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Algemene gegevens
Naam onderneming
SH Reklame B.V.
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Gegevens onderneming
KvK: 17059941
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Handelsnaam: SH Reklame B.V.
Opgericht: 18 maart 1996
statutair gevestigd te Eindhoven
Kantoorhoudende te (5623 JR) Eindhoven aan het adres Generaal Dibbetslaan
86 b.

23-02-2022
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Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Reclamebureaus + Groothandel in fotografische artikelen;
De productie-, montage- alsmede het ontw erpen van reclameborden,
standbouw , fotografisch printen, verzorgen van product presentatie, alles in de
meest ruime zin van het w oord.

Financiële gegevens

23-02-2022
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 482.869,00

€ -87.995,00

€ 219.972,00

2021

€ 430.990,00

€ -89.929,00

2020

€ 418.134,00

€ -63.768,00

€ 229.972,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens betreffende het jaar 2019 zijn afkomstig uit de
vastgestelde (en gedeponeerde) jaarrekening 2019.
De financiële gegevens betreffende het jaar 2020 zijn afkomstig uit de
administratie van de Failliet (kolommenbalans 2020). Ten aanzien van dit jaar
is geen jaarrekening vastgesteld. Er is een voorlopige jaarrekening gebaseerd
op de kolommenbalans gedeponeerd.
De financiële gegevens betreffende het jaar 2021 zijn afkomstig uit de
administratie van de Failliet (kolommenbalans 2021).

23-02-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
6

23-02-2022
1

Toelichting
Per datum van het faillissement w aren er zes w erknemers in loondienst bij de
gefailleerde vennootschap.

Boedelsaldo
€ 21.912,09

23-02-2022
1

€ 104.383,64

22-07-2022
2

Verslagperiode
van
1-2-2022

23-02-2022
1

t/m
21-2-2022
van
22-2-2022
t/m
21-7-2022

Bestede uren

22-07-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 30 min

2

53 uur 48 min

totaal

87 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van de Failliet zijn de heer M.R.C. Simons en de heer J.L.G.
Simons, beiden directeur en gezamenlijk bevoegd.
De aandelen in het kapitaal van de Failliet w orden gehouden door R. Simons
Beheer B.V. (KvK 17090363).
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De bestuurders van de R. Simons Beheer B.V. zijn de heer M.R.C. Simons en de
heer J.L.G. Simons, beiden directeur en gezamenlijk bevoegd.
De aandelen in het kapitaal van R. Simons Beheer B.V. w orden gehouden door
de heer M.R.C. Simons en de heer J.L.G. Simons.

1.2 Lopende procedures
Er zijn per datum van het faillissement geen lopende procedures aanhangig bij
de rechtbank.

23-02-2022
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1.3 Verzekeringen
De curator pleegt onderzoek naar de lopende verzekeringen. Lopende
verzekeringen zullen w orden geroyeerd.

23-02-2022
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Verslag 2:
Lopende verzekeringen zijn geroyeerd.

22-07-2022
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1.4 Huur
De Failliet huurt het bedrijfspand staande en gelegen te (5623 JR) Eindhoven
aan het adres Generaal Dibbetslaan 86b.
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.

23-02-2022
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Verslag 2:
Het pand is aan de verhuurder opgeleverd.

22-07-2022
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
De oorzaken van de financiële problemen volgens opgave van de bestuurders
zijn als volgt.
Volgens opgave van de bestuurders van de Failliet zijn de eerste financiële
problemen van de Failliet al ontstaan tijdens de financiële crisis van 2008. De
eerste jaren ging het nog redelijk goed met de vennootschap, maar uiteindelijk
bleek dat klanten toch vaak gingen besparen op het maken van reclame.
Hierdoor kw amen steeds minder opdrachten binnen. Er w erd minder besteld
en de marge op het product van de Failliet w erd kleiner. Daarbij begon de
concurrentie toe te nemen. Doordat een belangrijke medew erker van de Failliet
en één van de bestuurders van de Failliet uitvielen, kw am er meer w erkdruk bij
de andere w erknemers. Hierdoor w erd het moeilijker de continuïteit van de
onderneming te blijven w aarborgen.
Volgens opgave van de bestuurders is de vennootschap de laatste jaren
financieel gezien steeds meer achteruit gegaan. De financiële situatie is
zodanig verslechterd dat er geen toekomstperspectief meer w as. De
coronacrisis is de vennootschap dan ook fataal gew orden w aardoor de
bestuurders / aandeelhouders geen andere mogelijkheid meer zagen dan het
eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen.
De curator nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het ter
zake door het bestuur gevoerde beleid.

23-02-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

23-02-2022
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Toelichting
Per datum van het faillissement w aren 6 (zes) w erknemers in loondienst bij de
Failliet. Tw ee van deze w erknemers zijn tevens bestuurder en middellijk
aandeelhouder van de Failliet.
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de w erknemers
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

23-02-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-2-2022

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag w erknemers, overleg UW V, onderzoek (loon)achterstanden
w erknemers, etc.

23-02-2022
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Verslag 2:
Afgerond.

22-07-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

23-02-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

23-02-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voertuigen / Vervoersmiddelen (4x)

€ 83.127,00

Inventaris / Machines

€ 27.739,95

totaal

Boedelbijdrage

€ 110.866,95

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel zijn bedrijfsmiddelen zoals machines, gereedschappen,
(kantoor)inventaris en voertuigen aangetroffen. Het gros van de
bedrijfsmiddelen zal w orden verkocht via een door BVA Auctions B.V. te
organiseren online veiling. Een tw eetal voertuigen w ordt onderhands met
toestemming van de rechter-commissaris, verkocht en geleverd aan een koper.

23-02-2022
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Verslag 2:
Een deel van de in de boedel aangetroffen voertuigen (2x Volksw agen
Crafter) en inventaris (met name 2x iPhone 12 en een laptop) zijn
onderhands door de curator verkocht met toestemming van de rechtercommissaris.

22-07-2022
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De overige in de boedel aangetroffen vervoersmiddelen (2x) en
bedrijfsinventaris zijn verkocht via een georganiseerde online veiling via BVA
Auctions B.V.
Tw ee voertuigen w erden (financieel) geleased bij tw ee verschillende
leasemaatschappijen. De verkoopopbrengst van beide voertuigen w as hoger
dan het obligo bij de respectievelijke leasemaatschappijen. Om deze reden
zijn de leasemaatschappijen uit de verkoopopbrengst van de betreffende
voertuigen ingelost door de curator. De curator verw ijst in dit verband ook
naar paragraaf 5.2 van onderhavig verslag.
De in paragraaf 3.3. vermelde bedragen betreffen de bruto
verkoopopbrengst inclusief btw . Uit genoemde opbrengsten zijn derhalve de
tw ee leasemaatschappijen ingelost, alsmede zijn de kosten van de veiling
voldaan. De curator verw ijst in dit verband ook naar het aan dit verslag als
separate bijlage gehechte tussentijds financieel verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Een deel van de aangetroffen bedrijfsmiddelen is te kw alificeren als
bodemzaak.
De bodemzaken zijn echter niet (stil) verpand aan een derde.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

23-02-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, verkoop en levering van bedrijfsmiddelen, via te organiseren
online-veiling en onderhands verkoop.

23-02-2022
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In de volgende verslagperiode zal nader w orden ingegaan op de verkoop van
de bedrijfsmiddelen en de opbrengst daarvan.
Verslag 2:
Overleg met leasemaatschappijen over verkoop van (financiële)
leasevoertuigen en inlossing van openstaand (restant)vordering.
Onderhandse verkoop van tw ee voertuigen, 2 telefoons en een laptop.
Verkoop van overige bedrijfsmiddelen via online veiling via BVA Auctions B.V.

22-07-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 4.192,65

totaal

€ 4.192,65

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aangetroffen. De aangetroffen voorraad zal via
een door BVA Auctions te organiseren online-veiling w orden verkocht.

23-02-2022
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Verslag 2:
Er zijn geen onderhanden w erken aangetroffen.

22-07-2022
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De in de boedel aangetroffen voorraden zijn verkocht via een georganiseerde
online veiling via BVA Auctions B.V.
Het in paragraaf 3.6 vermelde bedrag betreft de bruto verkoopopbrengst
inclusief btw . Uit genoemde opbrengst zijn derhalve de kosten van de veiling
voldaan. De curator verw ijst in dit verband ook naar het aan dit verslag als
separate bijlage gehechte tussentijds financieel verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, verkoop en levering van voorraden (via te organiseren onlineveiling).

23-02-2022
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In de volgende verslagperiode zal nader w orden ingegaan op de verkoop van
de voorraden en de opbrengst daarvan.
Verslag 2:
Verkoop van voorraden via online veiling via BVA Auctions B.V.

22-07-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is in de boedel geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-02-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

23-02-2022
1

Verslag 2:
Afgerond.

22-07-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenvorderingen

€ 27.629,78

€ 20.120,12

totaal

€ 27.629,78

€ 20.120,12

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er openstaande
debiteurenvorderingen zijn tot een bedrag van € 25.863,78.

23-02-2022
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Verslag 2:
Het totaal aan openstaande debiteurenvorderingen (10 debiteuren) per
datum van het faillissement (volledig gefactureerd) bedroeg € 27.629,78.
De openstaande vorderingen zijn inmiddels geïncasseerd door de curator.
Drie debiteuren hebben verw eer gevoerd tegen de hoogte van de
openstaande vorderingen, onder meer omdat de Failliet bepaalde opdrachten
niet (volledig) had uitgevoerd en er (terechte) opmerkingen w aren over de
kw aliteit van het geleverde product. De curator heeft het verw eer beoordeeld
en daarover overleg gevoerde met de betreffende debiteuren en met de
bestuurders van de Failliet. Uiteindelijk zijn met die drie debiteuren
aangepaste betalingsafspraken gemaakt, w elke afspraken door de
debiteuren zijn nagekomen.

22-07-2022
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In totaal is geïncasseerd een bedrag van € 20.120,12. Alle openstaande
debiteurenvorderingen zijn thans geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso openstaande debiteurenvorderingen.

23-02-2022
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Verslag 2:
Incasso van openstaande debiteurenvorderingen.
Overleg met debiteuren en bestuurders van de Failliet omtrent verw eer van
een aantal debiteuren.
Afgerond.

22-07-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

23-02-2022
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De Failliet bankiert bij ING Bank en bij ABN AMRO Bank.
De bankrekeningen die de Failliet bij beide banken aanhoudt vertoonde per
datum van het faillissement een creditsaldo (van € 9.146,08 respectievelijk €
8.206,51). De bankrekeningen zijn geblokkeerd voor afschrijvingen.
Beide banken hebben de creditsaldi overgemaakt naar de
faillissementsrekening. ING Bank heeft een groter bedrag dan genoemd
creditsaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening, namelijk een bedrag
van € 13.804,58, in verband met ontvangen bedragen op de bankrekening na
datum van het faillissement. De curator zal hier nog nader onderzoek naar
plegen.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De creditsaldi van de bankrekeningen bedroeg € 17.352,59. Genoemde saldi
(zie ook verslag 1) zijn ontvangen op de faillissementsrekening.
Het in verslag 1 vermelde saldo dat ING Bank heeft overgemaakt op de
faillissementsrekening, te w eten het bedrag van € 13.804,58, bestaat
enerzijds uit het creditsaldo per datum van het faillissement, en daarnaast uit
een ná datum van het faillissement betaalde debiteurenvordering. Dit bedrag
is derhalve meegenomen in de optelling zoals vermeld in hoofdstuk 4 van dit
verslag.

5.2 Leasecontracten

22-07-2022
2

5.2 Leasecontracten
Er w orden door de Failliet tw ee voertuigen, een personenauto en een
bedrijfsw agen, geleased op grond van overeenkomsten van financiële lease.

23-02-2022
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De curator heeft overleg met de leasemaatschappijen omtrent de afw ikkeling
van beide overeenkomsten. In het eerstvolgende voortgangsverslag zal de
curator daar nader op in gaan.
Verslag 2:
Een personenauto van het merk Tesla type model 3 w erd via een
overeenkomst van financiële lease geleased. De auto is via de online veiling
bij BVA Auctions B.V. verkocht en geleverd. Uit de verkoopopbrengst is de
leasemaatschappij ingelost ten bedrage van € 19.791,06 inclusief btw . Dit
bedrag is vanaf de faillissementsrekening voldaan aan de leasemaatschappij.

22-07-2022
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Een bedrijfsw agen van het merk Volksw agen type Crafter Pickup w erd via
een overeenkomt van financiële lease geleased. Het betreffende voertuig is
met goedkeuring van de rechter-commissaris onderhands verkocht en
geleverd door de curator. Uit de verkoopopbrengst (ad € 33.880,- inclusief
btw ) is de leasemaatschappij ingelost ten bedrage van € 16.305,61. Dit
bedrag is door de koper rechtstreeks voldaan aan de leasemaatschappij. Het
resterende gedeelte van de koopsom is volledig ontvangen op de
faillissementsrekening.
Beide leasemaatschappijen hebben om deze reden geen (restant)vordering
op de Failliet.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-02-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst kortheidshalve naar paragraaf 5.2 van dit verslag ter zake
de leasevoertuigen.

23-02-2022
1

De overige in de boedel aangetroffen activa is eigendom van de Failliet.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

23-02-2022
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

23-02-2022
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-02-2022
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie banken;
afw ikkeling creditsaldi;
onderzoek en afw ikkeling leaseovereenkomsten.

23-02-2022
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Verslag:
Overleg met leasemaatschappijen; Afw ikkeling overeenkomsten van
financiële lease van een voertuig (2x); door middel van verkoop van
geleasede voertuigen en inlossing van de (restant)vorderingen van de
leasemaatschappijen.
Afgerond.

22-07-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De feitelijke activiteiten van de Failliet w aren per datum van het faillissement
reeds gestaakt. Er is geen sprake van voorzetting van de exploitatie van de
onderneming gedurende het faillissement.

23-02-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-02-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

23-02-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart van de onderneming na faillissement.

6.5 Verantwoording

23-02-2022
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-02-2022
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6.6 Opbrengst
Toelichting

23-02-2022
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-02-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

23-02-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoek plegen naar de naleving van de boekhoudplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het uittreksel betreffende de Failliet uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel blijkt dat:

23-02-2022
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De jaarrekening betreffende het jaar 2018 is vastgesteld op 9 december 2019
en gedeponeerd op 13 januari 2020.
De jaarrekening betreffende het jaar 2019 is vastgesteld op 16 februari 2021
en gedeponeerd op 9 maart 2021.
De jaarrekening betreffende het jaar 2020 is niet vastgesteld. Op 15 december
2021 is de voorlopige jaarrekening gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-02-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.160,-.

23-02-2022
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De vennootschap is opgericht op 18 maart 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
Toelichting
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Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator nader onderzoek
verrichten.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

23-02-2022
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De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze
rechtshandelingen.

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.

23-02-2022
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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.

22-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen
salaris curator.

23-02-2022
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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.
De verhuurder zal naar verw achting een (concurrente) boedelvordering
aanmelden in verband met de huur van het bedrijfspand over de periode vanaf
de uitspraak van het faillissement.

€ 35.777,04

22-07-2022
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Toelichting
Verslag 2:
UW V heeft (preferente en concurrente) boedelvorderingen in het faillissement
aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 27.587,74.
Een w erkneemster van de Failliet heeft een (boedel)vordering in het
faillissement aangemeld in verband met niet-genoten vakantiedagen, w elke
vordering niet door UW V in het kader van de loongarantieregeling is
overgenomen. De door de w erkneemster in dit verband aangemelde
(preferente) boedelvordering bedraagt € 502,77.
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een (concurrente) boedelvordering
in verband met de huur over de opzegtermijn ná datum van het faillissement
aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 7.686,53 inclusief btw .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 129.092,00

23-02-2022
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Toelichting
De belastingdienst heeft per datum van het verslag 19 preferente vorderingen
in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 129.092,-.

€ 139.718,00
Toelichting
Verslag 2:
De Belastingdienst heeft per datum van het verslag 26 preferente
vorderingen in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van €
139.718,-.

8.3 Pref. vord. UWV

22-07-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

23-02-2022
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UW V zal naar verw achting preferente vorderingen in het faillissement
aanmelden in verband met de overgenomen loonverplichtingen in het kader
van de loongarantieregeling.

€ 8.739,24

22-07-2022
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Toelichting
Verslag 2:
UW V heeft per datum van het verslag 2 preferente vorderingen, in verband
met overgenomen loonverplichtingen in het kader van de
loongarantieregeling, in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag
van € 8.739,24,-.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

23-02-2022
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Er zijn bij de curator vooralsnog geen andere preferente schuldeisers bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

23-02-2022
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat er circa 6 (zes) schuldeisers met
concurrente vorderingen zouden zijn.
Per verslagdatum heeft 1 (één) schuldeiser een concurrente vordering in het
faillissement ingediend.

7
Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 7 (zeven) schuldeisers een concurrente
vordering in het faillissement ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-07-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.606,73

23-02-2022
1

Toelichting
Uit de administratie van de Failliet blijkt dat de concurrente schuldeisers in
totaal circa € 351,12 van de Failliet te vorderen zouden hebben.
Per datum van het verslag heeft 1 (één) schuldeiser een concurrente vordering
in het faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
1.606,73.

€ 11.606,42

22-07-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 7 (zeven) schuldeisers een concurrente
vordering in het faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een
bedrag van € 11.606,42.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Per datum van het verslag is de verw achte w ijze van afw ikkeling van het
faillissement nog niet bekend.

23-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie van de schuldenlast.

23-02-2022
1

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

23-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

23-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
incasso debiteuren;
onderzoek crediteuren;
onderzoek en verkoop activa;
onderzoek rechtmatigheid.

Onderzoek crediteuren;
Rechtmatigheidsonderzoek.

23-02-2022
1

22-07-2022
2

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

23-02-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-1-2023

22-07-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 21 augustus
2022 zal zijn ingediend.

23-02-2022
1

Verslag 2:
Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 21 januari
2023 zal zijn ingediend.

22-07-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

