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Algemene gegevens
Naam onderneming
Brouw erij InBier B.V.
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1

Gegevens onderneming
naam: Brouw erij InBier B.V.
handelsnamen: Brouw erij InBier B.V.
(statutair) gevestigd te Sittard-Geleen
KvK-nummer 65016076
Vestigings- en correspondentieadres: Sw entiboldstraat 21, Unit 1.12, 6137 AE
Sittard

10-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Het brouw en van bier op contractbasis.

10-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 874.125,00

2016

€ 292.184,00

€ -157.775,00

2017

€ 978.008,23

€ -320.319,03

2018

€ 1.299.035,41

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Bij de eigen aangifte faillietverklaring zijn de jaarcijfers over 2016 en de
kolommenbalansen over 2017 en 2018 (t/m november) bijgevoegd.

10-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

10-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 8.904,02

10-01-2019
1

€ 19.252,74

10-04-2019
2

€ 24.734,30

09-07-2019
3

€ 27.229,18

09-01-2020
4

€ 35.791,39

07-07-2020
5

€ 19.564,04

07-01-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-12-2018

10-01-2019
1

t/m
10-1-2019
van
11-1-2019

10-04-2019
2

t/m
10-4-2019
van
11-4-2019

09-07-2019
3

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

09-01-2020
4

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

07-07-2020
5

t/m
7-7-2020
van
8-7-2020

07-01-2021
6

t/m
7-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

235 uur 3 min

2

122 uur 3 min

3

122 uur 15 min

4

58 uur 33 min

5

18 uur 3 min

6

10 uur 18 min

totaal

566 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij notariële akte d.d. 8 januari 2016 w erd de besloten vennootschap
Brouw erij InBier B.V., gevestigd te Sittard-Geleen, opgericht. De gefailleerde
exploiteerde aan de Dr. Nolenslaan 143 te Sittard een contract-brouw erij. Dit
houdt in dat gefailleerde geen eigen bier op de markt bracht, maar uitsluitend
bier brouw de in opdracht van derden. De recepten w erden daarbij door de
opdrachtgevers zelf aangeleverd of in opdracht door gefailleerde ontw ikkeld.
Voor het produceren van de brouw sels maakte gefailleerde gebruik van een
geavanceerde brouw erij-installatie afkomstig van de Italiaanse leverancier.
Deze installatie w erd via tussenkomst van Rabolease door gefailleerde
geleased.

10-01-2019
1

Sinds haar oprichting w ordt Brouw erij InBier B.V. bestuurd door haar
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder De Holding Oet Zitterd B.V., die op haar
beurt w ordt bestuurd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder de
heer M.A.M. Ruigt.
Enig aandeelhouder van Brouw erij InBier B.V. is de Stichting
Administratiekantoor aandelen Brouw erij InBier B.V. Deze STAK w ordt bestuurd
door de heer Ruigt voornoemd, de heer D.T.A.H.M. Damoiseaux en de heer
G.J.J.M. van Mil.
Alle aandelen in Brouw erij InBier B.V. (225.000 aandelen A en 225.000
aandelen B) zijn door de STAK gecertificeerd. Daarbij zijn de certificaten als
volgt verdeeld:
De Holding Oet Zitterd B.V. (de heer Ruigt): certificaten A1 t/m A112.725
Carbosite B.V. (de heer Damoiseaux): certificaten A112.776 t/m A187.575 + B1
t/m B126.667
Mill B.V. (de heer van Mil): certificaten A187.576 t/m A225.000 + B126.668 t/m
B190.000
De heer B.A. Hodes (w erknemer van Inbier): certificaten B190.001 t/m
B225.000
Voornoemde (rechts)personen hebben risicodragend kapitaal geïnvesteerd in
de gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde w as ten tijde van de faillietverklaring door de verhuurder van het
pand aan de Dr. Nolenslaan 143 te Sittard gedagvaard in een ontruimings-kort
geding w egens achterstallige huurpenningen. De mondelinge behandeling
stond gepland voor 13 december 2018. Op verzoek van de curator is de
procedure geschorst op grond van artikel 29 Faillissementsw et.

1.3 Verzekeringen

10-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
P.M.

10-01-2019
1

De verzekeringspremies w orden voorlopig door de Rabobank betaald teneinde
de aangetroffen activa voldoende verzekerd te houden.

10-04-2019
2

1.4 Huur
De locatie van de brouw erij-installatie gelegen aan de Dr. Nolenslaan 143 te
Sittard w ordt door gefailleerde gehuurd van Damoiseaux Vastgoed B.V. (van
mede-aandeelhouder Damoiseaux). Op de dag van het faillissement heeft de
curator van de directie van gefailleerde vernomen dat enkele dagen daarvoor
de huur met w ederzijds goedvinden w as beëindigd en de sleutels aan de
verhuurder w aren teruggegeven. De curator meent dat door deze onverplichte
rechtshandeling, die heeft plaatsgevonden in het zicht van het faillissement, de
gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. De curator heeft daarom de
huurbeëindiging op grond van de faillissementspauliana vernietigd en het
gehuurde w eer terug in bezit genomen (zie ook onder 7.6 in dit verslag). De
verhuurder heeft inmiddels de huur opgezegd.

10-01-2019
1

Gefailleerde huurt tevens een kantoorruimte aan de Sw entiboldstraat 21 te
Sittard. Het huurcontract zal door de curator w orden opgezegd.
Het huurcontract van de kantoorruimte aan de Sw entiboldstraat is inmiddels
door de curator opgezegd.

10-04-2019
2

De verhuurder van de locatie van de brouw erij-installatie heeft de curator op 6
maart 2019 verzocht het gehuurde uiterlijk 7 maart 2019 op te leveren. De
curator heeft vervolgens een beroep gedaan op ontruimingsbescherming
omdat de boedel het gebruik van het bedrijfspand nog benodigt in het kader
van een mogelijke doorstart en anders in het kader van de verkoop van de
kantoor- en bedrijfsinventaris.
Inmiddels is de afvoer van de verkochte brouw installatie en kantoor- en
bedrijfsinventaris afgerond en zijn de sleutels van het bedrijfspand
teruggegeven aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

07-07-2020
5

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft de directie het volgende verklaard.
In 2015 is men gestart met het treffen van voorbereidingen voor het opstarten
van de bierbrouw erij. Daartoe w erd er een bedrijfsplan opgesteld, w erden er
propects benaderd en w erd er een geavanceerde brouw erij-installatie besteld
in Italië. Het doel w as om in w eek 46 van 2016 volledig operationeel te zijn. De
realiteit bleek echter w eerbarstiger. Zo ging bij de levering en installatie van
de brouw erij-installatie van alles mis: onderdelen ontbraken, de brouw erij
w erd niet goed geïnstalleerd, en zo voort. De bouw periode is daardoor stevig
uitgelopen met als gevolg dat aanvankelijk niet de hoeveelheden konden
w orden geproduceerd w aar men van te voren op had gerekend. Ondertussen
liepen w el alle kosten door, zoals lease, huur en personeelskosten. Daar
stonden dus onvoldoende inkomsten tegenover met als gevolg dat er flinke
verliezen w erden geleden.
Om de verliezen aan te vullen hebben de aandeelhouders nog diverse keren
bijgestort, maar w aren uiteindelijk niet bereid om nog verder te investeren.
W egens gebrek aan voldoende liquide middelen heeft de directie daarop het
faillissement aangevraagd.
Inmiddels is de curator gebleken dat het bedrijfsmodel van Inbier (kleine
hoeveelheden zeer speciale bieren brouw en) erg kw etsbaar is omdat de
productiecapaciteit niet optimaal kan w orden benut. Daarbij vielen de
opdrachten tot nu toe tegen. Hetzelfde geldt voor het betaalgedrag van
sommige klanten.

10-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

10-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Personeelsleden
In het jaar voorafgaand aan het faillissement zijn er 6 arbeidscontracten en 2
stageovereenkomsten beëindigd.

10-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-12-2018

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooroverleg directie en personeelsadministratie, vooroverleg UW V, toespreken
personeel / algemene info faillissement en doorw erken. Verzoek toestemming
rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Ontslagaanzegging. Opzeggen
managementovereenkomst. Organiseren bijeenkomsten met
buitendienstmedew erkers van UW V, afdeling faillissementen. Begeleiding
invullen formulieren. Individuele dossiers w erknemers: beantw oorden vragen
over doorw erkperiode en voortijdige beëindiging van dienstverbanden.

10-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.

10-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen bestaan uit een complete brouw erijinstallatie (geleased van Rabolease), alsmede kantoor- en overige
bedrijfsinventaris. Voor een uitgebreide beschrijving w ordt verw ezen naar het
taxatierapport van Troostw ijk, dat vanw ege te grote omvang niet bij dit
verslag kon w orden gevoegd.

10-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventaris die kw alificeert als bodemzaak zal namens de fiscus
w orden verkocht.

10-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie en bank.

10-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Grondstoffen en (half)fabricaten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel is een voorraad aan verschillende grondstoffen aangetroffen.
Verder w as er ten tijde van het faillissement nog halffabricaat bier in de tanks
aanw ezig. Deze halffabricaten zijn na de faillissementsdatum op kosten van de
boedel zoveel mogelijk afgemaakt tot gereed product en vervolgens
uitgeleverd aan de klanten (zie ook paragraaf 6).

10-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa

10-01-2019
1

Toelichting andere activa
Goodw ill, w aaronder handelsnamen, merk- en domeinnamen, w ebsite,
overeenkomsten en know -how .

10-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de activa.

10-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pré-faillissementsdebiteuren

€ 150.318,09

totaal

€ 150.318,09

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).

10-01-2019
1

Gefailleerde heeft een uitdraai uit de administratie verstrekt w aaruit het
openstaande debiteurensaldo per 3 december 2018 blijkt: € 150.318,09. Dit
saldo valt onder het stille pandrecht van de Rabobank die heeft aangegeven
de incasso zelf uit gaan te voeren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Divers overleg en correspondentie.

10-01-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 479.751,65
Toelichting vordering van bank(en)
Toelichting van vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. te Utrecht heeft een vordering ingediend à €
479.751,65 exclusief kosten en rente, w egens restant-hoofdsommen van
diverse leningen, een krediet in rekening-courant en een afgegeven
bankgarantie uit hoofde van de verleende vergunning Accijnsgoederen-plaats.

10-01-2019
1

De rekening-courant rekening van gefailleerde vertoonde ten tijde van het
faillissement een negatief saldo van - € 98.053,99.
€ 479.751,65

09-07-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Voormelde bankgarantie (à € 15.000,00) is onlangs door de douane geclaimd
en inmiddels ook door de bank uitbetaald.

5.2 Leasecontracten
Voor de aanschaf van de brouw erij-installatie is gebruik gemaakt van een
zogenaamde sales-and-lease-back constructie: gefailleerde heeft de
brouw erij-installatie van de leveranciers gekocht, w aarna zij de installatie aan
Rabolease heeft doorverkocht om deze vervolgens van Rabolease te gaan
leasen voor een periode van 96 maanden met de mogelijkheid om aan het eind
van de leaseperiode de installatie w eer van Rabolease terug te kopen.

10-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de Rabobank heeft gefailleerde als zekerheid gesteld de
verpanding van inventaris, voorraad en vorderingen op derden blijkens een
onderhandse akte d.d. 4 maart 2016 (geregistreerd op 7 juli 2017). De laatste
geregistreerde Verzamelvervolgpandakte dateert van 3 december 2018.

10-01-2019
1

Voorts bestaat de door gefailleerde gestelde zekerheid uit:
- Verpanding van spaargeld op een rekening bij de Rabobank.
- Verpanding van rechten en vorderingen uit een overlijdensrisicoverzekering
bij Interpolis.

5.4 Separatistenpositie
P.M.

10-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele schuldeisers hebben een beroep gedaan op een levering onder
eigendomsvoorbehoud. Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

10-01-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels door de curator afgehandeld.

10-04-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

10-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

10-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
P.M.

10-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie, overleg, overige w erkzaamheden.

10-01-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De lopende activiteiten zijn tijdens de boedelperiode, vanaf 10 december 2018,
door de curator voortgezet.

10-01-2019
1

In de w eek van 14 januari 2019 zijn de laatste bestellingen uitgeleverd,
daarna zijn alle activiteiten beëindigd.

10-04-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
De verrichte w erkzaamheden tijdens de doorw erkperiode w orden door de
boedel uitgefactureerd. Inning vindt plaats op de boedelrekening.

10-01-2019
1

Over de gehele doorw erkperiode is in totaal € 101.255,26 (incl. btw ) aan
boedeldebiteuren uitgefactureerd. Hiervan is tot op heden € 27.536,39 (incl.
btw ) op de boedelrekening ontvangen. De boedeldebiteuren die nog niet
hebben betaald zijn inmiddels door de curator aangeschreven.

10-04-2019
2

Tijdens deze verslagperiode is er nog € 15.775,17 op de boedelrekening
ontvangen, in totaal € 43.311,56.

09-07-2019
3

Met één debiteur is onlangs een betalingsregeling overeengekomen die op 7
augustus 2019 zal ingaan.
Tijdens deze verslagperiode is er nog € 23.166,37 op de boedelrekening
ontvangen, in totaal € 66.477,93.

09-01-2020
4

Tijdens deze verslagperiode is er nog € 8.732, op de boedelrekening
ontvangen, in totaal € 75.210,71.

07-07-2020
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie en toezicht houden op/aansturen van de lopende activiteiten.

10-01-2019
1

Inning boedeldebiteuren.

10-04-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden tot een doorstart w orden momenteel nog onderzocht.

10-01-2019
1

Er hebben zich bij de curator meerdere kandidaten gemeld voor een eventuele
doorstart of overname van (een deel van) de activa.

10-04-2019
2

Alle kandidaten hebben na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring
een set met bedrijfsinformatie ontvangen. Ook heeft een aantal kandidaten de
brouw erijlocatie bezichtigd.
Tot op heden heeft een kandidaat een bieding uitgebracht op de complete
boedel van gefailleerde. Deze bieding is gedaan onder het voorbehoud van het
verkrijgen van de benodigde financiering en een nieuw huurcontract voor de
brouw erijlocatie.
Het moment w aarop volgens de kandidaat de bieding onvoorw aardelijk zal
w orden bevestigd is inmiddels een aantal keren door de kandidaat uitgesteld
vanw ege het (vooralsnog) niet rondkrijgen van de financiering.
De bank die door de kandidaat om een financiering w as verzocht heeft het
financieringsverzoek (voorlopig) afgew ezen.

09-07-2019
3

De kandidaat probeert op dit moment via een andere bank alsnog de
benodigde financiering te verkrijgen. Ondertussen heeft ook een andere partij
zich gemeld voor een eventuele overname van (een deel van) de brouw erijinstallatie.
Het is de curator helaas niet gelukt om een doorstart te realiseren. De gehele
brouw installatie en kantoor- en bedrijfsinventaris zijn inmiddels verkocht aan
Brouw invest B.V. en w orden momenteel ontmanteld en afgevoerd.

09-01-2020
4

De curator is nog in overleg met de bank over de verdeling van de opbrengst.

07-07-2020
5

Op een aantal punten verschillen de bank en de curator van mening. Er is
daarom nog geen overeenstemming bereikt over de verdeling van de
opbrengst.

07-01-2021
6

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
P.M.

10-01-2019
1

De financiële gegevens zullen w orden gepubliceerd in het volgende verslag.

09-01-2020
4

Deze gegevens volgen zodra er overeenstemming is bereikt met de bank over
de verdeling van de opbrengst.

07-07-2020
5

6.6 Opbrengst
Toelichting
P.M.

Toelichting
Zie volgend verslag.

Toelichting
Volgt zo spoedig mogelijk.

10-01-2019
1

09-01-2020
4

07-07-2020
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
P.M.

Toelichting
Zie volgend verslag.

Toelichting
Volgt zo spoedig mogelijk.

10-01-2019
1

09-01-2020
4

07-07-2020
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie doorstartkandidaten, verzamelen informatie en documentatie.
Opstellen geheimhoudingsovereenkomsten. Verstrekken bedrijfsinformatie.

10-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de administratie van de gefailleerde vennootschap w erden de
ontvangsten en uitgaven bijgehouden. Aan de hand hiervan w erd een
computeradministratie bijgehouden, bestaande uit een grootboekadministratie
en een subadministratie debiteuren en crediteuren. Vervolgens w erd aan RSM

10-01-2019
1

Nederland Accountants opdracht gegeven tot het samenstellen van de
jaarrekening, bestaande uit de balans en de w inst- en verliesrekening met de
toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door
de vennootschap verstrekte gegevens. De verantw oordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de
boekhoudplicht voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 w erd op 12-10-2017 gedeponeerd. Deze
jaarrekening w erd tijdig gedeponeerd.

10-01-2019
1

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening van 2017 w as ten tijde
van het faillissement nog niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

10-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

10-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

10-01-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

10-01-2019
1

Toelichting
Enkele dagen voorafgaand aan het faillissement hebben gefailleerde en
Damoiseaux Vastgoed B.V. de huurovereenkomst ter zake van het
bedrijfspand aan de Dr. Nolenslaan 143 te Sittard vrijw illig beëindigd. Door
deze onverplichte rechtshandeling in het zicht van het faillissement zijn de
gezamenlijke schuldeisers benadeeld, met name omdat als gevolg van de
huurbeëindiging de bodemzaken van gefailleerde ten tijde van het
faillissement niet langer als zodanig kw alificeerden. De curator heeft daarom
de huurbeëindiging op grond van de faillissementspauliana vernietigd en het
gehuurde w eer in bezit genomen.
Voor de rest loopt het onderzoek nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
P.M.

10-01-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, bespreking directie,
vernietiging huurbeëindiging.

10-01-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-01-2019
1

Toelichting
Buiten het salaris van de curator en zijn medew erkers zijn er tot dusverre
geen boedelvorderingen bekend c.q. ingediend.
€ 28.948,06

09-07-2019
3

Toelichting
Verhuurder heeft een boedelvordering à € 26.925,46 ingediend. Fudura B.V.
heeft een boedelvordering à € 2.022,60 ingediend.
€ 83.162,96
Toelichting
UW V heeft een vordering à € 54.214,90 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

09-01-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 244.605,00

10-01-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst kantoor Maastricht heeft een preferente vordering van €
72.876,00 ingediend. De Belastingdienst/Douane heeft een preferente
vordering van € 171.729,00 ingediend.
€ 250.542,00

10-04-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst kantoor Maastricht heeft een preferente vordering van €
78.813,00 ingediend. De Belastingdienst/Douane heeft een preferente
vordering van € 171.729,00 ingediend.
€ 235.542,00

09-07-2019
3

Toelichting
De Belastingdienst/Douane heeft haar preferente vordering verminderd naar €
156.729,00.
€ 231.943,00

09-01-2020
4

Toelichting
Belastingdienst Kantoor Maastricht € 75.214,=
Belastingdienst Douane € 156.729,=
€ 242.809,32

07-01-2021
6

Toelichting
Belastingdienst Kantoor Maastricht € 75.214,=
Belastingdienst Douane € 167.595,32

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 40.075,96

10-01-2019
1

09-01-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 479.751,65

10-01-2019
1

Toelichting
Coöperatieve Rabobank U.A. te Utrecht heeft een vordering à € 479.751,65
ingediend.
€ 480.115,40
Toelichting
Een w erknemer heeft nog een vordering ingediend à € 363,75 w egens eigen
risico kosten bedrijfsongeval.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-01-2021
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

10-01-2019
1

30

10-04-2019
2

33

09-07-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.854.002,19

10-01-2019
1

€ 1.938.268,87

10-04-2019
2

€ 2.115.732,51

09-07-2019
3

€ 2.115.494,41

09-01-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-01-2019
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

07-01-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie,
telefoongesprekken.

10-01-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Damoiseaux Vastgoed B.V. (eiseres)

10-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Kort geding tot ontruiming, voorafgaand aan ontbinding, w egens de
achterstand van gefailleerde in betaling van de huurpenningen ter zake van
het pand aan de Dr. Nolenslaan 143 te Sittard.

10-01-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst ex artikel 29 Faillissementsw et.

10-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

10-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. verdere inventarisatie en verkoop activa, zo mogelijk in het kader van een
doorstart;
2. innen (boedel)debiteuren;
3. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
4. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

10-01-2019
1

1. Afw ikkeling verkoop activa
2. innen (boedel)debiteuren
3. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden
4. afw ikkeling faillissement, w aaronder btw -aangifte over de boedelperiode.

09-01-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-01-2019
1

De verw achting is dat dit faillissement binnen 1 jaar kan w orden afgew ikkeld.

07-01-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2021

07-01-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2019
1

