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Algemene gegevens
Naam onderneming
Patrick's Meubelprodukties B.V.

29-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Patrick's Meubelprodukties B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 61673609, statutair gevestigd te Culemborg, feitelijk gevestigd
aan het adres de Oude W aag 30 te 4153 BV Beesd

29-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De voornaamste activiteit van Patrick's Meubelprodukties B.V. is het stofferen
van meubels, met name zitmeubels. Als overige activiteiten w orden genoemd:
het vervaardigen van w oon- en slaapkamermeubels, tuinmeubels en overige
meubels, de fabricage van meubels, meubelonderdelen en aanverw ante
artikelen, de in- en export van handel in meubelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 965.399,30

€ -58.340,63

€ 1.700.220,65

2017

€ 958.724,15

€ -59.398,38

€ 1.388.012,73

2018

€ 975.179,93

€ -36.820,42

€ 1.450.969,57

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

29-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.

29-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

29-07-2020
1

Toelichting
Patrick's Meubelprodukties B.V. had op faillissementsdatum 16 personeelsleden
in dienst.

Boedelsaldo
€ 33.773,00

29-07-2020
1

€ 28.992,80

29-10-2020
2

€ 43.792,80

29-01-2021
3

€ 19.983,29

04-05-2021
4

Verslagperiode
van
29-6-2020

29-07-2020
1

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

29-10-2020
2

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

29-01-2021
3

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021
t/m
3-5-2021

Bestede uren

04-05-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 24 min

2

69 uur 42 min

3

27 uur 30 min

4

19 uur 30 min

totaal

212 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Patrick's
Meubelprodukties B.V. is opgericht op 14 oktober 2014. Sinds 14 oktober 2014
is P. Hak enig bestuurder en enig aandeelhouder van Patrick's
Meubelprodukties B.V.

29-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met enige lopende procedures.

29-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Patrick's Meubelprodukties B.V. beschikte over de voor haar bedrijfsvoering
gebruikelijke verzekeringen.
Curator heeft de benodigde verzekeringen in verband met de voorlopige
voortzetting van de onderneming van Patrick's Meubelprodukties B.V.
(w aarover meer in hoofdstuk 6) gecontinueerd voor de duur van één maand.
Aan het einde van deze maand zal curator de verzekeringen tot een einde
laten leiden.

1.4 Huur

29-07-2020
1

1.4 Huur
Patrick's Meubelprodukties B.V. huurt van de heer A. Muis een bedrijfsruimte
gelegen aan het adres Oude W aag 30 te (4153 BV) Beesd.

29-07-2020
1

Deze huurovereenkomst w ordt per 1 augustus 2020 tijdelijk overgenomen
door een derde partij (zie hoofdstuk 6).
De verhuurder heeft enkel een boedelvordering in het faillissement voor de
laatste drie w eken van juli 2020. Op de faillissementsdatum w as er geen
achterstand.

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van Patrick's Meubelprodukties B.V. het volgende.

29-07-2020
1

Al gedurende langere tijd vielen de inkomsten van Patrick's Meubelprodukties
B.V. lager uit dan verw acht en w aren de activiteiten van Patrick's
Meubelprodukties B.V. verliesgevend. Ondanks diverse inspanningen,
w aaronder het proberen te verw erven van nieuw e klanten, heeft Patrick's
Meubelprodukties B.V. het tij niet w eten te keren.
Mede vanw ege de Coronacrisis en het niet kunnen verw erven van nieuw e
klanten heeft Patrick's Meubelprodukties B.V. het hoofd niet boven w ater
kunnen houden.
Het voorgaande betreft een samenvatting van de bestuurder van Patrick's
Meubelprodukties B.V.. Curator zal nog nader onderzoek uitvoeren naar de
oorzaak van het faillissement en - zo nodig - hierop terugkomen.
Verslag 4:
Curator heeft haar onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond
en ziet geen aanleiding om terug te komen op de verklaringen van de
bestuurder.

04-05-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

29-07-2020
1

Toelichting
Patrick's Meubelprodukties B.V. had op de faillissementsdatum
16 personeelsleden in dienst.
Bij brief van 1 juli 2020 zijn de personeelsleden, met inachtneming van de
opzegtermijn ontslagen. Curator heeft onderhavig faillissement op 29 juni
2020 bij UW V aangemeld.
In verband met Corona heeft geen informatiebijeenkomst plaatsgevonden,
maar alle personeelsleden zijn digitaal door UW V ingelicht over hun rechten,
verplichtingen en W W -aanspraken. Nadien heeft curator ook nog met enkele
personeelsleden contact gehad en de nadere vragen, die verband hielden met
de afw ikkeling van het faillissement, beantw oord.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

29-07-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had Patrick's Meubelprodukties
B.V. 16 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-7-2020

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Naar verw achting geen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

29-07-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Patrick's Meubelprodukties B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 31.710,00

totaal

€ 31.710,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van Patrick's Meubelprodukties B.V. heeft curator inventariszaken
aangetroffen, met name bestaande uit gereedschappen ten behoeve van het
produceren en stofferen van meubels en een beperkte kantoor- en kantineinventaris op de bedrijfslocatie van Patrick's Meubelprodukties B.V.

29-07-2020
1

Op 20 juni 2020 (vlak voor faillissement) heeft de bestuurder van Patrick's
Meubelprodukties B.V. een taxatie uit laten voeren door de firma FDR &
Associés. Bestuurder heeft aangegeven dat de inventaris niet is gew ijzigd na
de uitgevoerde taxatie. Curator heeft dit door een derde partij laten
controleren. In het kader van de doorstart (hoofdstuk 6) zijn voornoemde
zaken verkocht voor een totaalbedrag van € 31.710,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen vallen deels aan te merken als
bodemzaken. Nu er geen verpanding heeft plaatsgevonden, speelt het
bodemvoorrecht echter niet.

29-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Naar verw achting geen.

29-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 2.334,09

totaal

€ 2.334,09

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Patrick's Meubelprodukties B.V. beschikte over vrijw el geen voorraad. De
voorraad die nog aanw ezig is op locatie van failliet is van geen w aarde.

29-07-2020
1

Patrick's Meubelprodukties B.V. had op faillissementsdatum één net afgeronde
order nog niet uitgefactureerd. De factuur van € 2.334,09 is op
faillissementsdatum door curator naar de betreffende debiteur verzonden.
Het overige onderhanden w erk is gedurende de voortzetperiode (paragrafen
6.1 en 6.2) afgerond.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden en het onderhanden w erk zijn gedurende de periode van
voortzetting en in het kader van de doorstart te gelde gemaakt.

29-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curator heeft een creditsaldo voor een bedrag ter grootte van € 2.092,09 naar
de boedelrekening geleid.

29-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Blijkt uit het voorgaande.

29-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vier debiteuren

€ 17.882,76

€ 14.001,88

totaal

€ 17.882,76

€ 14.001,88

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Tot dusver heeft één debiteur een bedrag van € 4.608,72 voldaan aan de
boedel. Met deze debiteur liep een dispuut, dat al voor faillissement w as
ontstaan en w aarvoor de betreffende debiteur ook een advocaat had
ingeschakeld. Curator heeft na enig onderhandelen met deze debiteur een
schikking getroffen ter grootte van € 4.608,72. In het kader van de schikking is
aan de debiteur een korting gegeven van circa € 1.000,--.

29-07-2020
1

Een andere debiteur heeft aangegeven zijn vordering te kunnen verrekenen
met een vordering op Patrick's Meubelprodukties B.V.. Nog een ander heeft
aangegeven niet te hoeven betalen en heeft ter onderbouw ing stukken
ingediend. De laatste debiteur heeft nog niet gereageerd.
Curator heeft het bovenstaande nog in onderzoek en zal later tot een oordeel,
met betrekking tot de standpunten van de debiteuren, komen.

De stukken die aangeleverd zijn door de debiteur die zich op het standpunt
stelde niet te hoeven betalen, w orden momenteel door curator beoordeeld.
Het betreft hier een vordering van in totaal € 5.839,46.

29-10-2020
2

De laatste debiteur, w aar in het vorige verslag over aangegeven staat dat
deze nog niet heeft gereageerd, heeft nog steeds niet gereageerd. Curator zal
komende verslagperiode nogmaals proberen in contact te raken met deze
debiteur, om zo voldoening van de vordering te bew erkstellingen. De vordering
op deze debiteur betreft in totaal een bedrag van € 4.593,16.
De debiteur, die onderbouw d heeft aangegeven zijn vordering in verband met
geleden schade (deels) te kunnen verrekenen, heeft een bedrag van €
4.800,00 naar de boedel overgemaakt. Er is met toestemming van de rechtercommissaris een schikking getroffen.

29-01-2021
3

Daarnaast heeft de debiteur w aarvan een reactie uitbleef alle facturen betaald
en aldus een bedrag van € 4.593,16 aan de boedel voldaan.
Curator is hiermee tot een afw ikkeling van de debiteurenportefeuille gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verder corresponderen met debiteuren en pogen het restant van de
portefeuille te innen.

29-07-2020
1

Geen.

29-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

29-07-2020
1

Curator is niet bekend met een vordering van een bank op Patrick's
Meubelprodukties B.V.

5.2 Leasecontracten
Renault Business Finance heeft een financial leasecontract gesloten met
Patrick's Meubelprodukties B.V. met betrekking tot een personenw agen.

29-07-2020
1

Curator zal overgaan tot het vervroegd inlossen van de te betalen
leasetermijnen indien blijkt dat er overw aarde in de personenw agen zit en een
opbrengst gerealiseerd kan w orden.
Curator is overgegaan tot het vervroegd inlossen van de te betalen
leasetermijnen, in w elk kader nog een bedrag van € 8.409,03 moest w orden
voldaan. De auto is verkocht voor een bedrag van € 19.500,00. Het inlossen
van de leasetermijnen en het verkopen van de auto heeft de boedel aldus een
bedrag van € 11.090,97 opgeleverd.

29-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

29-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.5.

29-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusver hebben tw aalf crediteuren met een eigendomsvoorbehoud zich bij
curator gemeld. Curator heeft deze beroepen beoordeeld en afgew ikkeld.

29-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator zal komende verslagperiode de personenw agen te gelde maken.

29-07-2020
1

Geen.

29-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum w erd curator duidelijk dat een doorstart zou kunnen
plaatsvinden en meer opbrengst gerealiseerd kon w orden voor de boedel bij
het voortzetten van de onderneming.

29-07-2020
1

Met toestemming van de rechter-commissaris is besloten om de onderneming
van Patrick's Meubelprodukties B.V. voor drie w eken voort te zetten, zodat een
doorstart kon w orden onderzocht en er opbrengsten voor de boedel konden
w orden gerealiseerd.
Op 28 juli 2020 is vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten van
Patrick's Meubelprodukties B.V. zijn overgedragen aan Cartel Living B.V. (zie
paragraaf 6.3).

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de voortzetting is verder geproduceerd voor zes verschillende
afnemers. In totaal zijn negen orders afgerond voor een bedrag ter grootte
van € 14.747,48. De facturen zijn naar de afnemers verstuurd. Met de
afnemers w erd op voorhand afgesproken dat zij de betreffende orders binnen
de overeengekomen betaaltermijnen voldoen, zonder enig recht op
opschorting of verrekening.

29-07-2020
1

De enige kosten die gedurende de voortzetting gemaakt dienden te w orden,
w aren de kosten voor de benodigde verzekeringen. Dit bedroeg in totaal een
bedrag ter grootte van € 821,21.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Naar verw achting geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

29-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Direct na het uitspreken van het faillissement heeft curator de mogelijkheden
onderzocht om een doorstart te realiseren. In dit kader meldde Cartel Living
B.V. zich bij de curator voor het overnemen van activa en personeel van
Patrick's Meubelprodukties B.V. Cartel Living B.V. is een concurrent en tevens
een afnemer uit het nabij gelegen Culemborg en w as vooral geïnteresseerd
omdat zij met de overname van activa/activiteiten haar productiecapaciteit kan
vergroten.

29-07-2020
1

Er hebben zich in totaal negen geïnteresseerde partijen bij curator gemeld.
Geen van de overige partijen w as geïnteresseerd in overname van het
personeel.
Na enig onderhandelen met Cartel Living B.V., kw amen partijen – na
toestemming van de rechter-commissaris – op 28 juli 2020 het volgende
bedrag overeen:
Activa

€ 31.710,00

Dit bedrag ligt 20% boven de getaxeerde liquidatiew aarde.
Voor het bezemschoon opleveren van het pand w ordt op dit bedrag een
korting gegeven € 6.500,00, nu zich op de locatie van Patrick’s
Meubelprodukties B.V. veel afval bevindt, dat geen w aarde vertegenw oordigt.
Diverse containers zijn benodigd om dit afval opgeruimd te krijgen. Daarnaast
staan er spuitcabines op locatie die niet makkelijk te verw ijderen zijn en tot
slot zijn er chemicaliën die voorzichtig vervoerd dienen te w orden.
In totaal is aldus door doorstartende partij een bedrag van € 25.210,00 naar
de boedel overgemaakt.
Voorts is door de doorstartende partij aan tenminste zeven personeelsleden
een nieuw dienstverband aangeboden.

6.5 Verantwoording
Zie "beschrijving doorstarten onderneming".

29-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie "beschrijving doorstarten onderneming".

29-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende periode zal curator terzake de doorstart nog een aantal handen spandiensten verrichten.

29-07-2020
1

Geen.

29-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder zijn diverse stukken en gegevens overgelegd, die curator
in de komende verslagperiode zal gaan bestuderen.

29-07-2020
1

Curator heeft inmiddels de gehele administratie en boekhouding van de
bestuurder van Patrick's Meubelprodukties B.V. ontvangen. Zodra curator over
de volledige administratie beschikte, heeft een eerste inventariserend
onderzoek plaatsgevonden. Er is onderzoek gedaan naar de belangrijkste
oorzaken van onderhavig faillissement, alsmede naar mogelijke
onregelmatigheden.

29-10-2020
2

Naar aanleiding van de bevindingen uit het eerste inventariserende onderzoek
zet curator haar onderzoek voort en w orden een paar kw esties nader
onderzocht. Curator komt hier in het volgend verslag op terug.
Curator doet enkel nog onderzoek naar verrekeningen die in het zicht van
faillissement hebben plaatsgevonden tussen gefailleerde en een derde partij.
Over deze kw estie w ordt nog nader gecorrespondeerd. Curator doet nader
onderzoek naar de rechtmatigheid van deze verrekening.

29-01-2021
3

Voor het overige zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.

29-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Patrick's Meubelprodukties B.V. is opgericht na de invoering van de w etgeving
w aarbij de minimumkapitaalseis van € 18.000,-- terzake de
stortingsverplichting op aandelen is afgeschaft. Gelet hierop, gaat curator
ervan uit dat een volstorting heeft plaatsgevonden die is toegestaan.

29-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie paragraaf 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

29-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie paragraaf 7.1 van dit verslag.

29-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie paragraaf 7.1 van dit verslag.

29-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator verw ijst naar hetgeen is gemeld onder paragraaf 7.1
"Boekhoudplicht".

29-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren met een boedelvordering bij
curator gemeld.
€ 2.326,92

29-07-2020
1

29-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De verhuurder van de bedrijfslocatie heeft zijn vordering ingediend bestaande
uit de huur voor de maand juli 2020.
€ 80.092,98
Toelichting
Verslag 3:
Inmiddels heeft UW V haar boedelvordering bij curator kenbaar gemaakt ter
hoogte van in totaal
€ 77.766,06.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 104.724,00

29-07-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vijf vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot loonheffingen.
De Belastingdienst heeft tot op heden vijf vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot omzetbelasting.
€ 125.787,00

29-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De Belastingdienst heeft tot op heden vijf vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot loonheffingen.
De Belastingdienst heeft tot op heden zeven vorderingen bij curator ingediend
met betrekking tot omzetbelasting.
€ 265.289,00

29-01-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een tw intigtal vorderingen bij curator
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen preferente vordering bij curator ingediend.
€ 58.939,50

29-07-2020
1

29-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij curator
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

29-07-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie zouden er 37 concurrente crediteuren zijn.
Tot op heden hebben zich 21 crediteuren bij curator gemeld.
40

29-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Kijkend naar de administratie en de ingediende vorderingen zouden er 40
concurrente crediteuren zijn.
Tot op heden hebben zich 28 crediteuren bij curator gemeld.
31

29-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.459,11

29-07-2020
1

Toelichting
Op dit moment hebben 21 concurrente crediteuren hun vordering bij curator
ingediend.
€ 187.340,64

29-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Op dit moment hebben 28 concurrente crediteuren hun vordering bij curator
ingediend.
€ 225.082,57

29-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

29-07-2020
1

Verslag 3:
Vooralsnog onbekend.

29-01-2021
3

Verslag 4:
Curator gaat over tot afw ikkeling van het faillissement en het faillissement zal
w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

04-05-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie
met de crediteuren verrichten.

29-07-2020
1

Verslag 2:
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
- w aaronder correspondentie met crediteuren - plaatsvinden.

29-10-2020
2

Verslag 3:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden w aaronder correspondentie met crediteuren - blijven plaatsvinden.

29-01-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door curator tot op heden geen procedures aanhangig gemaakt.
Evenmin zijn er procedures door andere partijen aanhangig gemaakt.

29-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

29-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

29-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

29-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

29-07-2020
1

- afronden debiteurenincasso;
- afrondende w erkzaamheden ten behoeve van de doorstart;
- te gelde maken leaseauto;
- gebruikelijke communicatie met crediteuren;
- aanvang van de rechtmatigheidsonderzoeken.
De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

29-10-2020
2

- afronden debiteurenincasso;
- gebruikelijke communicatie met crediteuren;
- voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken.
De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

29-01-2021
3

- het nader beoordelen van verrekeningen die in het zicht van faillissement
hebben plaatsgevonden tussen gefailleerde en een derde partij;
- gebruikelijke communicatie met crediteuren.
Verslag 4:
- Inzetten afw ikkeling.

04-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

29-07-2020
1

Verslag 4:
- Aankomende verslagperiode.

04-05-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Curator verw ijst naar paragraaf 10.1 "Plan van aanpak".

29-07-2020
1

Verslag 4:
Curator gaat over tot definitieve afw ikkeling van het faillissement.

04-05-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

