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Algemene gegevens
Naam onderneming
AKS Specials B.V.

11-10-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap AKS Specials B.V., KvK 57490457, statutair
gevestigd te Venlo, kantoorhoudende te (5971 LW ) Grubbenvorst, aan het
Mercuriusplein 4.

11-10-2018
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 4339 - Overige afw erking van gebouw en
Engineering en handel in ventilatiesystemen, daglichtvoorzieningen,
gevelconstructies en lichtdakconstructies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 627.324,00

€ -112.756,00

€ 474.227,00

2017

€ 1.475.024,00

€ 1.338,00

€ 726.175,00

Toelichting financiële gegevens

11-10-2018
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Toelichting financiële gegevens
AKS Specials B.V. maakte met zustervennootschappen AKS Renobouw B.V. en
AKS Bouw s B.V. deel uit van het zelfde concern, samen met tussenholding RDG
Onroerend Goed B.V. (o.a. eigenaar van het bedrijfspand). Alle genoemde
vennootschappen zijn inmiddels failliet verklaard met aanstelling van de
curator als zodanig. Buiten de genoemde vennootschappen heeft RDG
Onroerend Goed B.V. deelnemingen in een drietal Duitse productiebedrijven.

11-10-2018
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Door accountant Koenen en Co uit Venlo w erden de jaarcijfers opgesteld van
de genoemde Nederlandse vennootschappen. Over 2017 zijn geen jaarcijfers
meer opgesteld door de accountant. W el zijn er interne cijfers over 2017
beschikbaar opgesteld door de failliet.
Geconsolideerd op basis van interne gegevens van de failliet w aren de cijfers
van genoemde vennootschappen, exclusief resultaat Duitse deelnemingen, als
volgt:
Jaar:
2015
2016
2017

/
/
/
/

Omzet: /
34.335.878
29.022.644
23.675.052

W inst en verlies (voor VPB): /
/ -188.951 / 15.288.429
/ -205.446 / 25.613.277
/ 56.926 / 15.686.257

Balanstotaal:

Na belasting en inclusief resultaat deelnemingen bedroeg het geconsolideerd
resultaat in 2015 € 110.436,= ; 2016 € 333.980. Voor 2017 is dit resultaat
(nog) niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

11-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-10-2018
1

€ 5.045,60

24-06-2019
2

€ 5.045,86

09-10-2019
3

€ 5.001,07

07-04-2020
4

€ 5.001,23

07-10-2020
5

Toelichting
Zie standaard financieel verslag
€ 4.956,61

10-04-2021
6

€ 4.956,73

11-10-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2018

11-10-2018
1

t/m
16-9-2018
van
17-9-2018

24-06-2019
2

t/m
23-6-2019
van
24-6-2019

09-10-2019
3

t/m
8-10-2019
van
9-10-2019

07-04-2020
4

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

07-10-2020
5

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

10-04-2021
6

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021
t/m
7-10-2021

Bestede uren

11-10-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 6 min

2

7 uur 18 min

3

2 uur 30 min

4

2 uur 18 min

5

1 uur 30 min

6

2 uur 24 min

7

1 uur 36 min

totaal

25 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Nadere inventarisatie, debiteurenbeheer en overleg met de bestuurders.

24-06-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 15 maart 2013. Bestuurders zijn de besloten
vennootschap DG Beheer B.V. (KvK 12040142), de heer J.W .T. Derkx (06-011959) en de heer J.A.A.M. Toorians (09-03-1963). Indirect bestuurders zijn de
besloten vennootschappen Van der Aa Holding B.V. (KvK 12040141) en
Verheijen Holding B.V. (KvK 12040145) en daarmee de heren I.J.H. van der Aa
(06-03-1957) en G.A.M. Verheijen (19-09-1961). Mevrouw N. Chlebik is
algemeen procuratiehouder. Enig aandeelhouder is STAK Meraverdi (KvK
50740873).

11-10-2018
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

11-10-2018
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w erden verzorgd door Rabobank.
Er is sprake van de gebruikelijke verzekeringen. Deze zullen in beginsel
w orden beëindigd, behoudens de Bedrijven Compact Polis w aar het de aan de
bank verpande bedrijfsmiddelen betreft. Er w ordt geen premierestitutie
verw acht.

1.4 Huur

11-10-2018
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1.4 Huur
Het pand is eigendom van zustervennootschap R.D.G. Onroerend Goed B.V.
(gefailleerd per 7 augustus 2018) met aanstelling van de curator als zodanig).
De huurovereenkomst zal met w ederzijds goedvinden w orden beëindigd na
het veilingtraject van de bedrijfsmiddelen.

11-10-2018
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden met R.D.G. Onroerend
Goed B.V. beëindigd. Het bedrijfspand is ontruimd en bezemschoon
opgeleverd.

24-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
AKS Specials B.V. c.s. w as een bedrijf actief in de bouw en dan met name de
utiliteitsbouw van kantoren, bedrijfsgebouw en, w inkelcentra, ziekenhuizen en
andere instellingen. Er w erd nauw samengew erkt met AKS Bouw BV en AKS
Renobouw BV. AKS Specials deed met name de speciale projecten op het
gebied van glasdaken in heel Nederland. Dit w as vaak een onderdeel van een
groter project dat door AKS Bouw of AKS Renobouw w as aangenomen.
De productie w erd uitbesteed aan de Duitse deelnemingen. De montage van
de gevelconstructie w erd uitbesteed aan gespecialiseerde onderaannemers.
De projecten w erden in overleg met de hoofdaannemers aangestuurd door
eigen project/montage leiders. In feite w as AKS meer een projectorganisatie
dan een regulier aannemersbedrijf.
Doordat een belangrijk deel van de inkoop/w erkzaamheden w erd uitbesteed
w as het brutobedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet relatief beperkt.
Geconsolideerd bedroeg dit resultaat in 2016: 5,3 mio (18,2 %) en 2017 : 4,8
mio (20,3 %).
De omzet w erd vaak gedomineerd door een paar grote projecten w aardoor er
sprake w as van een relatief grote afhankelijkheid. Doordat de start van een
aantal grote projecten w aar al veel w erk in geïnvesteerd w as in tijd w erden
opgeschoven, ontstonden er liquiditeitsproblemen.
De huisbankier w as gezien de zw akke balans, o.a. als gevolg van een aantal
moeilijke verliesjaren in de crisis, w aarbij AKS onder meer verliezen van een in
2015 gefailleerd zusterbedrijf heeft moeten opvangen, niet bereid extra
krediet beschikbaar te stellen voor het oplossen van de liquiditeitsproblemen.
De aandeelhouders hadden geen middelen om het vermogen te versterken,
noch w aren er derden bereid het bedrijf van een benodigde liquiditeitsinjectie
te voorzien. Vanw ege de grote liquiditeitsspanningen en het feit dat de
salarissen niet meer konden w orden betaald, zagen de aandeelhouders/
bestuurders geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van het
faillissement.
AKS Specials w as volledig afhankelijk van AKS Bouw en AKS Renobouw . Door
het faillissement van eerder genoemde vennootschappen w as er ook voor AKS
Specials geen andere optie dan het aanvragen van het faillissement.
Het bovenstaande beeld w ordt bevestigd door de aangetroffen administratie
en de cijfers van het bedrijf. De curator doet nader onderzoek.

11-10-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

11-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

11-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-7-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.

24-06-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-10-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w erden geen structurele voorraden aangehouden. Voor projecten gold dat
(onder) delen voor de montage “just in time” geleverd w erden op de
bouw plaats.

11-10-2018
1

Er is een uitgebreide projectadministratie w aarin per project w erd bijgehouden
w at de actuele positie w as. Aldus w erd het onderhanden w erk in beeld
gebracht.
De hoofdaannemers hebben als gevolg van het faillissement de lopende
aannemingsovereenkomsten opgezegd en ontbonden en de failliet
aansprakelijk gesteld voor de geleden en te lijden schade als gevolg van het
niet nakomen van de overeenkomst.
De curator heeft bij sommige projecten de gelegenheid gekregen om de
overeenkomst gestand te doen en daarvoor zekerheid te stellen (ex artikel 37
Fw ). Hier is gegeven de nodige risico’s voor de boedel geen gebruik van
gemaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft na uitvoering overleg met de failliet en haar adviseurs ieder
project beoordeeld. Gegeven de stand van zaken per project, de extra kosten
die gepaard gingen met nakoming, de praktische onmogelijkheid om zekerheid
te stellen, en met name gezien de aansprakelijkheidsclaims, heeft de curator
besloten geen projecten voort te zetten en af te maken.

11-10-2018
1

Er hebben zich geen gegadigden gemeld die projecten w ilden overnemen. Ook
de aandeelhouders/bestuurders van de failliet zagen geen mogelijkheden.
Afgew ikkeld.

24-06-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
Restitutie saldo ICS
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

in het faillissement van AKS Bouw heeft de curator op het project New Main
een verzoek gekregen om mogelijke garantieaanspraken op een
onderaannemer over te dragen. Hierover hebben uitgebreide
onderhandelingen plaatsgevonden, met name vanw ege verschillende
opvattingen over de mogelijke omvang van schadeclaim en de daarmee
verbonden omvang van de garantieaanspraak. De rechter-commissaris is nog
door de advocaat van New Main benaderd hierover. Uiteindelijk hebben
partijen overeenstemming bereikt over overdracht van de
garantieaanspraken door de boedel aan New Main voor een koopsom van
EUR 50.000. Momenteel w ordt de laatste hand gelegd aan de documentatie
daarover, w aarna kan w orden uitgevoerd. Er is onderzocht in hoeverre er
betrokkenheid van AKS Specials B.V. op dit project bestaat en dat blijkt niet
het geval.

11-10-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, div correspondentie ics

24-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

AKS Bouw B.V.

€ 236.662,00

totaal

€ 236.662,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn per faillissementsdatum lijsten met openstaande debiteuren
beschikbaar gesteld. Per 28 juni 2018 bedroeg het openstaande
debiteurensaldo € 236.662,= . Dit betrof enkel een vordering op zusterbedrijf
AKS Bouw BV.

11-10-2018
1

Indirect zal de incasso van deze vordering w orden meegenomen in de incasso
van de uitstaande debiteuren bij AKS Bouw BV.
De vorderingen op derden/debiteuren zijn verpand aan de bank. De inning is in
opdracht van de bank ter hand genomen door Mirus International B.V..
Overeengekomen met de bank is dat de opbrengst na aftrek van kosten
gelijkelijk w ordt verdeeld tussen bank en boedel, w aarmee tevens discussies
over eventuele verpandingsverboden en dergelijke zijn afgekaart.
Tot op heden heeft de incasso praktisch niets opgeleverd. Debiteuren,
voornamelijk aannemers, stellen zich op het standpunt dat zij schade hebben
geleden door het niet nakomen van de aannemingsovereenkomsten. De met
de failliet overeengekomen nog te verrichten w erkzaamheden moeten w orden
uitbesteed aan derden die hiervoor hogere bedragen vragen. Daarbij komt dat
deadlines met de opdrachtgevers niet gehaald w orden, w aardoor de
aannemer boetes moet betalen. De meerkosten w il de debiteur verhalen op de
failliet, w aarbij er een beroep w ordt gedaan op compensatie met de
openstaande vordering.
In overleg met Mirus/bank w orden alle “discussiepunten” geïnventariseerd en
beoordeeld.
De verw achting is dat incasso van de debiteuren gezien het bovenstaande een
minimale opbrengst zal genereren.
Op basis van de tot nu toe ontvangen (aanvullende) reacties van debiteuren
lijkt/is er in de meeste gevallen per saldo geen vordering van de failliete
vennootschap op de nog openstaande (omvangrijke) debiteuren hard te
maken. Er is/lijkt onvoldoende in te brengen in verw eer tegen de door
debiteuren opgew orpen tegenvorderingen die met name, al dan niet in
combinatie, betrekking hebben op:
i. (forse) vooruitfacturatie;
ii. (aanzienlijke) meerkosten om het project af te maken, in sommige gevallen
diende het volledige w erk opnieuw aanbesteed te w orden;
iii. vertragingsschade;
iv. contractuele boetes;
v. compensatie voor het niet nakomen van lopende (meerjarige)
garantieverplichtingen.
Zie voorts de verantw oording in het faillissement van AKS Bouw B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Besprekingen met Mirus/bank. Inventarisatie verw eren.

24-06-2019
2

In de verslagperiode hebben er diverse besprekingen plaats gevonden met de
Rabobank om te komen tot een eindafrekening met de bank. Vlak voor het
einde van deze periode is er overeenstemming bereikt.

10-04-2021
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Zoals eerder aangegeven heeft de bank een financiering verstrekt aan de
diverse gefailleerde AKS vennootschappen onder hoofdelijke aansprakelijkheid
van de genoemde vennootschappen, te w eten AKS Bouw BV, AKS Renobouw
BV en AKS Specials BV alsmede RDG Onroerend Goed BV. Als zekerheid heeft
de bank onder meer een pandrecht op de debiteuren.
De incasso van de debiteuren is een moeizaam traject gew eest en door de
Rabobank uitbesteed aan Mirus International BV. Om samen op te kunnen
trekken hebben de curator en de bank de afspraak gemaakt dat van alle
geïncasseerde debiteuren 50 % van de opbrengst aan de boedels van de
betreffende debiteuren toekomt.
De totale opbrengst van de debiteuren in relatie tot het uitstaande saldo is
zeer teleurstellend gew eest. Mirus heeft uiteindelijk slechts een bedrag
kunnen incasseren van € 29.316,=. De kostennota van Mirus bedroeg €
17.666,=. Uiteindelijk heeft de "50 %/50 %- afspraak" met de bank een extra
opbrengst voor de diverse boedels opgeleverd, die de boedel anders vanw ege
het pandrecht van de bank niet gehad zou hebben.
Mede door extra inspanningen namens de boedel hebben bank en curator
tezamen voor de boedels in de bovengenoemde faillissementen een bedrag
van € 253.473,= aan debiteuren geïncasseerd. Na aftrek van de nota van
Mirus resteert een bedrag van € 235.807,= w aarvan € 117.903,50 aan de
diverse boedels toekomt.
Dit bedrag moet nog over de diverse boedels verdeeld w orden. Hierbij w ordt
ook nog een bijdrage van de bank in andere kosten zoals energiekosten, en
kosten IT en administratie meegenomen. Hoe deze bedragen over de diverse
boedels verdeeld w orden zal nog w orden bepaald. Hier moet mede vanw ege
een kostentoerekening nog een verdeelsleutel voor gemaakt w orden. Dit zal
in de komende verslagperiode w orden afgerond.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.235.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft haar vordering uit hoofde van de financiering ingediend. Dit
betreft naast de financiering van het bedrijfspand in de vorm van tw ee
leningen, een rekening-courantkrediet w aarmee het w erkkapitaal is
gefinancierd en een bankgarantiefaciliteit w aarin openstaande bankgaranties
zijn geadministreerd (vooruitbetalingsgaranties en performance garanties).

11-10-2018
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De totale vordering bedraagt ca € 7.235.000,= exclusief lopende rente en
kosten.
Deze financiering is verstrekt onder hoofdelijke aansprakelijkheid van de
navolgende vennootschappen:
- AKS Bouw B.V.
- AKS Renobouw B.V.
- AKS Specials B.V.
- RDG Onroerend Goed B.V.
- DG Beheer B.V. (niet failliet)

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen, w aaronder:
-verpanding van voorraden, inventaris, machines en vorderingen op derden
-1e hypotheek voor een bedrag van € 2.050.000,= op onroerende zaken
toebehorende aan RDG onroerend goed B.V. nader te inventariseren.
-Achterstellingen.
-borgstellingen tot een totaal bedrag van € 325.000,= afgegeven door de heer
I.J.H. van der Aa, alsmede een voorw aardelijke borgstelling tot een bedrag van
€ 500.000,=
-borgstellingen tot een totaal bedrag van € 325.000,= afgegeven door de heer
G.A.M. Verheijen, alsmede een voorw aardelijke borgstelling tot een bedrag van
€ 500.000,=

11-10-2018
1

De aard en omvang van de (rechtsgeldigheid) van de zekerheden is nog niet
definitief vastgesteld.

5.4 Separatistenpositie
De bank is als pandhouder separatist, doch handelt in het kader van de
uitoefening daarvan in overleg met de boedel.

11-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is sprake van diverse claims op grond van eigendomsvoorbehoud.
Deze w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

11-10-2018
1

De eigendomsvoorbehouden w erden afgew ikkeld.

24-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is sprake van diverse claims op grond van retentierechten.
Deze w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

11-10-2018
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Afgew ikkeld.

24-06-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg w ijze van executie diverse vlakken en instandhouding
infrastructuur/verzekeringen e.d.

11-10-2018
1

Onderzoek naar eigendomsvoorbehouden en retentierechten.

24-06-2019
2

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

11-10-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

11-10-2018
1

6.4 Beschrijving
Er is contact gew eest met partijen die geïnteresseerd w aren in een doorstart,
overname activa.

11-10-2018
1

Bij nadere informatie bleek dat de overnemende partijen met name
geïnteresseerd in productiemiddelen/gereedschappen en daarbij behorende
vakmensen en onderhanden projecten.
Het zittende personeel (projectmanagers/engineers) had veelal al
aanbiedingen om bij concurrenten in dienst te treden.
Voor overname van lopende projecten van AKS w as geen animo. Uit overleg
met de aandeelhouders/bestuurders van failliet bleek dat deze partijen direct
contact zouden zoeken met de hoofdaannemers en dat daar voor de boedel
geen rol w as w eggelegd.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

11-10-2018
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De curator heeft de nodige boekhouding en administratie onder zich genomen
en doet nader onderzoek.

24-06-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2016 van AKS Specials B.V. is gedeponeerd bij de kamer van
koophandel op
30 oktober 2017.

11-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Accountant Koenen en Co heeft voor de jaarrekening 2016 d.d. 25 juli 2017
een samenstellingsverklaring afgegeven.

11-10-2018
1

De curator doet nader onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens jaarcijfers bedraagt geplaatst kapitaal € 5.000,=. Nog niet kan w orden
beoordeeld of de aandelen zijn volgestort.

11-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog. Het zw aartepunt daarvan ligt in het faillissement
van RDG Onroerend Goed B.V.

11-10-2018
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24-06-2019
2

11-10-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

11-10-2018
1

24-06-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-10-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, diverse contacten.

11-10-2018
1

Nader onderzoek.

24-06-2019
2

De curator is gestart met een boekenonderzoek in het kader van het
rechtmatighedenonderzoek.

07-10-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval salaris curator en overname loonverplichtingen UW V.
Nog niet becijferd.
€ 26.072,97

11-10-2018
1

10-04-2021
6

Toelichting
Dit bedrag betreft de door het UW V ingediende vorderingen ter zake van
loonvordering en premie w g-deel SV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.543,00

11-10-2018
1

€ 198.424,60

24-06-2019
2

Toelichting
Er w erden aanvullende vorderingen OB ingediend. De curator doet nader
onderzoek naar de fiscale positie.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 21.715,60
Toelichting
Zie standaard financieel verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-10-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

11-10-2018
1

15

24-06-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.785,02

11-10-2018
1

€ 107.138,58

24-06-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de verw achte omvang van het (vrije) actief en de verw achte omvang
van de boedelvorderingen ligt niet voor de hand dat enige uitkering aan
concurrente (handels)crediteuren zal kunnen w orden gedaan.

11-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie aard, omvang, (zekerheids)rechten, informatieverstrekking,
administratieve verw erking.

11-10-2018
1

Gebruikelijke w erkzaamheden.

24-06-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Opstarten rechtmatighedenonderzoek.

24-06-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

11-10-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

