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Algemene gegevens
Naam onderneming
BPRgroep B.V.

24-09-2018
1

Gegevens onderneming
BPRgroep B.V., h.o.d.n. Bpr Retail en BPR Vastgoed
Statutair gevestigd te W aalw ijk
Kantoorhoudende te (5141 MT) W aalw ijk aan de Cartografenw eg 14H
Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is Hama Liberty B.V.
Van laatstgenoemde vennootschap is de heer J.M. Maijers bestuurder en enig
aandeelhouder.
BPR Groep B.V. is aandeelhouder van BPR Onderhoud B.V., BPR
Projectmanagement B.V. en BPR Realisatie B.V., w elke vennootschappen
eveneens op 14 augustus 2018 in staat van faillissement zijn verklaard.
Voorts is BPR Groep B.V. nog aandeelhouder van BPR Design B.V., w elke
vennootschap op 4 september 2018 in staat van faillissement is verklaard,
alsmede BPR Tekenbureau B.V., w elke vennootschap niet failliet is verklaard. In
de laatste tw ee vennootschappen vonden al geruime tijd geen activiteiten
meer plaats. De activiteiten w aren intern ondergebracht in de andere
vennootschappen binnen de groep.

Activiteiten onderneming

24-09-2018
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat de
vennootschap fungeert als Holding. Feitelijk is de vennootschap een
kostenplaats die kosten voor de groep dient door te belasten aan de overige
vennootschappen in de groep.

24-09-2018
1

De vennootschappen hebben een gezamenlijke schuld aan de bank en maken
deel uit van een fiscale eenheid voor de Vpb.
De groep van vennootschappen als geheel houdt zich bezig met het adviseren
van retail organisaties w aaronder het ontw ikkelen daarvan en het turn-key
opleveren van projecten. Daarnaast w ordt er w inkels ingericht, getekend en
vindt er bouw begeleiding plaats. Tot slot w erd er ook onderhoud aangeboden
c.q. storingsservice verleend voor de retail organisaties.
De kosten zijn voor een groot deel door BPR Groep B.V. gedragen en intern
niet consequent betaald. Daarnaast zitten de gefailleerde vennootschappen in
een compte joint krediet en vormen zij een fiscale eenheid. W erkzaamheden
door de ene vennootschap uitgevoerd w erden ook deels door andere
vennootschappen gefactureerd. Gelet op de sterke verw evenheid tussen de
vennootschappen is er, vanw ege het naar verw achting beperkte actief, voor
gekozen om de activa toe te rekenen aan BPR Groep B.V. De
faillissementskosten w orden naar rato van het gerealiseerde actief doorbelast.
Indien daartoe aanleiding bestaat kan er een uitsplitsing w orden gemaakt van
de kosten. Zoals de situatie zich thans laat aanzien zal dat niet nuttig zijn
aangezien de te verw achten boedelkosten hoger zullen zijn dan het te
realiseren actief.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 643.625,00

€ 38.517,00

€ 1.326.917,00

2016

€ 8.609,00

€ 55.647,00

€ 1.755.318,00

2015

€ 494.215,00

€ 14.271,00

€ 1.185.626,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2017 zijn concept cijfers. In de w inst en verliescijfers is het
aandeel in het resultaat van de deelnemingen niet meegenomen. Indien daar
w el rekening mee w ordt gehouden is het verlies € 659.030,--.

24-09-2018
1

De omzet 2016 w ijkt sterk af van de omzet in andere jaren. Dit komt doordat
de kosten niet zijn doorbelast en er om die reden nauw elijks omzet is
gerealiseerd. In het resultaat is w el het aandeel in het resultaat van
deelnemingen meegenomen. Anders zou het verlies uitkomen op € 503.189,--.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
In deze vennootschap zijn personen w erkzaam die ondersteunend zijn aan de
activiteiten van de groepsvennootschappen.

24-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 9.053,78

24-09-2018
1

Toelichting
De vorderingen op derden van alle groepsvennootschappen zijn verpand aan
de bank. De gefailleerde w as bezig op verschillende bouw gerelateerde
projecten. Indien deze projecten niet zouden w orden voortgezet is de kans
groot dat de schade die opdrachtgevers zouden lijden groter w as dan hetgeen
uitstaat aan vorderingen. Althans de kans dat er iets zou kunnen w orden
geïncasseerd van de debiteurenportefeuille w as klein.
Om die reden is de bank als pandhouder en belanghebbende benaderd om
een boedelkrediet beschikbaar te stellen. Een bedrag van € 10.000,-- is
geadministreerd op de faillissementsrekening w aarvan lopende kosten betaald
kunnen w orden.
€ 24.211,62

02-01-2019
2

Toelichting
Betalingen van debiteuren hebben plaatsgevonden op de rekening van de
gefailleerden. De afrekening met de bank (pandhouder) heeft nog niet
plaatsgevonden. Na afloop van de debiteurenincasso zal w orden overgegaan
tot een afrekening. De boedelbijdrage is nog niet betaald. Zoals de situatie
zich thans laat aanzien zal deze ook niet w orden betaald aangezien de bank
volledig zal kunnen w orden voldaan. Hetgeen thans nog niet is betaald door
de debiteuren zal uiteindelijk aan de boedel toekomen.
€ 5.066,90

24-04-2019
3

Toelichting
De bank is verzocht opgave te doen van het huidige saldo op de verschillende
rekeningen. Bezien zal w orden of de bank, na aftrek van de te verrekenen
kosten, nog een vordering heeft in dit faillissement.
€ 20.797,94

05-08-2019
4

€ 24.156,51

18-11-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van € 1,04 aan rente
bijgeschreven. Daarnaast zijn er drie bedragen van de belastingdienst
ontvangen in het kader van de W et Tegemoetkoming Loondomein van € 851,-, € 1.302,-- respectievelijk € 1.204,--.
€ 24.157,73

20-02-2020
6

Toelichting
Betalingen die hebben plaatsgevonden zijn binnengekomen op de rekening
van de gefailleerde bij ABN AMRO Bank.
Aangezien de bank inmiddels volledig kan w orden voldaan uit de bedongen
zekerheden w ordt overgegaan tot saldering en opheffing van de rekeningen.
Het surplus w ordt overgemaakt naar de boedelrekening.
€ 80.744,73

20-08-2020
7

€ 67.643,07

18-02-2021
8

Verslagperiode
van
14-8-2018

24-09-2018
1

t/m
23-9-2018
van
24-9-2018

02-01-2019
2

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

24-04-2019
3

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

05-08-2019
4

t/m
4-8-2019
van
5-8-2019

18-11-2019
5

t/m
17-11-2019
van
18-11-2019

20-02-2020
6

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

20-08-2020
7

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
17-2-2021

Bestede uren

18-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

143 uur 22 min

2

72 uur 0 min

3

15 uur 12 min

4

6 uur 54 min

5

8 uur 30 min

6

18 uur 24 min

7

9 uur 48 min

8

60 uur 24 min

totaal

334 uur 34 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd:
Met instemming van de rechter-commissaris w orden de uren geconsolideerd
afgew ikkeld. De uren in de faillissementen van de groep w orden om die reden
als totaal w eergegeven.

24-09-2018
1

Correctie uren verslag 2:
Verslagperiode 1: 143,36
Verslagperiode 2: 81,7
Totaal: 225,06

24-04-2019
3

Verslag 3:
15,2
Totaal: 240,26
Verslag 4:
BPR Groep: 6 uur en 54 minuten
BPR Design: 6 minuten
BPR Onderhoud: 6 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 7 uur en 6 minuten

05-08-2019
4

Totaal alle verslagen: 247,32

Verslag 5:
BPR Groep: 8 uur en 18 minuten
BPR Design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 12 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 8 uur en 30 minuten
Totaal alle verslagen: 256,02

18-11-2019
5

Verslag 6:
BPR Groep: 18 uur en 24 minuten
BPR Design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 0 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 18 uur en 24 minuten

20-02-2020
6

Verslag 7:
BPR Groep: 9 uur en 48 minuten
BPR Design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 0 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 9 uur en 48 minuten

20-08-2020
7

Verslag 8:
BPR Groep: 60 uur en 24 minuten
BPR Design: 1 uur en 42 minuten
BPR Onderhoud: 6 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 62 uur en 12 minuten

18-02-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en tevens enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HaMa Liberty B.V. w aarvan de
heer J.M. Maijers in privé bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Lopende procedures

24-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
De enige procedure die aanhangig is heeft betrekking op BPR Design B.V.
Laatstgenoemde is door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in het gelijk
gesteld w aarbij een vordering van € 15.881,25 is toegew ezen en een bedrag
van € 4.213,81 aan kosten, totaal derhalve
€ 20.095,06. De w ederpartij is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Op 5
september 2018 diende BPR Design B.V. een memorie van antw oord te nemen
(peremptoir). Als gevolg van het faillissement van BPR Design B.V. op 4
september 2018 is de procedure geschorst. De advocaat van de w ederpartij is
verzocht om de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken. Ondanks
diverse verzoeken is er geen

24-09-2018
1

Ondanks diverse verzoeken daartoe is er geen betaling gevolgd of regeling
getroffen. Debiteur heeft aangegeven een faillissementsaanvraag te
overw egen c.q. tot liquidatie van de vennootschap over te zullen gaan. De
advocaat van debiteur heeft aangekondigd hierover contact op te nemen met
de curator maar heeft dat ondanks herhaalde herinnering aan die toezegging
niet gedaan.

02-01-2019
2

De procedure is geschorst. De advocaat van de w ederpartij reageert niet
meer. Bezien zal moeten w orden of het zinvol is de procedure voort te zetten.
In dat kader heeft de curator tevens contact gehad met de advocaat die de
procedure voor faillissementsdatum namens de gefailleerde heeft gevoerd.

24-04-2019
3

De curator dient de reactie van de advocaat nog te bestuderen en zal daarna
een besluit nemen omtrent de vervolgstappen.

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde heeft de gebruikelijk verzekeringen afgesloten.

24-09-2018
1

De verzekeringen bij ABN AMRO, De Amersfoortse en Nationale Nederlanden
zijn door de curator beëindigd.

02-01-2019
2

Er heeft een restitutie plaatsgevonden van € 23,05, w elk bedrag op de
boedelrekening is bijgeschreven.

24-04-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Cartografenw eg 14-H te
W aalw ijk. Op grond van artikel 39 Fw is deze huurovereenkomst op 23
augustus 2018 opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke
opzegtermijn.

24-09-2018
1

Het gehuurde is aan de verhuurder opgeleverd.

02-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Er kunnen verschillende oorzaken w orden aangew ezen. Dit heeft grotendeels
te maken met de w ijze w aarop de gefailleerde in het verleden voor haar
klanten heeft gew erkt. Zij nam turn-key projecten aan w aarbij de gefailleerde
slechts voor een deel toegevoegde w aarde leverde. Voor de inrichting van een
w inkel w erden derden ingeleend die tevens materiaal leverden. De kosten
daarvan w erden door de gefailleerde gemaakt en aan de opdrachtgevers van
de gefailleerde doorbelast. Hierdoor ontstonden er grote vorderingen op
klanten. Als gevolg van de malaise in de retail zijn diverse opdrachtgevers van
de gefailleerde gefailleerd. Niet alleen dienden de gefailleerden als gevolg
hiervan grote vorderingen af te schrijven, tevens verloor zij daarmee een groot
deel van de omzet die niet eenvoudig kon w orden opgevangen.

24-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

24-09-2018
1

Toelichting
De personeelsleden voerden hun w erkzaamheden uit voor de groep zoals
algemene ondersteuning, boekhouding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

24-09-2018
1

Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van de kortst mogelijke
opzegtermijn, op 22 augustus 2018 opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-8-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel toegesproken tijdens een bijeenkomst en heeft
contact gelegd met het UW V teneinde de personeelsleden in staat te stellen
hun vorderingen kenbaar te maken.

24-09-2018
1

De gefailleerde heeft per 1 juli een nieuw e pensioenovereenkomst gesloten.
De opvolgend verzekeraar heeft echter de overeenkomst met de gefailleerde
vernietigd w egens dw aling. Als gevolg hiervan hebben de personeelsleden een
pensioengat opgebouw d van ongeveer drie maanden. Diverse w erknemers
hebben hierover contact opgenomen met de curator. De curator heeft overleg
gehad met de oude en de nieuw e verzekeraar alsmede met het UW V over
deze kw estie. Er w ordt gepoogd en oplossing te vinden om de w erknemers
alsnog tegemoet te kunnen komen.

02-01-2019
2

De curator heeft een oplossing gevonden voor het ontstane probleem. Van de
medew erkers is echter vernomen dat het UW V voor slechts 1 van de 4
vennootschappen deze oplossing heeft doorgevoerd. De curator is in contact
getreden met het UW V om te achterhalen of en zo ja w aar het mis is gegaan
bij de andere drie gefailleerde vennootschappen. De verw achting is dat het
UW V alsnog voor alle vennootschappen het pensioengat compenseert.

24-04-2019
3

De curator heeft contact onderhouden met het UW V, het personeel en
pensioenverzekeraars om de personeelsleden alsnog ondergebracht te krijgen
bij een verzekeraar. Voor het deel dat dat niet gelukt is, zijn de w erknemers
financieel gecompenseerd door het UW V.

05-08-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 18.150,00

totaal

€ 18.150,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van de gefailleerde zijn getaxeerd. De kosten van taxatie
zullen met de bank w orden gedeeld naar rato van de opbrengst. Het betreft
hier een combinatie van bodemzaken en andere bedrijfsmiddelen.

24-09-2018
1

De bodemzaken bestaan uit kantoorinventaris voor diverse w erkplekken. De
overige activa w orden gevormd door laptops en mobiele telefoons.
De inventaris is verkocht en de koopsom ad € 18.150 is op de boedelrekening
ontvangen. Naast deze koopsom heeft de boedel nog een voordeel van €
3.000,-- terzake aan de boedel toegerekend onderhanden w erk.

02-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal opkomen voor de belangen van de fiscus en tot verkoop van de
inventaris overgaan.

24-09-2018
1

Thans is in onderzoek of dit via de veiling geschied dan w el via een
onderhandse verkoop. De curator heeft inmiddels verschillende onderhandse
biedingen ontvangen ten aanzien van de inventaris en overige goederen.
Onderhandse verkoop van inventaris heeft plaatsgevonden. De verkoopprijs
lag ruim boven liquidatiew aarde.

02-01-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact met taxateur en verschillende partijen die mogelijk interesse hebben
in de roerende zaken.

24-09-2018
1

Er heeft veelvuldig contact plaatsgevonden met potentieel kopers alsmede
omtrent de w ijze van oplevering nadat het verkochte uit het pand is gehaald.

02-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhandenw erk dat betrekking heeft op de periode vóór
faillissementsdatum is reeds gefactureerd.

24-09-2018
1

De stand van het w erk w ordt thans in kaart gebracht zodat kan w orden
beoordeeld w elke w erkzaamheden aanvullend nog gefactureerd kunnen
w orden.
De projecten die afgew erkt konden w orden zijn met de doorstarter en de
opdrachtgevers in kaart gebracht. Afrekening vindt deels plaats via de
doorstarter. Zoals de situatie zich thans laat aanzien is het project in januari
2019 klaar en kan de afrekening met de doorstarter ook gemaakt w orden.

02-01-2019
2

De doorstarter dient nog een bedrag van € 13.000,-- ex BTW over te maken op
de boedelrekening. Hierover is reeds herhaaldelijk gecommuniceerd. Er is
reeds toegezegd dat betaling zal plaatsvinden. De curator verw acht dan ook
dat het bedrag op zeer korte termijn op de boedelrekening w ordt
bijgeschreven.

24-04-2019
3

Het bedrag van € 13.000,-- ex BTW derhalve € 15.730,-- inclusief BTW is op de
boedelrekening bijgeschreven.

05-08-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Divers overleg met de controller over de facturatie.

24-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
goodw ill

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 32.500,00

restituties

€ 2.024,81

inzet 2 auto's

€ 1.210,00

Dille & Kamille

€ 1.210,00

Inzet 3 w erknemers

€ 10.890,00

totaal

€ 47.834,81

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
Andere activa bestaan uit met name uit goodw ill behorend tot de projecten. De
gefailleerde heeft grote retail ketens als klant en haar personeelsleden
hebben veel specifieke kennis van deze klanten.

24-09-2018
1

Het onderhanden w erk w ordt afgerekend zodra de projecten zijn afgerond.
Alsdan is duidelijk w elke uren er totaal op een project zijn gemaakt en kan er
een verdeling van de opbrengst plaatsvinden.
Voor de handelsnaam, het afronden van projecten en het benaderen van
personeel is een koopsom overeengekomen van € 32.500,-- ex BTW .
- Er is voor een totaalbedrag ad € 2.024,81 aan restituties op de
boedelrekening ontvangen.
- Er is voor de inzet van 2 auto's een bedrag ad € 1.210 op de boedelrekening
voldaan.
- Er is voor Dille & Kamille een bedrag ad € 1.210 op de boedelrekening
voldaan.
- Er is voor de inzet van 3 w erknemers een bedrag ad € 10.890 op de
boedelrekening voldaan.

02-01-2019
2

Een bedrag van € 13.000,-- ex BTW is gefactureerd terzake het onderhanden
w erk dat is afgerond en door de opdrachtgever aan de doorstarter is betaald.
Het deel dat aan de gefailleerde toekomt is bij de doorstarter in rekening
gebracht.

24-04-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator is in contact getreden met verschillende potentiële
doorstartkandidaten nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hadden
ondertekend. Nadien hebben er met verschillende partijen gesprekken
plaatsgevonden. Met de bestuurder van gefailleerde en de controller hebben
gesprekken plaatsgevonden omtrent de aan te leveren informatie voor
potentiële overnamekandidaten alsmede teneinde inzichtelijk te krijgen w at de
stand van de projecten is.

24-09-2018
1

Met één partij is overeenstemming bereikt over het afronden van de projecten
die de gefailleerde onderhanden had. Die partij heeft tevens de mogelijkheid
gehad om personeelsleden van de gefailleerde een baan aan te bieden.
In deze verslagperiode is er een bedrag van € 23,05 bijgeschreven terzake
een premierestitutie.
Voorts is de w aarborgsom terugbetaald inclusief rente zodat er een bedrag
van € 1.685,66 op de boedelrekening is bijgeschreven.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

05-08-2019
4

Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 145,00

€ 0,00

€ 145,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Aangezien de omzet in deze vennootschap slechts w erd gerealiseerd door
bedragen aan de andere groepsvennootschappen door te belasten heeft de
gefailleerde nauw elijks facturen gestuurd. De door te belasten bedragen
w erden in rekening-courant geboekt.

24-09-2018
1

Gelet op de grote verw evenheid tussen de verschillende vennootschappen
binnen de groep, kredietfaciliteit, interne huur, deel personeel, fiscale eenheid,
zijn de opbrengsten binnen de groep in het SFV van BPR Groep B.V.
verantw oord.
De reguliere debiteuren hebben op de rekeningen van de gefailleerde bij de
bank betaald. Er is inmiddels een bedrag van € 283.547,54 aan debiteuren
geïncasseerd.

02-01-2019
2

De curator is in afw achting van de meest recente overzichten van de
rekeningen en de stand van de vorderingen van de bank.

24-04-2019
3

Er zal op korte termijn overleg plaatsvinden om de redenen van non-betaling
door te nemen en de debiteuren tot betaling van hetgeen zij verschuldigd zijn
aan te sporen, zonodig door hen in een procedure te betrekken.
De debiteurenincasso w ordt voortgezet. De curator verw acht nog bedragen te
zullen incasseren.

05-08-2019
4

De debiteurenincasso w ordt voortgezet. De curator dient overleg te hebben
met de bestuurder van gefailleerde omtrent gehanteerde projectnummers en
bijbehorende facturering. De klanten hanteren andere (eigen nummers) bij
betalingen.

18-11-2019
5

Het is nog niet gelukt een afspraak te maken met de bestuurder van
gefailleerde.
Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden met de bestuurder van
gefailleerde.
Naar aanleiding van de verkregen informatie zijn diverse debiteuren
aangeschreven.
De curator zet de incasso voort en zal de eventuele bezw aren van debiteuren
met de bestuurder van gefailleerde doornemen om te kunnen beoordelen of de
bezw aren als dan niet reëel zijn.

20-02-2020
6

De debiteurenportefeuille is doorgenomen en de bezw aren van debiteuren om
deels niet te betalen zijn besproken. De curator zet de debiteurenincasso
voort en zal in de komende verslagperiode indien noodzakelijk tot dagvaarding
overgaan indien de debiteuren w eigeren te betalen hetgeen zij verschuldigd
zijn. Volgens de administratie van gefailleerde staat er nog voor ruim €
130.000,-- open aan vorderingen binnen de gehele groep.

20-08-2020
7

In de afgelopen verslagperiode is er voor een bedrag van € 12.638,91 aan
debiteurenbetalingen ontvangen. De curator is in overleg met diverse
partijen om hen tot betaling te bew egen. Een aantal debiteuren stelt niet
meer te beschikken over de facturen w aarvan betaling w ordt gevorderd.

18-02-2021
8

Deze zijn opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.
Een deel van de debiteurenadministratie is op het kantoor van de curator
afgegeven. Bij controle van de facturen is gebleken dat een deel niet
beschikbaar is gesteld. Deze informatie is opgevraagd en zou zo mogelijk
digitaal beschikbaar w orden gesteld. De curator verw acht nog in februari
2021 over de gew enste informatie te beschikken zodat de communicatie met
de debiteuren kan w orden voortgezet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar omvang debiteurenportefeuille. Het bedrag dat volgens de
administratie openstaat is oninbaar.

24-09-2018
1

Hetgeen onder 4.2 is vermeld betreft slechts de debiteuren van BPR Groep.
Laatstgenoemde had zelf w einig debiteuren aangezien de w erkzaamheden
veelal door de w erkmaatschappijen w erd gefactureerd en de kosten in de
Holding achterbleven.

24-04-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 258.595,47

24-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Na verrekening van de verschillende saldi van de groepsvennootschappen
heeft de bank een vordering van € 248.595,47 ingediend w elke vordering met
€ 10.000,-- is verhoogd nadat de bank een boedelkrediet beschikbaar heeft
gesteld. De vordering bedraagt derhalve
€ 258.595,47.

Toelichting vordering van bank(en)
De afrekening met de bank heeft nog niet plaatsgevonden. Er hebben diverse
ongerichte betalingen plaatsgevonden w aarbij debiteuren niet de gehele
vordering hebben betaald. Bezien moet w orden of de gehele vordering betaald
kan w orden en zo niet dan zal er een verdeling moeten plaatsvinden tussen
betalingen die zien op de boedelperiode en die betrekking hebben op
vorderingen die aan de bank zijn verpand.
Het ziet er echter na uit dat de bank uiteindelijk volledig betaald kan w orden
ook indien de boedelbijdragen terzake de debiteurenincasso in rekening w ordt
gebracht.
Het saldo op de rekeningen van de gefailleerden bedraagt ruim € 50.000,-positief. Niet alle bedragen op die rekeningen zijn echter voor de bank
bestemd. In dat saldo is ook nog geen rekening met enerzijds het beschikbaar
gestelde boedelkrediet en anderzijds met de nog in rekening te brengen
boedelbijdrage terzake de debiteurenincasso.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator dient de nieuw e bankstanden van de gefailleerden nog te
ontvangen.

02-01-2019
2

24-04-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Indien de rekeningen van de gefailleerde thans w orden gesaldeerd is het
saldo € 59.216,53 positief. Daarbij is geen rekening gehouden met betalingen
van debiteuren die betrekking hebben op w erkzaamheden die hebben
plaatsgevonden na faillissementsdatum.

05-08-2019
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Vast staat dat de boedel recht heeft op voornoemd bedrag. Het kan zijn dat er
ten aanzien van de betalingen meer aan de boedel toekomt.

Toelichting vordering van bank(en)
Teneinde tot afrekening met de bank te kunnen komen dient het overleg met
de bestuurder van gefailleerde te hebben plaatsgevonden. Alsdan kunnen de
juiste boedelbijdragen w orden berekend en kan bezien w orden of de bank
daadw erkelijk geen vordering meer heeft in dit faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank zal tot verrekening van saldi overgaan en het surplus overmaken naar
de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is volledig voldaan w aarna het surplus dat over is gebleven na
verrekening is overgemaakt naar de rekening van de gefailleerde. Er is een
bedrag van € € 56.799,74 op de rekening bijgeschreven. Nadien is er nog een
bedrag van € 1.140,57 door ABN overgemaakt na betaling van een debiteur op
de rekening van de bank. Aangezien de bank thans volledig is voldaan zullen
de debiteuren w orden verzocht rechtstreeks op de boedelrekening te betalen.
Alle opbrengsten komen volledig toe aan de boedel.

18-11-2019
5

20-02-2020
6

20-08-2020
7

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde heeft diverse leasecontracten aangaande auto's voor het
personeel. De auto's zijn ingeleverd dan w el is het contract overgezet naar de
doorstarter. Het betreft operational lease contracten.

24-09-2018
1

De gefailleerde heeft diverse computer apparatuur geleasd. De
overeenkomsten zijn opgezegd.
Lease auto's en computerapparatuur zijn ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

02-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
verpanding activa;
hoofdelijke verbondenheid alle vennootschappen binnen de groep inclusief
aandeelhouder;
tw ee maal afzonderlijke borgtocht ad € 100.000,--, éénmaal afgedekt met een
recht van hypotheek 3e in rang.

24-09-2018
1

De bank kan volledig w orden voldaan uit de uitgew onnen zekerheden.

20-02-2020
6

De afrekening met de bank heeft reeds plaatsgevonden. Alle opbrengsten
komen nu volledig toe aan de boedel.

20-08-2020
7

5.4 Separatistenpositie
De gefailleerde heeft een belastingschuld en zal om die reden de belangen van
de fiscus behartigen ten aanzien van de bodemzaken.

24-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse leveranciers gew eest die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Aangezien de gefailleerde de goederen direct op de
locaties van haar klanten heeft verw erkt is in geen van de gevallen een beroep
op het eigendomsvoorbehoud gehonoreerd.

24-09-2018
1

Diverse klanten hebben nog getracht de klanten van de gefailleerde onder
druk te zetten door de spullen uit de w inkels te zullen halen. In één geval is dit
ook daadw erkelijk gebeurd. Na tussenkomst van de curator zijn de goederen
echter geretourneerd.

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

24-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is in 1 geval, zonder succes, een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

24-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank is overeengekomen dat de curator de debiteurenincasso voor zijn
rekening neemt w aarbij de boedel een boedelbijdrage ontvangt van 10% over
alle betalingen die sedert faillissementsdatum zijn binnengekomen op de
rekening van de boedel of de rekening van de gefailleerde.

24-09-2018
1

Er heeft nog geen betaling van boedelbijdragen plaatsgevonden.

Toelichting
Zodra de debiteurenincasso is afgerond zal de eindafrekening w orden
opgemaakt. Indien eerder blijkt dat de gehele vordering van de bank voldaan
is, zal er tussentijds kunnen w orden afgerekend met de bank.

02-01-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het heeft de curator veel moeite gekost contact te leggen met de afdeling
binnen ABN-AMRO Bank die belast is met de afw ikkeling van dit dossier. Nadat
de bank het dossier had overgedragen aan Intrum gaat het w el voorspoedig
en kan er w el snel geschakeld w orden.

24-09-2018
1

De curator heeft de zekerheidsstukken beoordeeld, gecorrespondeerd en
afspraken gemaakt over de w ijze van uitw inning van de zekerheden van de
bank en de vergoeding daarvoor voor de boedel.
Er heeft overleg met de bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden.
Daarnaast is er contact gew eest met de bank en zal tot saldering van de
verschillende rekeningen binnen de Groep w orden overgegaan. Betaling van
het surplus w ordt op korte termijn verw acht.

20-02-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Teneinde te kunnen onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden
behoort alsmede om te voorkomen dat er schade optreedt bij opdrachtgevers
van de gefailleerden is de exploitatie van de onderneming gecontinueerd.
Er zijn hierbij geen zekerheden verbruikt. De w erkzaamheden komen mede ten
goede aan de bank als pandhouder van vorderingen op derden. Doordat de
w erkzaamheden zijn gecontinueerd zal er geen of minder schade zijn ontstaan
bij opdrachtgevers.
De bank is verzocht een boedelkrediet beschikbaar te stellen teneinde kosten
van voortzetting, indien noodzakelijk, te kunnen vergoeden. De bank heeft
onderkend dat het in hun belang is dat er w ordt doorgew erkt en heeft €
10.000,-- boedelkrediet gestort.

24-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Naar verw achting zal in de komende verslagperiode duidelijk zijn w at de
opbrengsten zijn van het voortzetten van de w erkzaamheden. Dit zal mede
afhankelijk zijn van het antw oord op de vraag of de opdrachten naar
tevredenheid w orden afgerond.

24-09-2018
1

De laatste opdracht w ordt in januari 2019 afgerond w aarna de doorstarter een
laatste termijnbedrag zal overmaken naar de boedelrekening. Grootste
voordeel van het voortzetten van de w erkzaamheden is dat de
w erkzaamheden in de regel naar tevredenheid zijn uitgevoerd en de schade
voor de klanten beperkt is gew eest. Als gevolg hiervan is reeds een groot deel
van de debiteurenportefeuille geïncasseerd.

02-01-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft met diverse crediteuren regelingen moeten treffen teneinde
de w erkzaamheden te kunnen voortzetten, w aaronder energie, telefonie,
computers, auto's, brandstof e.d. Daarnaast is er veelvuldig overleg gew eest
met opdrachtgevers en de directie van de gefailleerde omtrent het uitvoeren
van w erkzaamheden.
Aangezien de onderhandelingen lang hebben geduurd, mede doordat de
personeelsleden vanw ege de afstand tot hun nieuw e (potentieel) w erkgever
lang hebben getw ijfeld om in dienst te treden bij de doorstarter, zijn er diverse
keren aanpassingen gemaakt op de afspraken.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

24-09-2018
1

6.4 Beschrijving
Er is met een groot aantal partijen onderhandeld over een mogelijke doorstart.
De meeste partijen zijn echter afgehaakt. Met de partij die de beste bieding
heeft gedaan is door onderhandeld.

24-09-2018
1

De doorstart kandidaat heeft aangegeven met name interesse te hebben in
het personeel. Alle fee-earners die w erkzaam w aren op de projecten die de
gefailleerde onderhanden had, konden in dienst treden bij de doorstarter, op
mimimaal dezelfde arbeidsvoorw aarden. De lopende projecten w orden door de
doorstarter afgemaakt.
De doorstarter betaalt een bedrag van € 25.000,-- ongeacht het aantal
medew erkers dat de overstap daadw erkelijk maakt. Daarnaast dient de
doorstarter € 5.000,- aan goodw ill te betalen w aarbij het onderhanden w erk
w ordt gefactureerd door de doorstarter en er een afdracht plaatsvindt van het
onderhanden w erk. Tussentijdse facturering is niet mogelijk bij partijen als KPN
w aar de gefailleerde voor w erkt. Hiermee w ordt bereikt dat een groter deel
van de debiteurenportefeuille kan w orden geïncasseerd en dat het
onderhanden w erk, ook het w erk dat na faillissementsdatum is verricht, ook
daadw erkelijk betaald w ordt. Voor zover thans inzichtelijk stijgt de
debiteurenportefeuille vóór faillissementsdatum nog met ruim € 5.000,-(onderhanden w erk dat nog niet gefactureerd w as) en na faillissementsdatum
met ruim € 20.000,--.
Vanaf 1 september zullen de kosten door de doorstarter w orden gedragen.
Tot slot w ordt de handelsnaam BPR gekocht voor een bedrag van € 2.500,-.

6.5 Verantwoording
Het onderhanden w erk daterend van vóór faillissementsdatum is
uitgefactureerd. De w erkzaamheden die nadien zijn verricht zijn eveneens
gedeclareerd, voor zover mogelijk. De gefailleerde is gebonden aan termijnen
bij de mogelijkheid tot facturering. Eerst nadat alles is betaald en de kosten
van het afronden van de verschillende projecten duidelijk zijn kan er w orden
bezien w at er per saldo overblijft.

6.6 Opbrengst

24-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De afronding van de projecten dient nog plaats te vinden w aarna facturering
pas plaats kan vinden. De opdrachtgevers hanteren lange betalingstermijnen
zodat het vooralsnog niet duidelijk is w elke opbrengst er gerealiseerd is.

Toelichting
Van de doorstarter dient nog een bedrag van € 13.000,-- ex BTW te w orden
geïncasseerd.
Van debiteuren die niet tot betaling zijn overgegaan zal mogelijk nog een
uitsplitsing moeten w orden gemaakt of het deel dat niet is betaald betrekking
heeft op de periode vóór faillissementsdatum dan w el na faillissementsdatum.

24-09-2018
1

24-04-2019
3

Dit zal pas beoordeeld w orden indien de bank eventueel niet volledig zou
w orden voldaan. Dat is echter (nog) niet aan de orde.

Toelichting
De betaling van de doorstarter is ontvangen.

05-08-2019
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
In een volgend verslag zal duidelijk zijn op w elke facturen er betaald is door
debiteuren en kan beter inzichtelijk w orden gemaakt w elke bedragen aan de
bank toekomen, w elke aan de doorstarter en w elke aan de boedel.

Toelichting
De verdeling met de bank dient nog opgemaakt te w orden. De bedragen staan
vooralsnog op de rekening van de gefailleerde bij de bank en dienen nog te
w orden doorgestort naar de boedelrekening.

Toelichting
De bank is volledig voldaan. Boedelbijdragen zijn niet meer aan de orde.

02-01-2019
2

05-08-2019
4

20-02-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de directie alsmede met de
doorstarter aangezien de medew erkers lange bedenktijd nodig hadden om al
dan niet daadw erkelijk in dienst te treden bij de doorstarter. Hierdoor w as het
lange tijd onzeker of de systemen op de locatie van de gefailleerde
beschikbaar moesten blijven.

24-09-2018
1

Daarnaast is er met de directie getracht beter inzicht te krijgen in de stand van
het w erk op de verschillende projecten.
De stand van de projecten op faillissementsdatum is duidelijk gew orden. De
projecten zijn nagenoeg afgerond. Onduidelijkheid bestaat nog over het
antw oord op de vraag w aarop de ontvangen betalingen betrekking hebben.
Dat is slechts voor de onderlinge verdeling tussen partijen van belang.

02-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een administratie aangetroffen en zal daar nog nader
onderzoek naar verrichten.

24-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 7-11-2017
2015: 10-5-2016
2014: 5-3-2015

24-09-2018
1

De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een
accountant.

24-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 1998 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting
op aandelen is verjaard en derhalve zal er in dit kader geen nader onderzoek
w orden uitgevoerd.

24-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet nader onderzoek.
Nee

24-09-2018
1

18-02-2021
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Toelichting
De curator heeft niet geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet nader onderzoek.

Toelichting
De curator is niet gestuit op paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-09-2018
1

02-01-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet nader onderzoek.

24-09-2018
1

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

18-02-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 17.871,91

24-09-2018
1

Toelichting
De verhuurder van het bedrijfspand heeft, mits er geen andere oplevertermijn
w ordt overeengekomen, een boedel vordering van € 21.262,-- inclusief BTW en
exclusief energie en servicekosten.
Terzake de lease/huur van computerapparatuur heeft de verhuurder een
vordering van € 7.855,50.
Voor het overige zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. Het UW V zal
haar vorderingen nog indienen alsmede dient het salaris curator nog in een
beschikking te w orden vastgesteld.
€ 23.687,44

02-01-2019
2

€ 55.129,30

24-04-2019
3

€ 67.881,84

20-08-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.027,00

24-09-2018
1

€ 295.503,00

02-01-2019
2

€ 762.797,00

24-04-2019
3

€ 929.801,00

05-08-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-09-2018
1

€ 7.877,27

24-04-2019
3

€ 8.894,51

18-11-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

24-09-2018
1

31

02-01-2019
2

32

24-04-2019
3

33

18-11-2019
5

34

20-02-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 390.006,52

24-09-2018
1

€ 726.792,48

02-01-2019
2

€ 729.061,23

24-04-2019
3

€ 733.415,01

18-11-2019
5

€ 734.135,01

20-02-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zoals de situatie zich thans laat aanzien zal er geen uitkering kunnen
plaatsvinden aan crediteuren met een concurrente vordering.

24-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met diverse (dw ang) crediteuren is onderhandeld over het voortzetten van hun
diensten vanaf faillissementsdatum, zulks in afw achting van de bedoelingen
van een eventuele doorstartkandidaat. De doorstarter heeft een beperkt
aantal contracten (tijdelijk) voortgezet.

24-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
L.O.Z. Holding B.V.
Voorheen w as Yes B.V. ook partij in de procedure. Deze partij is gefailleerd.

24-09-2018
1

9.2 Aard procedures
De enige procedure die aanhangig w as, en inmiddels van rechtsw ege is
geschorst, betreft een geschil bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw .
BPR Design B.V. heeft w erkzaamheden verricht in opdracht van Yes! W orldw ide
Salons B.V., w aarbij ook L.O.Z. Holding B.V. partij is gew orden bij de
overeenkomst.

9.3 Stand procedures

24-09-2018
1

9.3 Stand procedures
De vorderingen van BPR Design B.V. zijn in eerste aanleg (grotendeels)
toegew ezen. L.O.Z. Holding B.V. is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis
en heeft een memorie van grieven genomen. Daags voordat BPR Design B.V.
een memorie van antw oord moest nemen is zij gefailleerd, w aardoor de
procedure van rechtsw ege is geschorst.

24-09-2018
1

De gefailleerde heeft voor faillissementsdatum in opdracht van Yes!
w erkzaamheden uitgevoerd. Deze w erden niet betaald, reden w aarom de
gefailleerde een procedure is gestart tegen Yes! en haar
moedermaatschappij L.o.Z. Holding B.V. De procedure w erd in eerste aanleg
gew onnen maar er w erd geen uitvoerbaarheid bij voorraad gevorderd of
uitgesproken. Dit betrof een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de
Bouw . Kort daarna failleerde w ederpartij Yes!

18-02-2021
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De Holding heeft de procedure alleen voortgezet in hoger beroep en heeft
zich op het standpunt gesteld dat zij geen partij w as of in ieder geval is bij
de overeenkomst tussen de gefailleerde en Yes!
De curator heeft herhaaldelijk getracht de zaak te schikken maar de
w ederpartij gaf aan geen enkel bedrag te w illen betalen en daarnaast ook
niet in staat te zijn iets te betalen, w aarna L.o.Z Holding B.V. een
turboliquidatie heeft doorgevoerd.
Als gevolg daarvan w ordt de procedure gestaakt en valt een aan de Raad
van Arbitrage betaald bedrag vrij. De curator heeft de advocaat van de
w ederpartij geschreven dat turbo liquidatie derhalve niet correct is gew eest
aangezien er in ieder geval nog baten w aren, te w eten de vordering van
L.o.Z. Holding B.V. op de Raad van Arbitrage ad € 3.569,37.
Met toestemming van de rechter-commissaris is er een schikking getroffen
w aarbij L.o.Z. Holding B.V. een bedrag aan de boedel betaalt van € 3.000,-tegen finale kw ijting.
Dit bedrag is reeds op de boedelrekening bijgeschreven.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Omdat de advocaat van BPR Design B.V. zich heeft onttrokken aan de zaak en
het dossier heeft overhandigd aan de curator heeft laatstgenoemde (nog
voordat BPR Design B.V. in staat van faillissement w as verklaard) getracht
uitstel te verkrijgen voor het nemen van de memorie van antw oord. Dat uitstel
is niet verkregen w aarna BPR Design B.V. haar eigen faillissement heeft
aangevraagd.

24-09-2018
1

De curator heeft contact gehad en gecorrespondeerd met de Raad van
Arbitrage alsmede met de advocaat van de w ederpartij. Diverse pogingen zijn
ondernomen om een schikking te bereiken. De vordering die in eerste aanleg in
toegew ezen bedraagt inclusief kosten inmiddels ruim € 20.000,--. De
w ederpartij stelt nimmer partij te zijn gew orden bij de overeenkomst c.q. dat
de w erk niet door de gefailleerde is verricht.
De vordering op derden zijn verpand aan de bank. Met de bank is er overleg
gew eest of zij de procedure w enst te continueren. Dat is niet het geval en om
die reden heeft de curator de bank verzocht afstand te doen van haar
pandrecht ten aanzien van deze vordering. De bevestiging daarvan is
ontvangen. De opbrengst komt derhalve toe aan de boedel.
De advocaat van L.o.Z. Holding B.V. heeft aangegeven dat laatstgenoemde
overw eegt haar faillissement aan te vragen c.q. tot liquidatie over te gaan. De
curator heeft debiteur in de gelegenheid gesteld een regeling met de boedel te
treffen. Daar is nog niet op gereageerd.

02-01-2019
2

Ondanks herhaald verzoek heeft de advocaat van de w ederpartij nergens
meer op gereageerd. Het ziet er derhalve naar uit dat het treffen van een
schikking niet tot de mogelijkheden behoort. De curator zal bezien of het
voortzetten van de procedure opportuun is.

24-04-2019
3

Er is geen enkel bericht gekomen van de advocaat w ederpartij. De curator
heeft nadere vragen gesteld over de w ijze van procederen in eerste aanleg
aan de behandeld advocaat. Er is geen uitvoerbaarheid bij voorraad van de
vordering gevorderd zodat het thans niet mogelijk is de betaling in deze stand
van de procedure af te dw ingen. De curator beraadt zich nog hierover.

05-08-2019
4

De bank heeft als pandhouder aangegeven de procedure niet te w illen
voortzetten. De debiteur stelt voorts geen verhaal te bieden maar heeft
ondanks aankondiging daartoe, geen faillissement aangevraagd of de
vennootschap geliquideerd.

18-11-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. incasso debiteuren
2. verkoop inventaris c.q. bedrijfsmiddelen
3. oplevering gehuurde zaken
4. afw ikkeling doorstart en afrekening onderhanden w erk

24-09-2018
1

5. afrekening pandhouder
6. onderzoek administratie
7. incasso vordering L.O.Z. Holding B.V. (BPR Design B.V.)
1. incasso debiteuren, w ordt voortgezet
2. verkoop inventaris c.q. bedrijfsmiddelen, afgerond
3. oplevering gehuurde zaken, afgerond
4. afw ikkeling doorstart en afrekening onderhanden w erk, afgerond c.q.
laatste termijnbetaling
5. afrekening pandhouder, na afronding debiteurenincasso
6. onderzoek administratie, deels uitgevoerd
7. Incasso vordering L.O.Z. Holding B.V. (BPR Design B.V.), mogelijkheden
regeling w orden verder onderzocht

02-01-2019
2

idem, deze w erkzaamheden w orden voortgezet

24-04-2019
3

-debiteurenincasso
-afw ikkeling bank
-procedure al dan niet voortzetten of schikking treffen
-afronden onderzoek rechtmatigheid

05-08-2019
4

De w erkzaamheden als vermeld in het vierde verslag zullen w orden
voortgezet. Daartoe zal een afspraak moeten plaatsvinden met de bestuurder
van gefailleerde.

18-11-2019
5

De debiteurenincasso w ordt voortgezet. De opbrengst die hieruit voortvloeit
komt thans volledig toe aan de boedel.

20-02-2020
6

De debiteurenincasso w ordt voortgezet. De debiteurenpost bedraagt thans
nog circa € 130.000,--.

20-08-2020
7

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet. Op het moment van het
opmaken van het verslag w erd de debiteurenadministratie per usb-stick
beschikbaar gesteld. De curator is nog niet in de gelegenheid gew eest de
bestanden in te zien. W aarschijnlijk kan aan de hand van de op usb stick
aangeleverde informatie de debiteurenincasso w orden voortgezet.

18-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend binnen w elke termijn dit faillissement voor opheffing
kan w orden voorgedragen.

24-09-2018
1

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de snelheid
w aarmee de debiteuren betalen.

20-08-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
18-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-02-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

02-01-2019
2

