
1

28-05-2021
3

5.2 Leasecontracten
Per faillissementsdatum w as er vermoedelijk geen sprake meer van gesloten
leaseovereenkomsten, doch nader onderzoek zal w orden verricht.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Door gefailleerde w as een leaseovereenkomst afgesloten voor een Peugeot
208. De leaseauto is voor datum faillissement reeds ingeleverd bij de
leasemaatschappij aangezien niet meer aan de betalingsverplichtingen kon
w orden voldaan.

01-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is niet gebleken van gevestigde zekerheden.

05-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn aangeschreven. In enkele gevallen
is er sprake van aanspraken op eigendomsvoorbehoud. Deze zullen in de
komende verslagperiode nader w orden onderzocht en w aar deze rechtsgeldig
zijn ingeroepen w orden afgew ikkeld.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Er w as sprake van enkele eigendomsvoorbehouden. W aar deze rechtsgeldig
zijn overeengekomen en ingeroepen zijn deze in de achterliggende periode
door de curator afgew ikkeld. De curator heeft voor zijn inspanningen in een
enkel geval een boedelbijdrage ontvangen.

01-12-2020
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 242,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2020
1

01-12-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
betalingen w elke kort vóór faillissementsdatum nog hebben plaatsgevonden.
In dat kader zijn tevens de laatste bankmutaties bij de ABN AMRO Bank
opgevraagd. Deze dienen nog nader te w orden onderzocht.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De curator heeft de bankmutaties bestudeerd en naar aanleiding daarvan een
bedrag van de bestuurster van gefailleerde retour ontvangen van in totaliteit €
1.000,00.

01-12-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-05-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn
beëindigd.

05-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met dit voortgangsverslag een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

01-12-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Gelijktijdig met dit voortgangsverslag zal w ederom een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

28-05-2021
3

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
Gelijktijdig met dit voortgangsverslag zal w ederom een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

24-11-2021
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden bleken reeds kort vóór faillissementsdatum te zijn
beëindigd.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

05-06-2020
1

6.4 Beschrijving
Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken een doorstart van de activiteiten van
gefailleerde te realiseren. Lastig daarbij is onder meer dat zow el het
onroerend goed w aarin de exploitatie door gefailleerde w erd gedreven, maar
ook de inventaris niet in eigendom toebehoort aan gefailleerde. In de komende
verslagperiode zal nader w orden onderzocht of dit alsnog tot de
mogelijkheden behoort.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Met Kortonjo Vastgoed B.V. zijn nadere afspraken gemaakt over de overname
van de drankvoorraad, het alarmsysteem en de goodw ill van gefailleerde.
Partijen zijn ervan uitgegaan dat artikel 37d W et op de omzetbelasting van
toepassing is op de koop, zodat geen BTW is verschuldigd.

01-12-2020
2

6.5 Verantwoording
Vooralsnog behoort een doorstart van de activiteiten van gefailleerde niet tot
de mogelijkheden.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-12-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of een doorstart van de
activiteiten van gefailleerde alsnog tot de mogelijkheden behoort.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

01-12-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de door hem gevraagde bescheiden ontvangen. Zoals
gebruikelijk zal de curator nader onderzoek verrichten of de gefailleerde
vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin, dat er op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat

05-06-2020
1

daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap kunnen w orden gekend. Naar het zich op dit moment laat
aanzien is aan de boekhoudverplichting voldaan. In de komende
verslagperiode zal evenw el nog nader onderzoek w orden verricht.
Eerste voortgangsverslag:
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-12-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gezien het feit dat de eerste inschrijving in het handelsregister heeft
plaatsgevonden op 29 juli 2019 zijn geen jaarstukken opgemaakt en/of
gedeponeerd.

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant is gezien de omvang van de vennootschap geen
goedkeuringsverklaring afgegeven.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De activiteiten van gefailleerde zijn aangevangen door Hotel de Valk
Valkensw aard B.V. i.o. Op 29 juli 2019 heeft bekrachtiging plaatsgevonden. Uit
de onderliggende bescheiden afkomstig van de notaris heeft de curator
afgeleid dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

05-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog zijn daar geen
aanw ijzingen voor gevonden.
Nee
Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
De door de curator ingestelde onderzoeken zijn grotendeels afgerond. De
curator heeft niet geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

05-06-2020
1

01-12-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-06-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoeken of er (in het zicht van
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan de
gefailleerde vennootschap w ist althans behoorde te w eten dat daarvan
benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn.
Nee

01-12-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 5.9 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

05-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken w orden
voortgezet.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De in gang gezette onderzoeken zijn nagenoeg afgerond.

01-12-2020
2

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
De onderzoeken zijn afgerond

24-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.
Eventueel verhuurder.
€ 32.028,40

05-06-2020
1

01-12-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
UW V: € 32.028,40
Salaris curator: P.M.
Eventueel verhuurder.
€ 36.768,55

28-05-2021
3

Toelichting
Tw eede voortgangsverslag:
UW V: € 36.768,55
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.764,00

05-06-2020
1

€ 26.347,00

01-12-2020
2

€ 17.002,00

24-11-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 13.301,42

05-06-2020
1

01-12-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

05-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

05-06-2020
1

22

01-12-2020
2

23

28-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.014,73

05-06-2020
1

€ 83.029,10

01-12-2020
2

€ 88.855,69

28-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
Naar de thans bekende inzichten zal het faillissement w orden opgeheven bij
een gebrek aan baten.

24-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren inkomende vorderingen.

05-06-2020
1

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
De crediteuren informeren omtrent de afw ikkeling.

24-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per faillissementsdatum w as er geen sprake van nog lopende gerechtelijke
procedures.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

05-06-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator onder meer trachten tot incasso
te komen van de openstaande debiteurenposten. Tevens zullen de in gang
gezette onderzoeken w orden gecontinueerd en zullen nadere vragen w orden
geformuleerd aan de bestuurder van gefailleerde. Verder zal w orden bezien of
een doorstart alsnog mogelijk is en zal getracht w orden tot verkoop te komen
van de bestelw agen.

05-06-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Door de curator is geconcludeerd dat over de maand mei 2020 geen voorschot
op de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
W erkgelegenheid (NOW ) is ontvangen in verband met het uitgesproken
faillissement. Door de curator w ordt onderzoek gedaan of mogelijk alsnog
aanspraak kan w orden gemaakt op een nadere betaling uit hoofde van de
NOW -regeling. In overleg met de accountant zal w orden verzocht om een
definitieve vaststelling van de NOW -regeling. De nadere ontw ikkelingen
terzake dienen te w orden afgew acht.

01-12-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
De definitieve aanvraag voor NOW 1 voor gefailleerde is bij het UW V ingediend.
De uitkomsten dienen te w orden afgew acht.

28-05-2021
3

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
De definitieve afrekening ter zake de NOW 1-regeling is onlangs vastgesteld.
Hiertoe is een bedrag van € 5.193,- ontvangen op de boedelrekening.

24-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

Derde voortgangsverslag (eindverslag):
Het onderhavige verslag betreft een eindverslag. Het faillissement zal op
korte termijn w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

24-11-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

05-06-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

