Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.05/17/178

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012499:F001

Datum uitspraak:

11-04-2017

Curator:

mr. M.H. Hogeman

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Stay Hungry Marketing B.V.
Activiteiten onderneming
Advisering op het gebied van informatietechnologie, verkoop van sokken, obligaties, verlenen
van diensten met betrekking tot internetmarketing en webdevelopment. De curator leidt dit af
uit de registratie bij de Kamer van Koophandel en mededelingen door personeel die hij sprak.
Het is onduidelijk wat de activiteiten van de onderneming precies waren.
Omzetgegevens
nog in onderzoek.
Nog in onderzoek.
Personeel gemiddeld aantal
8.
9; er heeft zich na de eerste verslaglegging nog een werknemer bij de curator gemeld
9.
Saldo einde verslagperiode
€ 232,07.
€ 6.241,99
€ 8.741,99
€ 8.741,99.

Pagina 1 van 20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:
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Verslagperiode
11 april 2017 t/m 5 mei 2017.
6 mei t/m 13 juli 2017
14 juli tot en met 17 oktober 2017.
18 oktober 2017 tot en met 11 januari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
15:42 uur.
14:54 uur
9:36 uren.
1:54 uren.
Bestede uren totaal
15:42 uur.
30:36 uur
40:12 uren.
42:06 uren
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Seegers Beheer Gelderland BV. van laatstgenoemde
vennootschap is de heer S.J. Seegers enig aandeelhouder en bestuurder.
zie eerdere verslaglegging
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Laatstgenoemde heeft nog geen stukken, administratie e.d. aangedragen. De curator heeft tot
op heden ook nog geen stukken uit de volledig door de FIOD beslagen administratie mogen
ontvangen.
De curator is nog steeds wachtende op het aanleveren van stukken en bescheiden door
failliet en haar bestuurder enerzijds en de FIOD anderzijds.
1.2

Winst en verlies
nog niet bekend.
zie eerdere verslaglegging

1.3

Balanstotaal
nog niet bekend, geen gegevens beschikbaar.
zie eerdere verslaglegging

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend zijn er geen lopende procedures.
zie eerdere verslaglegging

1.5

Verzekeringen
Er zijn nog geen lopende verzekeringen bekend.
zie eerdere verslaglegging

1.6

Huur
Ten tijde van het faillissement werd een bedrijfsruimte te Arnhem gehuurd aan de
Industriestraat 9. De curator heeft het gehuurde samen met verhuurder bezichtigd. Met de
YHUKXXUGHUYDQGHEHGULMIVUXLPWHZRUGWQDGHURYHUOHJGRYHUHHQEHsLQGLJLQJYDQKHW
huurcontract. Daarbij zal zo mogelijk tevens de nog in het gehuurde aanwezige inventaris (zie
hierna onder 3) worden betrokken.
Op het statutaire adres, Spittaalstraat 51 te Zutphen, werd niemand aangetroffen. Navraag
door de curator bij uiteindelijk de verhuurder van Spittaalstraat nr. 51 te Zutphen leerde dat de
failliete vennootschap geen huurder van het pand op dat adres is.
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De curator heeft ondertussen de in het gehuurde aanwezige inboedel laten taxeren en is
GDDURSYROJHQGQRJPHWGHYHUKXXUGHULQRYHUOHJRYHUHHQEHsLQGLJLQJYDQKHWKXXUFRQWUDFW
waarbij tevens de in het gehuurde aanwezige inventaris en ontruiming van het gehuurde zijn
betrokken. NB. iedere administratie aldaar ontbreekt. Ook alle computers en/of laptops die er
blijkens mededeling van de verhuurder hebben gestaan, zijn door de FIOD in beslag genomen
en, althans meegenomen.
Voorts is de curator gebleken dat gefailleerde nog andere ruimten te Anrhem had gehuurd.
Namelijk een opslagruimte naast 8 kantoorruimten aan de Bruningweg nr 23.
%HWUHIIHQGHKXXURYHUHHQNRPVWLVZHOLVZDDUYRRUGDWXPIDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJGGRFK
behoudens 7 wel ontruimde kantoorruimten, is er nog een kantoor met enige kantoorinventaris
en een opslagruimte met diverse opgeslagen goederen, voor zover zichtbaar hoofdzakelijk
gebruikt kantoormeubilair.
De curator beschikt ondertussen over een waardebepaling van betreffende inboedel en zal
nader met de verhuurder in overleg treden om te komen tot een lege en bezemschone
oplevering van het voorheen door failliet gehuurde. NB. iedere administratie aldaar ontbreekt.
Ook alle computers en/of laptops die er blijkens mededeling van de verhuurder hebben
gestaan, zijn door de FIOD in beslag genomen en, althans meegenomen.

Nader overleg van de curator met de verhuurder van de ruimte aan de Industrieweg te Arnhem
heeft niet geleid tot een bieding van de verhuurder op de in de gehuurde ruime aanwezige
inventaris.
De huurovereenkomst van de ruimte aan de Industrieweg te Arnhem is met toestemming van
de rechter-commissaris opgezegd.
De gehuurde ruimte aan de Industrieweg te Arnhem, evenals de eertijds, voor datum
faillissement, gehuurde ruimte aan de Bruningweg te Arnhem zijn ondertussen na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris ontruimd en leeg en bezemschoon opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door twee (voormalige) werknemers die geen loon uitbetaald
kregen. Met de bestuurder is en kon nog niet worden gesproken. De heer Seegers verblijft in
voorlopige hechtenis en werd in beperkingen gesteld. Voorts heeft er op 28 maart 2017, voor
datum faillissement, een inval door de FIOD plaatsgevonden. Dit in het kader van een
fraudeonderzoek naar de gang van zaken bij de onderneming. De gehele administratie en alle
computers werden in beslag genomen. Meer of anders is de curator niet bekend.
De curator heeft nog geen contact gehad met de heer Seegers. De heer Seegers heeft niets
van zich laten horen op diverse verzoeken van de curator. Van de FIOD heeft de curator ofschoon daarom werd verzocht - (nog) geen nadere informatie ontvangen. Er is evenwel
desverzocht uiteindelijk contact door de FIOD met de curator opgenomen. Op 25 juli 2017 is
een afspraak belegd bij de FIOD. Alsdan zal de curator inzage worden gegeven in die/dat deel
van de administratie dat zich daarvoor leent na toestemming van de Officier van Justitie.
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De curator heeft een bespreking bij de FIOD gehad. De aldaar getoonde schaarse voorhanden
administratie zou zo mogelijk nadien aan de curator ter beschikking worden gesteld. Over de
in beslag genomen digitale stukken zou nader overleg met de Officier van Justitie
plaatsvinden. Niettegenstaande voornoemd bezoek heeft de curator nog geen enkel document
van de FIOD mogen ontvangen; tot op heden ook nog niet in reactie op de daarop verzonden
rapellen.
De FIOD heeft nog steeds niets toegezonden.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
6, met dien verstande dat daarnaast voor datum faillissement 2 andere werknemers (in hun
proeftijd) zijn ontslagen.
(UKHHIW]LFKRSMXQLQRJppQPHGHZHUNHUELMGHFXUDWRUJHPHOGZDDUPHHKHWDDQWDO
personeelsleden ten tijde van faillissement derhalve op 7 uitkomt.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0, de onderneming is eerst opgericht en ingeschreven op 9 januari 2017.
zie eerdere verslaglegging

2.3

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 18 april 2017
schriftelijk ontslag aangezegd.
Ook voor de aangemelde, nagekomen (zevende) medewerker is op de dag van de melding, 22
juni 2017, machtiging verzocht en verkregen van de rechter-commissaris, waarna op eveneens
22 juni 2017 hem ontslag is aangezegd
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Werkzaamheden
Bij gebreke van enige administratie, het niet kunnen spreken met de bestuurder, het niet
verschaffen van enige informatie door de FIOD, is door tussenkomst van de werknemers die
het faillissement hebben aangevraagd het personeelsbestand met naw gegevens achterhaald.
De ontslagaanzeggingen hebben plaatsgevonden, zomede op 3 mei 2017 de intake met het
UWV alwaar de nodige formulieren zijn ingevuld en ingeleverd ten behoeve van overname van
de loonbetalingsverplichtingen door het UWV.
Zeven van de acht werknemers waren blijkens mededeling hunnerzijds voorafgaand aan hun
dienstverband bij failliet in dienst bij W. Van der Noordt Holding BV, h.o.d.n. Nieuwe
Hollandsche Wind.
Betreffende vennootschap is gefailleerd en in dat faillissement zo begreep de curator heeft het
UWV omwille van het nog lopende FIOD-onderzoek nog geen uitkering gedaan of voorschot
betaald. In onderhavig faillissement is de werknemers namens het UWV bericht dat zij er
rekening mee moeten houden dat zij in reactie op hun op 3 mei 2017 ingevuld en ingeleverd
formulier een gelijke reactie kunnen verwachten.

De nagekomen werknemer is in contact gesteld met het UWV in verband met het overnemen
van loonbetalingsverplichtingen door werkgever in de zin van artikel 61 ±WW.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
niet van toepassing.
nvt

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
niet van toepassing.
nvt

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
niet van toepassing.
nvt

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
niet van toepassing.
nvt
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
niet van toepassing.
nvt

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bij bezichtiging van de gehuurde ruimte, een deel van een bovenetage aan de Industriestraat
9 te Arnhem, werd een enkele monitor een paar stoelen en bureaus aangetroffen, naast lege
ordners en lege dozen.
Bij bezichtiging van de voorheen gehuurde ruimten aan de Bruningweg nr. 23 te Arnhem, werd
divers gebruikte kantoormeubilair aangetroffen: bureaus, bureaustoelen, stoelen, een tafel,
dossierkast, kapstok, telefoontoestel, lege dozen en ordners en een enkele monitor

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend, doch de aangetroffen goederen vertegenwoordigen blijkens navraag door de
curator bij Veilingbedrijf Bouwman nagenoeg geen enkele waarde.
Ook de op het adres Bruningweg nr. 23 aangetroffen goederen vertegenwoordigen blijkens
navraag door de curator bij Veilingbedrijf Bouwman en van Beusekom nagenoeg geen enkele
waarde, rekening houdend met kosten voor ontruiming en verkoop.
Aangezien uit taxaties is gebleken dat een mogelijke opbrengst van de inboedels de kosten
van het ontruimen daarvan zeker niet zullen overtijgen zijn betreffende inboedels met
toestemming van de rechter-commissaris om niet overgedragen tegenover de verplichting de
ruimten leeg en bezemschoon op te leveren.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
voor zover thans bekend niet van toepassing.
zie eerdere verslaglegging
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
voor zover thans bekend niet van toepassing.
zie eerdere verslaglegging
Voor zover thans bekend niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De spaarzame inventaris zal zo mogelijk worden verkocht. De curator overlegt met de
verhuurder om te bezien of deze interesse heeft in overname van de inventaris, om vervolgens
LQEHYHVWLJHQGJHYDOPHWGH]HLQRYHUOHJWHWUHGHQWHU]DNHHHQEHsLQGLJLQJYDQGH
huurovereenkomst met wederzijds goedvinden op korte termijn.
Beide door de curator geraadpleegde veilingbedrijven geven de curator te kennen dat de
aangetroffen inventaris op beide locaties geen waarde vertegenwoordigt, althans een waarde
ter grootte van de kosten van het leeg en bezemschoon opleveren van de onderscheidenlijke
ruimten.
Voor de ruimte aan Industrieweg te Arnhem is de curator nog met de verhuurder in overleg
terzake overname van de inventaris, om vervolgens in bevestigend geval met deze in overleg
WHWUHGHQWHU]DNHHHQEHsLQGLJLQJYDQGHKXXURYHUHHQNRPVWPHWZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQRS
korte termijn.
De verhuurder van de ruimten aan de Bruningweg nr. 23 heeft geen enkele interesse in de
aldaar aanwezige inventaris. De curator zoekt een partij die bereid is het voorheen door failliet
gehuurde leeg en bezemschoon op te leveren tegen overdracht om niet van die aldaar
aanwezige inventaris.

Overleg van de curator met de verhuurder van de ruimte aan de Industrieweg te Arnhem heeft
niet tot overeenstemming geleid. Betreffende ruimte is ondertussen ontruimd.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is (nog) niet gebleken van onderhanden werk.
zie eerdere verslaglegging

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
niet van toepassing.
nvt

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
niet van toepassing.
nvt

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Indien en zodra terzake enige informatie en/of administratie voorhanden is/komt zal nader
onderzoek daarvan (kunnen) volgen.

Pagina 8 van 20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

zie eerdere verslaglegging
3.15

Andere activa: Beschrijving
ASN
Failliet had op datum faillissement een rekening bij de ASN-bank. De curator heeft de bank
verzocht het positieve saldo per datum faillissement over te boeken op de boedelrekening. De
bank heeft een bedrag ad € 232,07 overgeboekt.
Mollie.nl
De curator is medegedeeld dat uit verkoop van sokken opbrengst is gegenereerd. Er staat
inderdaad een bedrag geparkeerd bij Mollie.nl groot € 3.509,92. De curator heeft Mollie.nl
verzocht dit bedrag over te maken op de boedelrekening.
Groupon
De curator is medegedeeld dat uit verkoop van coupons opbrengst is gegenereerd. Er zou een
bedrag geparkeerd staan bij Groupon. De curator heeft Groupon verzocht om informatie en dit
bedrag over te maken op de boedelrekening.
Betaling voor failliet verklaring
Blijkens mededeling van de raadsman van de faillissement aanvragende partijen zou er
hangende het faillissementsverzoek in totaal een bedrag ad € 5.000,- in mindering op de
vordering van die schuldeisers zijn voldaan. De curator heeft verzocht om opgave van de
exacte vordering en overboeking van voornoemd bedrag op de boedelrekening.

Mollie.nl
Mollie.nl heeft ondertussen een bedrag ad € 3.509,92 op de boedelrekening gestort.
Groupon
Bij gebreke van enige reactie heeft de curator Groupon nogmaals verzocht om een reactie.
Betaling voor failliet verklaring
Een van de voormalig werknemers aan wie een bedrag ad € 2.500 was betaald, heeft dit
bedrag desverzocht op de boedelrekening gestort. De andere voormalige werknemer weigert
dit tot op heden, niettegenstaande het verzoek/rappel van de curator daartoe. De curator heeft
betreffende persoon nogmaals gerappelleerd en zal bij het uitblijven van een reactie zich
beraden omtrent verdere stappen.
Groupon
Er blijkt geen bedrag bij Groupon geparkeerd te staan.
Betaling voor failliet verklaring
Bij het ook na rappelleren uitblijven van iedere betaling is toestemming verzocht en verkregen
om een procedure te starten tegen betreffend persoon. Na het uitbrengen van de dagvaarding
geeft de betreffende persoon aan een paar dagen tevoren te hebben betaald. Uiteindelijk blijkt
de persoon per abuis op de Stichting gelden derden beheer van het kantoor van de curator in
plaats van op de boedelrekening te hebben betaald. De curator heeft het bedrag ad € 2.500,op de boedelrekening doen storten en de dagvaarding niet aangebracht.
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie hiervoor.
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zie hiervoor
De curator heeft een bespreking bij de FIOD gehad. De aldaar getoonde schaarse voorhanden
administratie zou zo mogelijk nadien aan de curator ter beschikking worden gesteld. Over de
in beslag genomen digitale stukken zou nader overleg met de Officier van Justitie
plaatsvinden. Niettegenstaande voornoemd bezoek heeft de curator nog geen enkel document
van de FIOD mogen ontvangen; tot op heden ook nog niet in reactie op de daarop verzonden
rapellen.
3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De administratie is opgevraagd, doch de curator heeft nog niets ontvangen. De FIOD heeft
voor datum faillissement in het kader van een onderzoek beslag op de gehele administratie
gelegd, zodat er geen enkel document aan de curator ter hand kon worden gesteld. De curator
heeft de FIOD verzocht om afschriften van de processen-verbaal en lijsten van in beslag
genomen goederen. Tevens heeft de curator de FIOD bericht de in beslag genomen goederen
aan de boedel te retourneren indien en zodra het/de beslag/-en worden opgeheven.

De curator heeft noch van (de bestuurder van) failliet, noch van de FIOD enige administratie
ontvangen. Er is evenwel desverzocht uiteindelijk door de FIOD contact opgenomen met de
curator Op 25 juli 2017 is een afspraak belegd bij de FIOD. Alsdan zal de curator inzage
worden gegeven in die/dat deel van de administratie dat zich daarvoor leent na toestemming
van de Officier van Justitie.

De curator heeft een bespreking bij de FIOD gehad. De aldaar getoonde schaarse voorhanden
administratie zou zo mogelijk nadien aan de curator ter beschikking worden gesteld. Over de
in beslag genomen digitale stukken zou nader overleg met de Officier van Justitie
plaatsvinden. Niettegenstaande voornoemd bezoek heeft de curator nog geen enkel document
van de FIOD mogen ontvangen; tot op heden ook nog niet in reactie op de daarop verzonden
rapellen.
Nog steeds heeft de FIOD niets aangeleverd.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.
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Opbrengst
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.

4.3

Boedelbijdrage
Voor zover bekend niet van toepassing.
Voor zover bekend niet van toepassing
Voor zover bekend niet van toepassing

4.4

Werkzaamheden
Inventariseren, indien en zodra enige administratie en/of informatie voorhanden is.
Inventariseren, indien en zodra enige administratie en/of informatie voorhanden is.
Inventariseren, indien en zodra enige administratie en/of informatie voorhanden is.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Nog niet bekend.
Nog niet bekend
Nog niet bekend.

5.2

Leasecontracten
Nog niet bekend.
Nog niet bekend
Nog niet bekend.
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Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.

5.4

Separatistenpositie
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.

5.5

Boedelbijdragen
Tot op heden geen.
tot op heden geen
Tot op heden geen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Nog niet bekend.
Snizamo heeft partijen sokken onder eigendomsvoorbehoud aan failliet geleverd. In geen van
de gehuurde (en voorheen gehuurde) ruimten is evenwel een sok aangetroffen.

5.7

Retentierechten
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.

5.8

Reclamerechten
Nog niet bekend.
nog niet bekend
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Nog niet bekend.
5.9

Werkzaamheden
Inventariseren.
inventariseren
Inventariseren.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.
nvt
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Niet van toepassing.
6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Nader onderzoek volgt. De curator heeft contact gelegd met de FIOD en verzocht om
informatie. Deze is niet verkregen. Verzocht is de boedel op de hoogte te brengen/houden van
ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek.
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Er is nog geen enkele informatie door de FIOD verstrekt. Wel is er op 25 juli 2017 een
onderhoud met de FIOD gepland. Alsdan zal de curator inzage krijgen in (een deel van) de
inbeslaggenomen administratie
Nader onderzoek volgt.
7.2

Depot jaarrekeningen
De onderneming is eerst op 9 januari 2017 opgericht en ingeschreven; er is nog geen
jaarrekening gedeponeerd.
zie eerdere verslaglegging

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
nvt

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,zie eerdere verslaglegging
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,-

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Nader onderzoek volgt, voor zover mogelijk. De curator wacht voorts op de resultaten van het
onderzoek door de FIOD. De curator heeft de bestuurder aangeschreven per adres van de PI
alwaar hij thans gedetineerd zit. De curator heeft de bestuurder gewezen op zijn plicht om de
door de curator gewenste en gevraagde informatie aan te leveren. Tot op heden heeft de
bestuurder niet gereageerd.
Nog altijd heeft de curator geen enkele informatie van de bestuurder, noch van de FIOD
ontvangen. In verband met overplaatsing van de bestuurder van failliet naar een andere PI, zal
na voornoemd bezoek van de curator aan de FIOD op 25 juli 2017 een bespreking met de
bestuurder worden belegd.
Na de bespreking met en bij de FIOD heeft de curator niettegenstaande de verzonden rapellen
nog steeds geen enkele informatie/boekhouding/administratie ontvangen. De curator wacht op
bericht en de resultaten van het onderzoek door de FIOD.
Nader onderzoek volgt, voor zover mogelijk.
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Nummer:
7.6

4

Datum:
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Paulianeus handelen
Nader onderzoek volgt.
nader onderzoek volgt
Nader onderzoek volgt.

7.7

Werkzaamheden
Nader onderzoek volgt.
nader onderzoek volgt.
Nader onderzoek volgt.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
- salaris curator en verschotten, omvang nog niet vastgesteld
- huurpenningen vanaf datum faillissement
- loon vanaf datum faillissement.

zie eerdere verslaglegging
- salaris curator en verschotten, omvang nog niet vastgesteld
- huurpenningen vanaf datum faillissement
- loon vanaf datum faillissement.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Nog niet bekend.
nog niet bekend
€ 38.220,00
€ 38.220,00.
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Nummer:
8.3

4

Datum:

11-01-2018

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.
€ 39.018,41.

8.4

Andere pref. crediteuren
De werknemers van failliet hebben een preferente vordering. Zo ook de twee werknemers die
het faillissement hebben aangevraagd. Volgens mededeling van hun raadsman zou in
mindering op die vorderingen € 5.000,- zijn voldaan. De curator heeft verzocht om een exacte
opgave van hun vorderingen.
De kosten van de faillissementsaanvraag zijn eveneens preferent.

zie eerdere verslaglegging
8.5

Aantal concurrente crediteuren
4.
7
9.
9.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.401,33.
€ 40.997,15
€ 41.867,22
€ 41.867,22.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Nummer:

4

Datum:
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nog niet bekend
Nog niet bekend.
8.8

Werkzaamheden
Nader inventariseren crediteuren.
nader inventariseren crediteuren
Nader inventariseren crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.
nvt
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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4
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nvt
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
nog niet bekend
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
zo mogelijk verkopen van de inventaris;
GHKXXUYDQGHEHGULMIVUXLPWHEHsLQGLJHQ
- incasso saldo Mollie.nl en Groupon;
- nader inventariseren crediteuren;
- wachten op mededelingen/informatie zijdens de FIOD en de bestuurder; eerst daarna kan
nader onderzoek plaats hebben.

zo mogelijk verkopen van de inventaris;
GHKXXUYDQGHEHGULMIVUXLPWHEHsLQGLJHQ
- de gehuurde ruimten leeg en bezemschoon opleveren;
- incasso betaling aan werknemer als aanvrager faillissement;
- incasso mogelijk saldo Groupon;
- nader inventariseren crediteuren;
- wachten op mededelingen/informatie zijdens de FIOD en de bestuurder;
bezoek van de FIOD op 25 juli 2017 en daarna bezoek aan de bestuurder van failliet; eerst
daarna kan nader onderzoek plaats hebben en kan beoordeeld worden of en welke
werkzaamheden verder nog nodig zijn.

- nader inventariseren crediteuren;
- wachten op mededelingen/informatie zijdens de FIOD en de bestuurder;
- daarna bezoek aan de bestuurder van failliet; eerst daarna kan nader onderzoek plaats
hebben en kan beoordeeld worden of en welke werkzaamheden verder nog nodig zijn.
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Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

- nader inventariseren crediteuren;
- wachten op mededelingen/informatie zijdens de FIOD en de bestuurder;
daarna bezoek aan de bestuurder van failliet; eerst daarna kan nader onderzoek
plaats hebben en kan beoordeeld worden of en welke werkzaamheden verder nog
nodig zijn.

10.3

Indiening volgend verslag
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden na heden.
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden naheden
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden na heden.
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden na heden

10.4

Werkzaamheden
Zie hiervoor.
zie hiervoor
Zie hiervoor.
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