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De EdelaAchtbare Vrouwe
mr A.M.P.T. Blokhuis
Rechter-Commissaris in het faillissement van Live Crew B.V.

Nijmegen, 30 juni 2020
Openbaar faillissementsverslag
Uw ref: F05/16/112 (Live Crew B.V.)
Mijn ref: Live Crew B.V. faillissement
Edelachtbare Vrouwe,
1. In de loop van dit jaar is de digitale wijze van indiening van verslagen
veranderd. Voorheen diende een digitaal format van de rechtbank gebruikt
te worden. Omdat dat verslag digitaal bewaard bleef (en ik daar bij een
volgend verslag zelf wijzigingen in aan kon brengen heb ik de oude
verslagen niet op mijn computer opgeslagen).
Die oude verslagen zijn digitaal niet meer toegankelijk.
Omdat het faillissement van Live Crew B.V. in de eindfase zit volsta ik met
deze berichtgeving.
2. De heer Burgers, bestuurder van Live Crew B.V., moest in totaal pakweg €
20.000,- aan de boedel betalen. Dat ging van het begin af aan (ook toen
mr Eschauzier nog curator was) zeer problematisch. Hij heeft op 14
november 2019, op 12 februari en op 24 mei 2020 telkens € 1.500,betaald.
Hij moet thans nog € 1.250,- betalen in hoofdsom.
3. Ik heb hem thans gesommeerd met mij een regeling te treffen, omdat ik
anders niet alleen aanspraak zal maken op de hoofdsom ad € 1.250,- ,
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maar ook op de wettelijke rente over de te laat betaalde termijnen en de
buitengerechtelijke kosten (zodat hij veel meer kwijt is). Tijdens het
redigeren van dit verslag belde de heer Burgers me op en deelde me mee
dat hij het resterende bedrag (€ 1.250,- ) in juli 2020 volledig zal betalen.
Ik houd u op de hoogte.
4. Het financieel verslag treft u bijgaand aan. Het overzicht van de gewerkte
uren in deze verslagperiode worden nagezonden
Hoogachtend,
P.J.F.M. de Kerf
curator
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