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Algemene gegevens
Naam onderneming
Touw fabriek Helmes-W ellink B.V.

13-08-2020
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Touw fabriek
Helmes-W ellink B.V., gevestigd te (7008 AS) Doetinchem aan de Plakhorstw eg
8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09087153.
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Activiteiten onderneming
Vanuit de gefailleerde vennootschap w erd een touw fabriek geëxploiteerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 947.375,00

€ -182.549,00

2019

€ 2.299.314,00

€ -118.717,00

€ 939.299,00

2018

€ 2.248.583,00

€ -69.828,00

€ 892.203,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers over de jaren 2019 en 2018 volgen uit de conceptjaarrekening 2019.
Het verlies betreft het resultaat na belastingen. De financiële gegevens over
2020 zijn de cijfers tot en met 30 juni 2020 en volgen uit de
grootboekadministratie van de gefailleerde vennootschap.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
19

13-08-2020
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Boedelsaldo
€ 378.808,58

13-08-2020
1

€ 516.812,09

13-11-2020
2

Verslagperiode
van
14-7-2020

13-08-2020
1

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
2

t/m
13-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

139 uur 6 min

2

79 uur 30 min

totaal

218 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 1995. Enig aandeelhouder is T.H.W . Beheer
B.V. en bestuurder is W anders Groep B.V. Middellijk bestuurder is de heer
W anders. De heer P.G.M. Schurink is gevolmachtigde en w as belast met het
dagelijkse bestuur over de vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is de curator niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Nadat de activiteiten w aren gestaakt en activa w as verkocht zijn alle
verzekeringen beëindigd.
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1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap exploiteerde haar onderneming vanuit de
bedrijfspanden te Doetinchem (Plakhorstw eg) en Ulft (Transportw eg). Beide
bedrijfspanden w erden gehuurd van aan de gefailleerde vennootschap
gelieerde vennootschappen. De huur van beide bedrijfspanden is met
w ederzijds goedvinden per 31 juli 2020 beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap w as de afgelopen jaren verlieslatend. Het
teruglopen van opdrachten van Defensie en het w egvallen van relatie Unilever
heeft daarbij een grote rol gespeeld. Volgens de bestuurder heeft daarnaast
het w egvallen van een tw eetal belangrijke medew erkers in 2019 ook een rol
gespeeld nu met het vertrek van deze medew erkers belangrijke kennis
verloren is gegaan. De cijfers over het eerste half jaar 2020 w aren w ederom
(fors) negatief en hebben de bestuurder (mede) doen besluiten het
faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19
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Toelichting
Bij de vennootschap w aren 19 medew erkers in dienst. Kort na datum
faillissement bleek dat er nog 4 thuisw erkers (mogelijk) in dienst w aren van de
vennootschap. De curator stelt zich primair op het standpunt dat deze
thuisw erkers niet in dienst w aren van de vennootschap. De curator heeft
echter zekerheidshalve - voor zoveel op een later moment toch mocht blijken
dat toch sprake zou zijn gew eest van een dienstverband - ook aan deze
thuisw erkers ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-7-2020

19

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is bij brief van 15 juli
2020 ontslag aangezegd aan het personeel.

5-8-2020

4

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is aan de vier
thuisw erkers (voor zoveel nodig) bij brief van 5 augustus 2020
ontslag aangezegd.

totaal

23

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met personeel en UW V, alsmede beoordelen juridische status
thuisw erkers.
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W erkzaamheden met betrekking tot de discussie aangaande de juridische
status van de thuisw erkers.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn eigendom van een aan de gefailleerde vennootschap
gelieerde vennootschap. Deze bedrijfsmiddelen w erden gehuurd. De huur van
deze bedrijfsmiddelen is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 31 juli
2020.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad (verkoop tijdens voortzetting)
Voorraad (verkoop bij overname)
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 165.877,06
€ 10.000,00
€ 175.877,06

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten zijn tijdelijk voortgezet. Daarbij is veel voorraad verkocht, te
w eten voor een bedrag groot € 177.510,71. Van dit bedrag is € 130.976,11
vooraf voldaan. Het restant groot € 46.534,60 is verkocht bij de overname
tegen betaling van 75% van de w aarde hiervan, w aardoor de totale opbrengst
over de voortzetting € 165.877,06 bedraagt. De verantw oording van de
opbrengst hiervan is zow el hier, onder het kopje debiteuren (4) als onder het
kopje voortzetting (6) verw erkt.
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De resterende voorraad is bij de (partiële) doorstart mee verkocht. Zie ook
onderdeel 6 voor een toelichting op de opbrengst van de voortzetting en
doorstart.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden in verband met afronden onderhanden w erk en verkoop
voorraad. Zie ook onderdeel 6 van dit verslag.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill (handelsnaam + onderdeel Teijin)
Goodw ill onderdeel tomatentouw
Goodw ill onderdeel naaigaren

Verkoopopbrengst
€ 10.000,00
€ 7.500,00
€ 36.500,00

Goodw ill onderdeel trekkoorden

€ 4.000,00

Restituties

€ 9.598,57

totaal

Boedelbijdrage

€ 67.598,57

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill aangaande een tw eetal onderdelen van de gefailleerde
vennootschap is verkocht. Zie ook onderdeel 6 van dit verslag.
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In de afgelopen verslagperiode is nog een tw eetal onderdelen van de
gefailleerde vennootschap verkocht. Ten aanzien van het onderdeel
naaigaren geldt dat daarvoor meerdere gegadigden w aren en er een
biedingenprocedure heeft plaatsgevonden. De goodw ill c.q. het klanten- en
relatiebestand is daarbij verkocht aan een buitenlandse relatie van de
gefailleerde vennootschap. Met betrekking tot het onderdeel trekkoorden
geldt dat dit een gering onderdeel betrof van de gefailleerde vennootschap
en hier het klanten- en relatiebestand is overgedragen aan een Nederlandse
leverancier. Gevolg van de verkoop van de trekkoorden is dat door de koper
ook aan de thuisw erkers een overeenkomst is aangeboden.
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Daarnaast heeft er een aantal restituties plaatsgevonden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden met betrekking tot de overname(s). Deze tijd is hoofdzakelijk
onder 6 geschreven. Zie (ook) onderdeel 6 van dit verslag.

13-08-2020
1

W erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de verschillende
bestanddelen van de onderneming. De tijd die hieraan is besteed is
hoofdzakelijk onder 6 geschreven.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prefaillissementsdebiteuren

€ 305.433,41

€ 291.237,82

Boedeldebiteuren

€ 177.510,71

€ 168.446,55

totaal

€ 482.944,12

€ 459.684,37

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten aanzien van de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren dient te
w orden opgemerkt dat de gerealiseerde opbrengst enerzijds bestaat uit
debiteuren die rechtstreeks aan de gefailleerde vennootschap hebben betaald
en anderzijds bestaat uit opbrengst van de verkoop van de debiteuren bij de
overname. Verder geldt dat de administratie op datum faillissement nog is
bijgew erkt, er op datum faillissement nog betalingen zijn gedaan door de
gefailleerde alsmede betalingen van debiteuren zijn ontvangen. De exacte
omvang van de aanw ezige debiteuren per 0.00 uur op datum faillissement zal
derhalve groter zijn gew eest.
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Voor de gerealiseerde opbrengst van de boedeldebiteuren geldt eveneens dat
deze enerzijds bestaat uit debiteuren die rechtstreeks aan de gefailleerde
vennootschap hebben betaald en anderzijds bestaat uit opbrengst van de
verkoop van de debiteuren bij de overname. Zie ook onderdeel 3 (voorraad) en
onderdeel 6 voor een nadere toelichting hierop.
Onderdeel van de regeling met de bestuurder w as dat een grote
buitenlandse debiteur niet zou w orden overgedragen. Deze debiteur heeft in
de afgelopen verslagperiode een betaling van € 97.476,35 verricht. Alle door
de curator te innen debiteuren hebben daarmee betaald.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en debiteurenincasso. De tijd die hieraan is besteed is
hoofdzakelijk onder onderdeel 6 geschreven (zie ook onderdeel 6).
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W erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de laatste debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de Rabobank. Per datum faillissement w as er
geen sprake van een vordering, doch van een creditsaldo ad € 2.395,26.
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5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap leasede een tw eetal voertuigen. Deze zijn
geretourneerd.

13-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde vennootschap heeft een
financiering verstrekt aan de gefailleerde vennootschap. Zij stelde zich op het
standpunt dat voor deze vordering ook een zekerheidsrecht w as gevestigd, te
w eten een pandrecht op de voorraad en vorderingen van de gefailleerde
vennootschap. De curator betw ist dat dit pandrecht rechtsgeldig is gevestigd.
Als onderdeel van de overname van de activa en een deel van de activiteiten
heeft deze vennootschap het vermeende pandrecht vrij gegeven.
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5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Onderdeel van de bereikte overeenstemming over een overname van de activa
en deel van de activiteiten is dat de koper de eigendomsvoorbehouden c.q.
rechten van derden respecteert, de aangetroffen goederen retourneert en de
w aarde van de eventueel verbruikte goederen van derden tijdens de
voortzetting vergoedt aan deze derden.

13-08-2020
1

Alle rechtsgeldige (en bekende) eigendomsvoorbehouden zijn in afgelopen
periode uitgeleverd.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. Zie ook 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen rechten derden, zekerheden en voeren gesprekken met deze
derden en financier.
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W erkzaamheden met betrekking tot de uitlevering van de eigendommen van
derden.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn met toestemming van de rechter-commissaris ruim tw ee
w eken voortgezet. In deze periode is voor een aantal klanten nog
geproduceerd. Daarnaast is er met name ook veel voorraad - hoofdzakelijk
gereed product dat op voorraad lag - verkocht.
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6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de voortzetting is voor een bedrag groot € 177.510,71
gefactureerd. Van dit bedrag is € 130.976,11 vooraf voldaan. Het restant groot
€ 46.534,60 is verkocht bij de overname tegen betaling van 75% van de
w aarde hiervan, w aardoor de totale opbrengst over de voortzetting €
165.877,06 bedraagt. De kosten die tijdens de voortzetting zijn gemaakt zien
op transportkosten voor het vervoeren van de goederen. Deze kosten
bedragen € 2.861,19. Daarnaast is er voorraad verbruikt van derden.
Onderdeel van de overname is echter gew eest dat de koper met deze derden
afrekent.
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In de komende periode dient de omzetbelasting (een groot deel van de
klanten betreffen buitenlandse partijen) te w orden berekend en zal er een
exacte afrekening over de periode van voortzetting plaatsvinden.
In de afgelopen periode zijn er nog een aantal kosten voldaan w elke te
maken hadden met de voortzetting. Dit betroffen de energiekosten groot €
1.860,45.
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De definitieve berekening (en afrekening) over de omzet en kosten over de
boedelperiode heeft plaatsgevonden. De bruto-opbrengst bedraagt €
168.446,55. De totale gemaakte kosten bedragen € 3.898,95. Het
nettoresultaat bedraagt derhalve € 164.547,60.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Veelvuldig overleg met medew erkers gefailleerde vennootschap, klanten en
leveranciers.

Doorstarten onderneming
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6.4 Beschrijving
De curator heeft de voorraad, debiteuren en goodw ill (handelsnaam en
activiteiten) verkocht aan een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde
vennootschap. Deze vennootschap is tevens eigenaar van de machines
alsmede stelde zij zich op het standpunt een pandrecht te hebben gevestigd
op de roerende zaken en vorderingen van de gefailleerde vennootschap.
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Daarnaast is het klanten/relatiebestand ten aanzien van het onderdeel
'tomatentouw ' verkocht.
In de afgelopen verslagperiode is nog een tw eetal onderdelen van de
gefailleerde vennootschap verkocht, te w eten het onderdeel naaigaren en
trekkoorden.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Overname 1
Er is in eerste instantie gesproken met drie partijen over een eventuele
overname. Een van deze partijen betreft (een andere vennootschap van) de
bestuurder. De andere tw ee partijen betreffen concullega’s.
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Bij het voeren van deze gesprekken diende rekening te w orden gehouden met
het feit dat in deze sprake is van een complexe situatie voor een overname
door derden, in die zin dat de machines en het pand eigendom zijn van een
andere vennootschap van de bestuurder. De bestuurder heeft daarbij ook
aangegeven in beginsel niet bereid te zijn om zijn pand aan een derde te
verhuren die daar met de activiteiten van de gefailleerde vennootschap verder
zou w illen. De verkoop van een deel van zijn machines w as w el bespreekbaar.
Een andere complicerende factor w as dat de financier van de gefailleerde
vennootschap eveneens een aan de bestuurder gelieerde vennootschap
betreft. De bestuurder c.q. deze vennootschap stelde zich op het standpunt
dat zij een pandrecht heeft op de voorraad en debiteuren van de gefailleerde
vennootschap. De curator betw ist dat dit pandrecht rechtsgeldig is gevestigd.
Bij een verkoop aan een derde zou dit echter w ellicht tot een gerechtelijke
procedure (en onzekerheid) hebben geleid.
De biedingen die de curator van de overige partijen heeft ontvangen kw amen
niet in de buurt van het voorstel dat door de bestuurder (c.q. de gelieerde
vennootschap) w erd gedaan.
Met de bestuurder is overeenstemming bereikt over de koop van de voorraad,
debiteuren en een deel van de goodw ill. Op het moment dat partijen tot
overeenstemming zijn gekomen, w erd er door de curator nog doorgew erkt. De
overeenstemming zag primair dan ook op een rekenmethodiek. De uitw erking
hiervan staat onder punt 6.6 w eergegeven.
Overname 2
Met een van de grootste klanten is overeenstemming bereikt over de koop van
het relatie-/klantenbestand ten aanzien van het onderdeel tomatentouw . Er
hebben zich bij de curator geen andere partijen gemeld met een concreet
voorstel voor de overname van dit onderdeel.

Overname 3
Ten aanzien van het onderdeel naaigaren geldt dat daarvoor meerdere
gegadigden w aren en er een biedingenprocedure heeft plaatsgevonden. De
goodw ill c.q. het klanten- en relatiebestand is daarbij verkocht aan de partij
die de beste bieding heeft uitgebracht. Dit betrof een buitenlandse relatie
van de gefailleerde vennootschap. Aan deze bieding zaten een aantal
voorw aarden verbonden, gerelateerd aan de juistheid van de informatie. De
uitw erking hiervan
Overname 4
Met betrekking tot het onderdeel trekkoorden geldt dat dit een gering
onderdeel betrof van de gefailleerde vennootschap en hier het klanten- en
relatiebestand is overgedragen aan een Nederlandse leverancier. Gevolg van
de verkoop van het onderdeel van de trekkoorden is dat door de koper ook
aan de thuisw erkers een overeenkomst is aangeboden.

6.6 Opbrengst
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€ 139.536,92

13-08-2020
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Toelichting
Er hebben tw ee deals plaatsgevonden. Een voor € 132.036,92 en één voor €
7.500,00.
Overname 1
Voorraad: € 10.000,00
De taxateur heeft de voorraad op datum faillissement getaxeerd en
vastgesteld dat de verkoopw aarde circa € 150.000,00 betrof. Hierbij heeft hij
rekening gehouden met het feit dat de curator een tijdje zou doorw erken en
uitverkopen alsmede met het feit dat er ook de nodige negatieve voorraad
aanw ezig is. Zoals hiervoor w eergegeven heeft de curator voor € 177.510,71
aan voorraad verkocht. Voor het restant heeft koper € 10.000,00 betaald.
Bovendien is overeengekomen dat de door de curator na datum faillissement
gebruikte voorraad door de koper w ordt afgerekend met de leveranciers.
Debiteuren: € 112.036,92
De rekenmethodiek op basis w aarvan deze koopprijs tot stand is gekomen is:
- 95% van de vordering op Teijin (de klant w aarmee verder w erd gegaan door
koper)
- 75% van de Nederlandse debiteuren
- 35% van de buitenlandse debiteuren
- 75% van de boedeldebiteuren
Een debiteur (ter grote van € 117.000,00) is hierbij niet overgedragen. Ten
aanzien van de overeenstemming aangaande de boedeldebiteuren geldt dat
hiermee direct ook de discussie is beslecht ten aanzien van het feit dat
goederen van de ‘pandhouder’ en derden zouden zijn gebruikt tijdens de
voortzetting (zie ook hiervoor bij toelichting op de opbrengst voorraad).
Goodw ill: € 10.000,00
Voor de overdracht van de activiteiten met betrekking tot klant Teijin, de
handelsnaam en overige immateriële activa w ordt € 10.000,00 voldaan. Hierbij
is expliciet overeengekomen - op straffe van een boete - dat de overige
activiteiten niet w orden voortgezet.
Overig
Verder is aan tw ee medew erkers een dienstverband aangeboden en is de
huurovereenkomst van de bedrijfspanden per 1 augustus 2020 beëindigd. Er
w ordt hierbij geen boedelvordering ten aanzien van de huur ingediend. Gelet
op de maandelijkse huur van circa € 15.000,00 speelde dit ook afw eging bij het
al dan niet zelf verkopen van de resterende voorraad.
Verder is onderdeel van de afspraak dat afstand w ordt gedaan van het
mogelijke pandrecht op de voorraad en debiteuren. Hiermee is een mogelijk
procedure op dit punt voorkomen.
Overname 2
Voor de overname van het relatie-/klantenbestand onderdeel tomatentouw is
€ 7.500,00 voldaan.
€ 40.500,00
Toelichting
Overname 3
Voor het onderdeel naaigaren is € 36.500,00 voldaan.
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Overname 4
Voor het onderdeel trekkoorden is € 4.000,00 (exclusief BTW ) voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Allerhande w erkzaamheden met betrekking tot stand brengen overnames,
w aaronder inventarisatie gegevens, voeren onderhandelingen, berekeningen,
opstellen overeenkomsten.
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Allerhande w erkzaamheden met betrekking tot stand brengen overnames,
w aaronder uitzetten biedingenprocedure, voeren onderhandelingen,
berekeningen en opstellen overeenkomsten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op basis van een eerste inventarisatie van de administratie heeft de curator
geconstateerd dat de administratie de rechten en plichten van de gefailleerde
vennootschap juist w eergeeft.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de leeftijd van de gefailleerde vennootschap is dit aspect niet
relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar w orden verricht.

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar w orden verricht.
Nee
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Toelichting
Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

13-08-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

13-11-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veilig stellen en doornemen administratieve stukken.

13-08-2020
1

Doornemen administratieve stukken.

13-11-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

13-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.599,00

13-08-2020
1

€ 47.553,00

13-11-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-08-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-08-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 781,82

13-11-2020
2

Toelichting
Een drietal thuisw erkers heeft een loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

13-08-2020
1

53

13-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 954.428,26

13-08-2020
1

€ 995.487,47

13-11-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is nog onbekend. Dit zal onder andere afhangen van de hoogte van de
boedelvordering van het UW V en de preferente vorderingen van de
Belastingdienst en het UW V.

13-08-2020
1

Op basis van de stand van de boedel verw acht de curator tot een
gedeeltelijke uitkering aan de concurrent crediteuren te kunnen komen.

13-11-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

13-08-2020
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
crediteuren.

13-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

13-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- praktische afhandeling overname(s), w aaronder toezicht op afhandeling
rechten derden;
- onderzoek mogelijkheden verkoop resterende onderdelen gefailleerde
vennootschap;
- incasso debiteur;
- kw estie juridische positie thuisw erksters;
- financiële afw ikkeling voortzetting (w aaronder BTW aangifte);
- rechtmatigheidsonderzoek;
- transacties datum faillissement;
- inventarisatie schulden;

13-08-2020
1

- kw estie juridische positie thuisw erksters;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- transacties datum faillissement;
- inventarisatie schulden.

13-11-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-08-2020
1

Nog niet bekend.

13-11-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden, w aaronder verw erken mails/post en w erkzaamheden
in verband met het opstellen van het financieel- en faillissementsverslag.

13-08-2020
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder verw erken mails/post en
w erkzaamheden in verband met het opstellen van het financieel- en
faillissementsverslag.

13-11-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

