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12-11-2018
1

Gegevens onderneming
De failliet w as gevestigd aan de J.F. Kennedylaan 4 te 5981 XC PANNINGEN.
De onderneming bediende zich van de handelsnamen Baderie Kömhoff,
Sfeerhaarden Kömhoff en Kömhoff Installatietechniek.

12-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Er w aren drie ondernemingsactiviteiten: de verkoop en plaatsing van
badkamers en badkameraccessoires aan particulieren, het verkopen van
onderdelen vanuit het magazijn te Panningen en het verrichten van
installatiew erkzaamheden in de bouw .
Met het verkopen van sfeerhaarden w as men al enige tijd geleden gestopt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 2.484.081,00

Winst en verlies
€ -193.183,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

12-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

12-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 2.857,21

12-11-2018
1

€ 186.206,17

12-02-2019
2

€ 186.219,79

13-05-2019
3

€ 106.948,04

13-11-2019
4

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg van het betalen van boedelkosten
zoals salaris curator, kosten voor het veiligstellen van de digitale administratie
en taxatiekosten.
€ 106.954,32
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van ontvangen creditrente.

Verslagperiode

13-05-2020
5

Verslagperiode
van
16-10-2018

12-11-2018
1

t/m
11-11-2018
van
12-11-2018

12-02-2019
2

t/m
11-2-2019
van
12-3-2019

13-05-2019
3

t/m
11-5-2019
van
11-11-2019

13-05-2020
5

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020

13-11-2020
6

t/m
10-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

156 uur 12 min

2

45 uur 42 min

3

7 uur 54 min

4

13 uur 6 min

5

7 uur 18 min

6

1 uur 42 min

totaal

231 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op de inventarisatie, het
behandelen van de positie van het personeel, het verkopen van de activa en
het afhandelen van het onderhanden w erk.

12-11-2018
1

De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op het verkopen van de
activa en het afhandelen van het onderhanden w erk.

12-02-2019
2

De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op de debiteurenincasso en
de positie van de boedel ten aanzien van de aandelen Baderie.

13-11-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is mevrouw D. F. J. A. Kömhoff - Janssen. Zij is ook enig
aandeelhouder is middels Sandokim B.V..

12-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen procedures aanhangig.

12-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er w as een bedrijven compactpolis. Die bood dekking tot 1 november 2018. Per
die datum zijn de activa verkocht, zodat daarna deze verzekering is beëindigd.
Daarnaast w as er een ziekengeldverzekering. Die is door de curator opgezegd
w aardoor een premierestitutie zal kunnen w orden verkregen.

12-11-2018
1

Als gevolg van premieachterstanden voorafgaand aan het faillissement, kon
geen premierestitutie w orden verkregen.
Ingevolge een ziekteverzuimverzekering kon een uitkering van € 15.086,57
w orden verkregen.

12-02-2019
2

1.4 Huur
De failliet huurde het bedrijfspand. Deze huur zal met w ederzijds goedvinden
w orden beëindigd per medio januari 2019.

12-11-2018
1

De huur is met w ederzijds goedvinden beëindigd per medio januari 2019.

12-02-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder noemt als oorzaken van het faillissement het structureel tekort
aan gekw alificeerde en ervaren monteurs w aardoor minder opdrachten konden
w orden vervuld en omzet achterbleef. Daarnaast w aren de loonkosten
verhoudingsgew ijs hoog door lange dienstverbanden, hoog ziekteverzuim en
relatief groot aandeel van indirecte medew erkers. Tenslotte is van belang dat
de afgelopen jaren verlies is geleden w aardoor is ingeteerd op de reserves de
schulden zijn opgelopen.
De curator zal de oorzaken nader onderzoeken.

12-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20

12-11-2018
1

Toelichting
Het personeelsbestand w as als volgt opgebouw d:
2 bedrijfsleiders,
2 administratief medew erkers,
2 medew erkers magazijn,
2 verkopers,
10 monteurs/loodgieters,
1 interieurverzorgster,
1 calculatie medew erker.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

12-11-2018
1

Toelichting
Omdat de bedrijfsactiviteiten niet zijn voortgezet is al het personeel met
toestemming van de rechter-commissaris op 18 oktober 2018 ontslagen met
inachtneming van de opzegtermijn ingevolge de Faillissementsw et.
Tot heden heeft een drietal personeelsleden voor het verstrijken van de
opzegtermijn een nieuw e baan gevonden, w aardoor de arbeidsovereenkomst
met hen eerder kon w orden beëindigd en boedelkosten konden w orden
bespaard.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-10-2018

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is ontslagen, diverse personeelsleden hebben hun
eigendommen geretourneerd gekregen, het UW V is ingeschakeld ten behoeve
van het verzorgen van de loongarantieregeling.
Terzake het personeel zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

12-11-2018
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
--

12-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
--

12-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 22.970,00

Materiaalpoule

€ 14.030,00

€ 1.403,00

totaal

€ 37.000,00

€ 1.403,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een voor een installatiebedrijf gebruikelijke inventaris en een gebruikelijke
kantoorinventaris.

12-11-2018
1

De materiaalpoule bevat diverse gereedschappen ten behoeve van het
installeren van badkamers en het verrichten van installatiew erkzaamheden in
de bouw .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ingevolge het bodemvoorrecht van de fiscus komt de opbrengst van de
inventaris aan de boedel toe.

12-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aan zestien gegadigden is een biedmemo verstrekt. Er zijn tien biedingen
uitgebracht. Het beste bod deed de firma Hahebo. Dit bod w as aanleiding om
nader te onderhandelen, hetgeen leidde tot een verhoging van het bod tot €
155.000, - exclusief btw . Van dit bod is € 22.970,00 toegedeeld aan de
inventaris en € 14.030,-- aan de materiaalpoule.
De levering aan Hahebo heeft inmiddels plaatsgevonden. Zij zullen in de
komende maanden vanuit de bedrijfslocatie van de failliet voor doorverkoop
zorgen en daarna leeg en bezemschoon opleveren.

12-11-2018
1

De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond.

12-02-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 57.740,00

€ 5.774,00

Voorraad
Onderhanden w erk

€ 7.260,00

Oud ijzer
totaal

€ 509,05

€ 50,91

€ 65.509,05

€ 5.824,91

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit show roombadkamers en uit een omvangrijke voorraad
onderdelen en materialen, zow el voor badkamers als voor installatiew erk.

12-11-2018
1

De failliet had nog diverse badkamerw erkzaamheden bij particulieren onder
handen en diverse installatiew erkzaamheden voor aannemers in de bouw .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verkocht aan Hahebo zoals hiervoor onder 3.5 beschreven.

12-11-2018
1

Het onderhanden w erk kon niet w orden verkocht.
Gefailleerde is voor w at betreft de badkamers/sanitair een franchisenemer van
de Baderie. Na gevoerde gesprekken met de Baderie heeft de Baderie laten
w eten een aantal onderhanden w erken bij particulieren voor eigen rekening
en risico te zullen afmaken.
Voor de OHW -positie in opdracht van aannemers w ordt met diverse
aannemers gesproken om nadere afspraken te maken.
De verkoop van de voorraad is afgerond.

12-02-2019
2

De projectgegevens van divers installatiew erk in de w oningbouw konden aan
een aannemer w orden verkocht voor € 6.050,- incl. btw .
De projectgegevens van diverse badkameroffertes konden aan een
badkamerzaak w orden verkocht voor € 1.210,- incl. btw .

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

9 Onderhoudsbussen

€ 40.260,00

€ 2.685,40

Gebruik bedrijfspand

€ 15.000,00

Goodw ill

€ 5.000,00

Servicecontracten

€ 5.000,00

Aandelen IGM Holding B.V.
Eindafrekening Nieuw Stroom
Depot PostNL
totaal

Toelichting andere activa

€ 1.354,67
€ 320,62
€ 66.935,29

€ 2.685,40

Toelichting andere activa
Servicecontracten: gefailleerde had met particulieren een vijfhonderdtal
service-/onderhoudscontracten voor cv-ketels afgesloten.

12-11-2018
1

De failliet houdt 3.000 aandelen in het kapitaal van IGM Holding B.V.
(franchisegever van o.a. De Baderie).

12-02-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De onderhoudsbussen zijn verkocht aan Hahebo zoals hiervoor onder 3.5
beschreven.

12-11-2018
1

Voor het gebruik van het bedrijfspand in de periode van 1 november 2018 t/m
uiterlijk 15 januari 2019 betaalt Hahebo een bedrag ad € 15.000,00 (ex btw )
en inclusief energie.
Voor het gebruik van de naam Kömhoff in deze periode betaalt Hahebo een
bedrag ad € 5.000,00 (btw verlegd).
Op het klantenbestand betreffende de servicecontracten zijn tw ee biedingen
ontvangen. De contracten zijn verkocht aan de hoogste bieder W oodapple B.V.
voor € 5.000,- plus btw .
De curator is in discussie met IGM Holding B.V. over de verkoop en de hoogte
van de koopsom van de aandelen.

12-02-2019
2

De discussie met IGM Holding B.V. over de verkoop en de hoogte van de
koopsom van de aandelen zal de komende verslagperiode w orden afgrond.

13-05-2019
3

De discussie met IGM Holding B.V. over de verkoop en de hoogte van de
koopsom van de aandelen zal naar verw achting de komende verslagperiode
w orden afgrond.

13-11-2019
4

IGM Holding B.V. heeft zich voor de afw ikkeling van de verkoop van de
aandelen die de failliet houdt in haar kapitaal, tot een advocaat gew end. De
curator heeft de discussie met deze advocaat voortgezet. In de komende
verslagperiode zal naar verw achting alsnog w orden afgerond.

13-05-2020
5

De buitengerechtelijke discussie heeft niet tot een regeling geleid. De curator
verw acht in de komende verslagperiode het gerechtelijk traject te starten.

13-11-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 257.092,70

totaal

€ 257.092,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille per 23 oktober 2018 beliep € 257.092,70.

12-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Met de bank die pandhouder is, is afgesproken dat de vorderingen op
aannemers aan de boedel toekomen. Op korte termijn zal ten aanzien van de
andere debiteuren een afspraak met de bank w orden gemaakt voor de inning.

12-11-2018
1

De bank int de verpande debiteuren zelf. De curator vraagt de bank hiervan
verslag te doen.

12-02-2019
2

Naar aanleiding van de verslaglegging van de debiteurenincasso door de bank
zal w orden bezien of door de boedel nog debiteuren kunnen w orden geïnd.

13-05-2019
3

De bank int zelf de aan haar verpande debiteuren. In voorkomende gevallen
w orden door de curator de daarvoor benodigde gegevens aangereikt.

13-11-2019
4

De bank heeft de aan haar verpande debiteuren via een extern buro
geïncasseerd. De curator heeft die w erkzaamheden gefaciliteerd. Het extern
buro heeft inmiddels aangegeven dat de debiteurenincasso als geëindigd dient
te w orden beschouw d.

13-05-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 162.864,11

12-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank bedraagt € 162.864,11.
Bij ING Bank w as een positief saldo van € 174,30.
€ 84.785,85
Toelichting vordering van bank(en)
Als gevolg van geïncasseerde debiteuren en verrekening van het positief saldo
van Sandokim B.V. die hoofdelijk mededebiteur is, is de vordering van de bank

13-11-2019
4

afgenomen tot bovenstaand bedrag. De debiteurenincasso w ordt nog
voortgezet, zodat de vordering van de bank nog verder zal afnemen.

Toelichting vordering van bank(en)
Nu de debiteurenincasso is geëindigd zal ook door de boedel met de bank
w orden afgerekend voor w at betreft de geïnde opbrengst van de nietbodemzaken.

Toelichting vordering van bank(en)
De komende verslagperiode zal met de bank w orden afgew ikkeld.

13-05-2020
5

13-11-2020
6

5.2 Leasecontracten
Een plotter w erd geleasd. Met de leasemaatschappij is een afspraak gemaakt
om deze op te halen.

12-11-2018
1

De plotter is opgehaald.

12-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren.
Daarnaast is Sandokim B.V. hoofdelijk mededebiteur. De bank verrekent uit
dien hoofde een positief saldo van Sandokim B.V. ad € 38.202,45 met haar
vordering op de failliet.

12-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren claimen eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze
claims onderzocht en w aar mogelijk gehonoreerd.

12-11-2018
1

De geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

12-02-2019
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

12-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

12-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Ingevolge de bedongen boedelbijdragen zal voor de verkoop van de
voorraden, voertuigen en materieel een bedrag van € 9.862,40 door de boedel
w orden geïncasseerd. Daarnaast betaalt Rabobank naar rato mee aan de door
de boedel gemaakte taxatiekosten ad € 4.500,00.

12-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende w eken zullen de zekerheden en de positie van Rabobank w orden
afgew ikkeld.
ING Bank is verzocht het batig saldo over te maken op de
faillissementsrekening.

12-11-2018
1

De komende verslagperiode zullen de zekerheden en de positie van Rabobank
w orden afgew ikkeld.

12-02-2019
2

ING Bank heeft het positief saldo van € 174,30 overgemaakt op de
faillissementsrekening.
De komende verslagperiode zullen de zekerheden en de positie van Rabobank
definitief w orden afgew ikkeld.

13-05-2019
3

Als gevolg van de nog gaande zijnde debiteurenincasso door de bank, kon de
positie van Rabobank nog niet w orden afgerond. Zodra de debiteurenincasso
is voltooid zal de balans kunnen w orden opgemaakt en zal alsnog definitief
met de bank w orden afgew ikkeld.

13-11-2019
4

De komende verslagperiode zal de eindafrekening met de bank w orden
opgemaakt.

13-05-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het voortzetten van de ondernemingsactiviteiten w as niet aan de orde.

12-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

12-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

12-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er bleken geen kandidaten om een doorstart te realiseren. Daarom w orden de
afzonderlijke activa verkocht.

12-11-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

12-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

12-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

12-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

12-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd in een geautomatiseerd systeem gevoerd. Tot april 2018
is gew erkt met het programma Syntess Prisma. Vanaf april 2018 is
overgeschakeld naar Syntess Atrium.

12-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming w as geen goedkeurende verklaring
van een accountant nodig.

12-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Deze w ordt onderzocht.

12-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De w ijze w aarop is bestuurd zal de komende maanden w orden onderzocht.

12-11-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De komende maanden zal w orden onderzocht of sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

12-11-2018
1

13-11-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende maanden zullen de diverse rechtmatigheidsaspecten w orden
onderzocht.

12-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
--

12-11-2018
1

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

12-02-2019
2

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

13-05-2019
3

De komende verslagperiode zal in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek de w ijze w aarop is bestuurd w orden onderzocht.

13-11-2019
4

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de w ijze w aarop is
bestuurd w orden afgerond.

13-05-2020
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 15.717,30

12-11-2018
1

Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.
Loonvordering UW V: nog niet ingediend
Terzake huurpenningen over de boedelperiode w erd € 15.717,30 ingediend.
€ 23.575,95

12-02-2019
2

Toelichting
De boedelvordering terzake huurpenningen over de boedelperiode w erd
gecorrigeerd naar € 23.575,95.
€ 175.950,63

13-11-2019
4

Toelichting
De boedelvorderingen zijn toegenomen met de boedelvordering die het UW V
heeft ingediend.
€ 181.295,93

13-11-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 214,00

12-11-2018
1

Toelichting
OB juli 2014
€ 99.915,00

12-02-2019
2

Toelichting
De ingediende preferente vordering ziet op achterstallige omzetbelasting,
loonheffing en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet ingediend.
€ 54.809,85

8.4 Andere pref. crediteuren

12-11-2018
1

13-11-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
-€ 2.867,42

12-11-2018
1

13-05-2019
3

Toelichting
Er is 1 vordering ingediend ex art. 3:288 sub e B.W .
€ 18.165,87

13-11-2019
4

Toelichting
Er zijn 2 vorderingen ingediend ex art. 3:288 sub e B.W ..

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

12-11-2018
1

Toelichting
Tot heden hebben 41 crediteuren hun vordering ingediend.
55

12-02-2019
2

Toelichting
Tot heden hebben 55 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
58

13-05-2019
3

Toelichting
Tot heden hebben 58 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
60

13-11-2019
4

61

13-05-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 335.983,82

12-11-2018
1

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vordering van Rabobank die vermoedelijk grotendeels
of geheel uit de zekerheden zal kunnen w orden voldaan.
De vorderingen kunnen nog toenemen omdat nog niet alle crediteuren hun
vordering hebben ingediend. De vorderingen kunnen nog afnemen omdat een
deel van de crediteuren die hun vordering hebben ingediend, deze nog dienen
te verlagen omdat zij ingevolge het door hen gevestigd rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud zaken teruggeleverd hebben gekregen w aardoor hun
vordering lager w ordt.
€ 453.070,92

12-02-2019
2

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vordering van Rabobank die grotendeels of geheel uit
de zekerheden zal kunnen w orden voldaan.
De vorderingen kunnen nog toenemen omdat nog niet alle crediteuren hun
vordering hebben ingediend.
De vorderingen kunnen nog afnemen omdat een deel van de crediteuren die
hun vordering hebben ingediend, deze nog dienen te verlagen omdat zij
ingevolge het door hen gevestigd rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zaken
teruggeleverd hebben gekregen w aardoor hun vordering lager w ordt. Dit
w ordt thans actief nagegaan.
€ 482.973,39

13-05-2019
3

€ 407.440,99

13-11-2019
4

Toelichting
De hoogte van de ingediende concurrente vorderingen zal nog afnemen als
gevolg van de debiteurenincasso door Rabobank.
€ 413.087,95

13-05-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is in dit stadium van het faillissement nog
niet aan te geven.

12-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende maanden zal nog door een aantal crediteuren de vordering
w orden ingediend en zullen de eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld.

12-11-2018
1

Alle crediteuren zullen hun vordering thans hebben ingediend. De definitieve
vordering van Rabobank moet echter nog bekend w orden.

13-11-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

12-11-2018
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

12-11-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

12-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

12-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende maanden zullen de zekerheden w orden uitgew onnen, zullen de
eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld en zal een begin w orden
gemaakt met het onderzoek van de oorzaken van het faillissement en het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2018
1

De komende verslagperiode zal de afw ikkeling met Rabobank plaatsvinden,
zullen de crediteurenvorderingen naar aanleiding van uitgeleverde
eigendomsvoorbehouden w orden gecorrigeerd, zullen de aandelen Baderie
w orden verkocht en zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

12-02-2019
2

De komende verslagperiode zal de afw ikkeling met Rabobank plaatsvinden,
zullen de crediteurenvorderingen naar aanleiding van uitgeleverde
eigendomsvoorbehouden w orden gecorrigeerd, zullen de aandelen Baderie
w orden verkocht en zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

13-05-2019
3

De komende verslagperiode zal vermoedelijk de afw ikkeling met Rabobank
definitief kunnen plaatsvinden, zullen de aandelen Baderie w orden verkocht en
zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

13-11-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
vermoedelijk circa een jaar

12-11-2018
1

een jaar

13-11-2019
4

6 maanden

13-05-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2021

13-11-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
--

12-11-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

