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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zorg en Comfortw inkel Voorthuizen B.V. (hierna: ‘Comfortw inkel’)

21-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorg en
Comfortw inkel Voorthuizen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 67309100.

21-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van w inkels in medische en orthopedische artikelen. Het
verkopen en verhuren van zorghulpmiddelen via internet. Het detacheren van
personeel.

21-06-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Tot op heden zijn geen financiële gegevens aan de curator ter beschikking
gesteld w aaruit de omzet, het balanstotaal of de w inst / het verlies kan
w orden afgeleid.

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

21-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-06-2019
1

€ 269,61

24-09-2019
2

€ 270,74

16-01-2020
3

€ 270,74

20-04-2020
4

€ 270,74

20-07-2020
5

€ 270,74

20-10-2020
6

€ 270,74

20-04-2021
7

€ 270,74

20-10-2021
8

€ 270,74

20-04-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-5-2019

21-06-2019
1

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

24-09-2019
2

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

16-01-2020
3

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

20-04-2020
4

t/m
19-4-2020
van
20-4-2020

20-07-2020
5

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

20-10-2020
6

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

20-04-2021
7

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

20-10-2021
8

t/m
19-10-2021
van
20-10-2021
t/m
19-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 24 min

2

34 uur 6 min

3

10 uur 12 min

4

1 uur 54 min

5

1 uur 6 min

6

2 uur 24 min

7

9 uur 36 min

8

28 uur 18 min

9

12 uur 54 min

totaal

125 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

21-06-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van
Comfortw inkel is de heer J. van de Beek (hierna: ‘bestuurder’). De bestuurder
is, evenals Comfortw inkel, op 21 mei 2019 in staat van faillissement verklaard.

21-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
1. Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

21-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
1. Vooralsnog is niet gebleken van door Comfortw inkel aangehouden
verzekeringen.

1.4 Huur

21-06-2019
1

1.4 Huur
1. Comfortw inkel huurde een opslagruimte te Tilburg. De huur is met
machtiging van de rechter-commissaris met inachtneming van de
opzegtermijn ex art. 39 Fw opgezegd.

1. De huurovereenkomst is beëindigd en de opslagruimte is inmiddels
opgeleverd aan de verhuurder.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
1. Volgens opgave van de bestuurder w erd de onderneming van
Comfortw inkel eerst geëxploiteerd door een derde via een vofconstructie. In 2016 heeft de bestuurder deze onderneming
overgenomen en ingebracht in een nieuw e entiteit. De koopsom voor
deze overname zou destijds w orden gefinancierd door een externe
partij, maar deze financiering bleef uit. Doordat de koopsom uiteindelijk
niet is voldaan, heeft de derde de koopovereenkomst ontbonden. Over
de gevolgen van de ontbinding is tussen de bestuurder, Comfortw inkel
en de derde een vaststellingsovereenkomst gesloten, w aarbij alle activa
van Comfortw inkel (terug) zijn overgedragen aan de derde.

21-06-2019
1

Gedurende de tijd dat de bestuurder de Comfortw inkel exploiteerde is er een
grote partij hulpgoederen aangeschaft. De koopsom voor deze goederen is
gefinancierd door middel van het aantrekken van een lening. De bestuurder
heeft zich hoofdelijk verbonden voor de terugbetaling van deze lening.
De lening zou na verkoop van de hulpgoederen w orden afgelost. Op grond van
de vaststellingsovereenkomst w aren Comfortw inkel en de bestuurder echter
verplicht om alle goederen over te dragen aan de derde zonder dat hiervoor
een vergoeding w as verschuldigd. Als gevolg hiervan kon de lening niet
w orden afgelost. Nu Comfortw inkel en de bestuurder over onvoldoende liquide
middelen beschikten om de lening (en andere schulden) af te lossen, heeft de
leninggever uiteindelijk het faillissement van zow el Comfortw inkel, als de
bestuurder aangevraagd.

1. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van het faillissement het
gevolg is gew eest van de vaststellingsovereenkomst op grond w aarvan
Comfortw inkel verplicht w as om alle goederen over te dragen aan een
derde. De komende verslagperiode zal het onderzoek naar deze
transactie w orden voortgezet.

20-04-2022
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

21-06-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had Comfortw inkel één w erknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-06-2019
1

Toelichting
1. Het aantal w erknemers in het jaar voorafgaand aan het faillissement is
onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2019

1

Zie 2.4

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren personeel, aanzeggen ontslag en voeren van
correspondentie met de rechter-commissaris, w erknemer en UW V ter
zake.

21-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Zie hieronder.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Comfortw inkel had geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Voor zover bekend is er geen sprake van activa.

21-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. Indien bodemzaken w orden aangetroffen zullen de belangen van de
fiscus w orden behartigd.

21-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Informatie opvragen bij de bestuurder, ontvangen stukken van derden
bestuderen.

21-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Voor zover bekend w as er op faillissementsdatum geen sprake van
voorraden of onderhanden w erk.

21-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Informatie opvragen bij de bestuurder, ontvangen stukken van derden
bestuderen.

3.8 Andere activa

21-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder.
totaal

Toelichting andere activa
Tot op heden zijn geen andere activa aangetroffen.

21-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen debiteurenportefeuille aangetroffen. Comfortw inkel ontving w el
uitkeringen van diverse partijen kort voor datum faillissement. Het is echter
onbekend w at de omvang van de vorderingen op deze partijen is, dan w el is
gew eest

1. Tot op heden is geen zicht op de vorderingen van derden.

1. De curator heeft een derde partij aangesproken tot betaling van een
vergoeding voor het gebruik van personeel van Comfortw inkel. De derde
heeft deze vordering betw ist en een tegenvordering ingediend. De
komende verslagperiode zal deze kw estie w orden afgew ikkeld.

1. De curator is van oordeel dat een derde nog een vergoeding aan
Comfortw inkel is verschuldigd voor het gebruik van personeel van
Comfortw inkel. De derde heeft de vordering betw ist.

21-06-2019
1

24-09-2019
2
20-04-2020
4

20-07-2020
5

Op grond van een kosten-batenanalyse is de voortzetting van de incasso niet
opportuun. De kw estie is daarmee afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft potentiële debiteuren aangeschreven met het verzoek om
opgave te doen van hetgeen zij aan Comfortw inkel zijn of w aren verschuldigd.
De komende verslagperiode zullen de reacties van deze debiteuren w orden
geïnventariseerd.

21-06-2019
1

1. Correspondentie met (potentiële) debiteuren.

20-04-2020
4

1. Onderzoek stukken.

20-07-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
1. De curator heeft diverse banken aangeschreven die mogelijk een vordering
hebben op Comfortw inkel. Vooralsnog is geen vordering ter zake ingediend.

21-06-2019
1

Comfortw inkel hield rekeningen aan bij ABN AMRO Bank en KNAB. Er w as
sprake van een creditsaldo van € 79,89. Dit moet nog w orden ontvangen.

€ 269,61

24-09-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
1. Het in het vorige verslag vermelde creditsaldo w as niet juist vermeld.
Inmiddels is van KNAB een betaling ten bedrage van € 269,61 ontvangen op
de boedelrekening. Van ABN w ordt nog een ontvangst van € 1,13 verw acht.

€ 270,74

16-01-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
1. De boedel heeft het saldo van € 1,13 ontvangen van ABN AMRO Bank.

5.2 Leasecontracten
1. Comfortw inkel heeft meerdere leaseovereenkomsten gesloten met
betrekking tot diverse voertuigen. Momenteel staat één voertuig nog op
naam van Comfortw inkel geregistreerd. Het voertuig is in het bezit van
de bestuurder. De curator heeft de bestuurder gesommeerd om het
voertuig per omgaande in te leveren bij de leasemaatschappij en hem
verboden om nog in het voertuig te rijden. De bestuurder heeft
vooralsnog geen gehoor gegeven aan dit verzoek.

1. De bestuurder is meermaals gesommeerd om het voertuig in te leveren,
maar hij heeft hieraan geen gehoor gegeven. Inmiddels heeft de
leasemaatschappij de curator laten w eten dat zij het voertuig bij de
bestuurder eveneens heeft opgeëist. Tot op heden is echter niet
gebleken dat de bestuurder het voertuig bij de leasemaatschappij heeft
ingeleverd.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

Daarnaast is gebleken dat Comfortw inkel een ander voertuig heeft
aangeschaft en geherfinancierd bij een leasemaatschappij. Voor de
herfinanciering is een pandrecht verstrekt. Het voertuig bevindt zich echter bij
een derde. De curator heeft de derde gesommeerd om het voertuig bij de
leasemaatschappij in te leveren en verboden om nog in het voertuig te rijden.
De derde heeft echter geen gehoor gegeven aan dit verzoek en het pandrecht
van de leasemaatschappij, alsmede de eigendom van het voertuig van
Comfortw inkel betw ist. Het betreffende voertuig is op naam gesteld van de
derde. De leasemaatschappij en derde zijn met elkaar in contact gebracht.

1. Het voertuig is door de politie in beslag genomen en ter beschikking
gesteld aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft het
voertuig te gelde gemaakt en verhaal genomen op de opbrengst. De
restant vordering ad € 5.560,33 is ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

16-01-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Een crediteur heeft zich gemeld met een claim op een pandrecht op de
voorraden, debiteurenvorderingen en inventaris van Comfortw inkel.

1. Pandrecht op voertuig.

1. Nu er vooralsnog geen activa zijn aangetroffen zijn alle eventueel
gevestigde pandrechten w aardeloos.

1. Een leasemaatschappij had zich in dit faillissement gemeld met een
pandrecht op een voertuig. Uiteindelijk is gebleken dat het voertuig geen
eigendom is van Comfortw inkel, maar van een derde. Dit betekent dat
Comfortw inkel niet bevoegd w as om een pandrecht op het voertuig te
verstrekken. De leasemaatschappij heeft deze conclusie onderschreven.

21-06-2019
1

24-09-2019
2
16-01-2020
3

20-04-2020
4

5.4 Separatistenpositie
1. Nu vooralsnog niet is gebleken van voorraad, debiteurenvorderingen of
inventaris is de geldigheid van het pandrecht nog niet beoordeeld.

1. Er is vooralsnog niet gebleken van voorraad, debiteurenvorderingen of
inventaris w aardoor de geldigheid van het pandrecht vooralsnog niet is
beoordeeld. De rechtsgeldigheid van het pandrecht van de
leasemaatschappij zal pas nader w orden beoordeeld nadat de discussie
tussen de leasemaatschappij en de derde is beslecht.

1. De afgelopen verslagperiode is gebleken dat de leasemaatschappij geen
geldig pandrecht heeft op het voertuig. De discussie met de derde (zie
5.1) over het voertuig zal echter niet in dit, maar in het persoonlijke
faillissement van de bestuurder w orden voortgezet.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

20-04-2020
4

Daarmee is dit punt afgehandeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

21-06-2019
1

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

5.7 Reclamerechten

21-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

21-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

21-06-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Informatie vergaren en voeren van correspondentie met banken en
crediteuren.

21-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Gezien het feit dat de ondernemingsactiviteiten op faillissementsdatum
reeds w aren beëindigd behoorde een voortzetting of doorstart niet tot
de mogelijkheden.

21-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-06-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-06-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Het contact met de bestuurder verloopt moeizaam en de curator heeft tot
op heden, ondanks herhaalde verzoeken, geen administratie van de
bestuurder ontvangen. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om de
administratie alsnog aan te leveren. Het is momenteel niet mogelijk om
de rechten en verplichtingen van Comfortw inkel vast te stellen.

1. De curator heeft vooralsnog geen administratie van de bestuurder
mogen ontvangen. Het oordeel dat het niet mogelijk is om de rechten en
verplichtingen van Comfortw inkel vast te stellen blijft derhalve
ongew ijzigd.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Comfortw inkel is opgericht op
16 november 2016. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as Comfortw inkel niet verplicht.

21-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1,-. Gezien dit lage bedrag
is een nader onderzoek naar de vraag of aan de stortingsplicht is
voldaan niet opportuun.

21-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

21-06-2019
1

Toelichting
1. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht. Dit betekent dat kennelijk
onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW is gegeven en dat dit w ordt
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Gezien het feit
dat de bestuurder eveneens in staat van faillissement is verklaard, is het
ondernemen van verdere actie met betrekking tot deze aansprakelijkheid
echter niet opportuun.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-06-2019
1

1. Er vindt nader onderzoek plaats naar de vraag of sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

Toelichting

24-09-2019
2

1. Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt nog.

In onderzoek

16-01-2020
3

Toelichting
1. Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond. De
verw achting bestaat dat in de komende verslagperiode hierover een definitief
oordeel kan w orden gevormd.

In onderzoek

20-04-2020
4

Toelichting
1. Naar aanleiding van een nadere bestudering van ontvangen stukken van
derden, kan het paulianeus onderzoek nog niet w orden afgerond. Het
onderzoek zal de komende verslagperiode dus w orden voortgezet.

In onderzoek

20-07-2020
5

Toelichting
Het onderzoek loopt nog, zie ook 7.7.

In onderzoek

20-10-2020
6

Toelichting
1. Het onderzoek is nog niet afgerond.

In onderzoek

20-04-2021
7

Toelichting
1. De curator heeft diverse stukken van derden ontvangen. De stukken zullen
de aankomende verslagperiode w orden beoordeeld. Het onderzoek naar
paulianeus handelen loopt nog.

In onderzoek

20-10-2021
8

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

Ja
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat er, kort voor faillissement, een
paulianeuze transactie heeft plaatsgevonden. Deze transactie heeft
aanzienlijk schade veroorzaakt. De komende verslagperiode zal het
onderzoek naar deze transactie w orden voortgezet en de nodige juridische
stappen door de curator w orden gezet met betrekking tot deze kw estie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-04-2022
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

1. De curator heeft de bestuurder verzocht om een afspraak te maken
zodat diverse rechtmatigheidskw esties met de bestuurder kunnen
w orden besproken. De adresgegevens en de contactgegevens van de
bestuurder zijn de curator tot op heden niet bekend en de bestuurder
reageert niet op de berichten van de curator. Nu het contact met de
bestuurder moeizaam verloopt, w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
ernstig gefrustreerd. De curator zal zich de komende verslagperiode
beraden over de vervolgstappen.

1. De bestuurder heeft tot op heden niet gereageerd op de berichten van
de curator. Diverse derden hebben zich tevens bij de curator beklaagd
over het handelen en nalaten van de bestuurder.

21-06-2019
1
20-07-2020
5

20-10-2020
6

De aankomende verslagperiode zullen stappen w orden ondernomen met
betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek en het handelen van de
bestuurder in dit faillissement.

1. De bestuurder is dringend verzocht om contact op te nemen met de
curator. Daarnaast heeft de curator diverse stukken van derden
ontvangen die de komende verslagperiode zullen w orden beoordeeld.

20-04-2021
7

Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

1. Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

1. Gelet op punt 7.6 van dit verslag, zal het rechtmatigheidsonderzoek
w orden voortgezet.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-10-2021
8

20-04-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek (beperkte) administratie, corresponderen met bestuurder en
derden.

1. Onderzoek (beperkte) administratie, corresponderen met bestuurder,
crediteuren en derden.

21-06-2019
1
24-09-2019
2

1. Onderzoek ontvangen stukken van derden, correspondentie met derden.

20-04-2020
4

1. Onderzoek ontvangen stukken van derden, correspondentie met derden.

20-07-2020
5

1. Correspondentie met derden.

20-10-2020
6

1. Correspondentie derden, beoordelen ontvangen stukken.

20-04-2021
7

1. Beoordelen ontvangen stukken en administratieonderzoek.

20-10-2021
8

1. Administratieonderzoek

20-04-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-06-2019
1

Toelichting
1. Tot op heden zijn slechts boedelkosten ontstaan w egens de door de curator
en haar medew erkers gew erkte uren. Naast deze boedelkosten w orden
boedelvorderingen van UW V en de verhuurder verw acht.

€ 144,82

24-09-2019
2

Toelichting
1. De verhuurder heeft inmiddels een boedelvordering ingediend ten bedrage
van € 144,82. UW V heeft nog geen boedelvordering ingediend.

€ 7.775,86
Toelichting
1. UW V heeft haar vordering ingediend.

16-01-2020
3

€ 8.829,96

Toelichting

20-04-2020
4
20-10-2020
6

1. Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.273,00

21-06-2019
1

Toelichting
1. De vordering van de fiscus ziet op loonheffing 2018 -2019,
motorrijtuigenbelasting 2018-2019 en vennootschapsbelasting 2016.

€ 69.885,00

24-09-2019
2

Toelichting
1. De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van €
69.885,00.

€ 74.431,00

Toelichting
1. Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

16-01-2020
3
20-10-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-06-2019
1

Toelichting
1. Van UW V w ordt nog een preferente vordering verw acht.

Toelichting

24-09-2019
2

1. UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend.

€ 5.541,04

16-01-2020
3

Toelichting
1. UW V heeft haar vordering ingediend.

Toelichting

20-10-2020
6

1. Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-06-2019
1

Toelichting
1. Er w ordt nog een preferente vordering verw acht in verband met de
aanvraagkosten van het faillissement.

Toelichting

24-09-2019
2

1. Er zijn vooralsnog geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 52,89
Toelichting
1. GBLT heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-04-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

21-06-2019
1

15

24-09-2019
2

17

16-01-2020
3

19

20-04-2020
4

Toelichting

20-10-2020
6

1. Ongew ijzigd.

21

20-04-2021
7

22

20-04-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 976.817,74

21-06-2019
1

Toelichting
1. Het is op dit moment in het geheel niet te zeggen w at de totale schuldenlast
van Comfortw inkel is omdat de curator vooralsnog niet beschikt over een
crediteurenlijst (zie onder 7.1).

€ 1.105.332,20

24-09-2019
2

€ 1.102.711,10

16-01-2020
3

€ 1.108.923,67

20-04-2020
4

Toelichting

20-10-2020
6

1. Ongew ijzigd.

€ 1.186.854,88

20-04-2021
7

€ 1.200.241,31

20-04-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium kan nog geen uitspraak omtrent de te verw achte w ijze van
afw ikkeling w orden gedaan.

1. Er kan vooralsnog geen uitspraak w orden gedaan omtrent de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

1. Vooralsnog bestaat de verw achting dat het faillissement zal eindigen
w egens gebrek aan baten. Dit zal slechts w ijzigen indien een eventuele
opbrengst w ordt gerealiseerd als gevolg van het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

16-01-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

21-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Tot op heden zijn geen procedures door of tegen de curator ingesteld.

21-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

21-06-2019
1

10.1 Plan van aanpak
21-06-2019
1

1.

Indien de administratie w ordt aangeleverd deze beoordelen.
Afw ikkelen lease- en huurovereenkomsten;
Rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

1.

Afw ikkelen leaseovereenkomsten;
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

1.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

16-01-2020
3

1.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

20-04-2020
4

1.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

20-07-2020
5

1.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

20-10-2020
6

1.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

20-04-2021
7

1.

Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek als genoemd onder 7.

20-10-2021
8

1. Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie(s) zoals genoemd onder 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

24-09-2019
2

20-04-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen op w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

1. Het is vooralsnog niet vast te stellen op w elke termijn dit faillissement zal
kunnen w orden afgew ikkeld.

1. De verw achting bestaat dat het faillissement binnen zes maanden kan
w orden afgew ikkeld. Een en ander is echter afhankelijk van de uitkomst
van het rechtmatigheidsonderzoek.

4.De afw ikkeling van het faillissement is sterk afhankelijk van de uitkomst van
het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is het nog niet vast te stellen
w at daarvan de uitkomst is w aardoor er over de termijn w aarop dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld toch nog geen uitspraken kunnen
w orden gedaan.

1. Ongew ijzigd.

21-06-2019
1

24-09-2019
2

16-01-2020
3

20-04-2020
4

20-10-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2022

20-04-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

21-06-2019
1

