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Algemene gegevens
Naam onderneming
Coöperatieve Vereniging Pepijn & Co U.A.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
De coöperatie, Coöperatieve Vereniging Pepijn & Co U.A., handelend onder de
namen A.R.T. Enschede, A.R.T. Utrecht, A.R.T. Zw olle, Poortman Mode,
Hebbedus en A.R.T. en Anders, statutair gevestigd te Bemmel en aldaar
kantoorhoudende aan het adres Plakselaan 3 (6681 DS) en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09124754.

10-09-2020
1

Tevens gevestigd op de navolgende adressen:
Lijnmarkt 27, 3511 KE Utrecht,
Haverstraatpassage 13, 7511 ET Enschede,
Loostraat 11, 6681 AH Bemmel,
Houtstraat 3, 6511 JK Nijmegen,
Klarestraat 18, 6811 DR Arnhem.

Activiteiten onderneming
Exploitatie van kledingw inkels.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

10-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

10-09-2020
1

De curator heeft afgelopen w eek de laatste stukken uit de (financiële)
administratie ontvangen van een van de bestuurders. De curator heeft deze
stukken nog in onderzoek.

13-12-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

10-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 25.994,59

10-09-2020
1

€ 32.421,01

11-12-2020
2

€ 32.404,80

11-03-2021
3

€ 34.433,11

11-06-2021
4

€ 35.257,34

20-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-8-2020

10-09-2020
1

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
2

t/m
11-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
3

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

11-06-2021
4

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021

13-09-2021
5

t/m
13-9-2021
van
13-12-2021

13-12-2021
6

t/m
13-6-2022
van
13-12-2021
t/m
20-6-2022

Bestede uren

20-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 54 min

2

18 uur 0 min

3

9 uur 24 min

4

10 uur 54 min

5

9 uur 24 min

6

5 uur 36 min

7

5 uur 18 min

totaal

102 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Coöperatieve Vereniging Pepijn & Co U.A. (hierna steeds: "Pepijn & Co") is op
29 november 2001 opgericht. Sinds de oprichting vormen de heer W .R.T. Pijfers
en mevrouw S.J. Nijkamp gezamenlijk het bestuur.

10-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Vlak voor de faillietverklaring is Pepijn & Co bij verstek veroordeeld tot betaling
van een geldsom aan een schuldeiser. De verzettermijn w as ten tijde van de
faillietverklaring nog niet verstreken.
Daarnaast is voorafgaand aan de faillietverklaring door een andere schuldeiser
executoriaal beslag gelegd. Dit beslag is op grond van artikel 33 lid 2 Fw
vervallen.

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
In het kader van het tijdelijk voortzetten van de onderneming zijn de lopende
verzekeringen enige tijd voortgezet. De curator onderzoekt nog of
premierestitutie mogelijk is.

10-09-2020
1

De curator heeft bericht ontvangen dat premierestitutie niet mogelijk is. De
assurantietussenpersoon heeft na beëindiging van de polissen een
restantvordering ingediend.

11-12-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Pepijn & Co huurde in totaal vijf w inkelpanden in Arnhem, Utrecht, Zw olle,
Enschede en Bemmel. De huurovereenkomst van een w inkelpand in Nijmegen
is voorafgaand aan het faillissement beëindigd. Daarnaast w erden een
bedrijfsw oning met opslagloods gehuurd in Bemmel.
De curator heeft alle huurovereenkomsten opgezegd met een beroep op
artikel 39 Fw .

10-09-2020
1

De w inkelpanden in Utrecht en Zw olle zijn begin september 2020 opgeleverd
aan de verhuurders daarvan. De w inkelpanden in Arnhem, Bemmel en
Enschede maken deel uit van een doorstart. Verw ezen w ordt naar onderdeel 6
van het verslag voor een nadere toelichting.
De bedrijfsw oning en bijbehorende opslagloods zijn nog niet ontruimd en
opgeleverd aan de verhuurder daarvan.
De bedrijfsw oning en opslagloods in Bemmel zijn medio november 2020
opgeleverd.

11-12-2020
2

De curator heeft de verhuurder verzocht om een eindrekening w aarbij ook een
afrekening van de servicekosten en betaalde voorschotten is opgenomen.

11-03-2021
3

Namens de verhuurder is telefonisch toegezegd dat de eindafrekening nog
w ordt verstrekt.

11-06-2021
4

Recent ontving de curator de eindafrekening. De curator heeft nog geen
gelegenheid gehad deze te beoordelen.

13-09-2021
5

De verhuurder Hestia Vastgoed Beheer B.V. heeft een eindafrekening
gestuurd. In deze eindafrekening is een uitsplitsing gemaakt tussen de
boedelvordering en de concurrente vordering. Deze vorderingen zijn verrekend
met de w aarborgsom van Pepijn & Co en geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende boedelvorderingen en concurrente crediteuren.

13-12-2021
6

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur liggen de volgende feiten en omstandigheden aan het
faillissement ten grondslag.
De kledingindustrie is seizoensafhankelijk. Tw eemaal per jaar kocht Pepijn &
Co een nieuw e collectie in. Het laatste seizoen van 2019 w as slecht. De
verw achting w as dat het vanaf maart 2020 beter zou gaan met de verkoop
van de nieuw e collectie, maar op dat moment brak het coronavirus uit. Een
w inkel in Nijmegen is vervolgens in mei 2020 gesloten en de
huurovereenkomst is beëindigd.
De w inkel in Utrecht is sinds maart 2020 gesloten gew eest als gevolg van
coronamaatregelen. De overige w inkels hadden aangepaste openingstijden.
Sinds maart 2020 is ongeveer de helft van de omzet gerealiseerd die normaal
gesproken in dezelfde periode zou zijn gerealiseerd. Het verkrijgen van
financiering bleek niet mogelijk. Na overleg met financiële adviseurs is besloten
het faillissement aan te vragen.

10-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

10-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

10-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-8-2020

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

10-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 8.000,00

totaal

€ 8.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris van de kledingw inkels. De
curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren. In het kader van de doorstart
van de onderneming zijn de bedrijfsmiddelen verkocht.

10-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een vordering op Pepijn & Co en voorrang op de
opbrengst van de bedrijfsmiddelen. De roerende zaken zijn niet verpand.

10-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

10-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kledingvoorraad

€ 16.000,00

totaal

€ 16.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad w ordt gevormd door de kleding. Van onderhanden w erk is
vooralsnog niet gebleken. De curator heeft de voorraad laten taxeren. In het
kader van de doorstart van de onderneming is de voorraad verkocht.

10-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

10-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart van de onderneming is een bedrag van € 1.000
voldaan voor immateriële activa w aaronder goodw ill en het gebruik van
handelsnamen.

10-09-2020
1

Ten tijde van de faillietverklaring w as een bedrag van € 806,60 aan kasgeld in
de w inkels aanw ezig. Dit bedrag zal nog aan de curator w orden voldaan.
De curator heeft het kasgeld ontvangen.

11-12-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afdracht van het kasgeld.

10-09-2020
1

Geen.

11-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering op een van de bestuurders

€ 2.500,00

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Mogelijk is sprake van een gering aantal debiteuren. De curator moet de
debiteurenposities nog in kaart brengen.

10-09-2020
1

Pepijn & Co heeft een vordering op een van haar bestuurders van € 2.500. Het
betreft een bedrag dat verschuldigd is omdat een auto van zakelijk naar privé
is gehaald. Voorafgaand aan het faillissement w as de afspraak gemaakt dit
bedrag in nog nader overeen te komen termijnen te voldoen. De curator heeft
een betalingsregeling getroffen en inmiddels betaling van de eerste termijn
ontvangen.

11-12-2020
2

De vordering is nog niet volledig voldaan. De curator heeft ingestemd met een
nader uitstel van de betaling in termijnen.

11-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de vordering volledig voldaan. Voor zover
bekend, zijn er geen andere debiteuren.

11-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteurenposities.

10-09-2020
1

Afw ikkeling betalingsregeling met de bestuurder.

11-12-2020
2

Geen.

11-06-2021
4

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

10-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Pepijn & Co bankierde bij ING Bank N.V. en hield een betaal- en spaarrekening
aan. Zekerheden zijn niet verstrekt. ING Bank N.V. heeft een bedrag van €
5.550,49 aan de boedel voldaan.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft een crediteur een beroep gedaan op een bedongen
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de rechtsgeldigheid daarvan in
onderzoek.

10-09-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud van de leverancier heeft de curator erkend. De
leverancier ontving de nog aanw ezige zaken inmiddels retour en heeft aan de
curator een creditfactuur gezonden. De restantvordering is ingediend.

11-12-2020
2

Een tw eede leverancier heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
De curator heeft de leverancier verzocht om nadere informatie en deze recent
ontvangen. Op korte termijn zal de curator met de leverancier contact
opnemen.
De curator heeft ook het eigendomsvoorbehoud van de tw eede leverancier
erkend. De leverancier is in contact gebracht met de doorstartende partij voor
verdere afw ikkeling.

11-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een derde leverancier een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator is nog in afw achting van nadere
informatie.
Van de derde leverancier heeft de curator nog niet vernomen.

11-06-2021
4

De curator heeft geen nadere informatie meer ontvangen. Gelet op de tijd die
verstreken is, beschouw t de curator dit onderdeel als afgerond.

20-06-2022
7

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-09-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar het beroep op eigendomsvoorbehoud van een leverancier.

10-09-2020
1

De curator zal op korte termijn contact opnemen met de tw eede leverancier die
een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

11-12-2020
2

De curator heeft de derde leverancier verzocht om nadere informatie over het
eigendomsvoorbehoud.

11-03-2021
3

De curator is nog in afw achting van nadere informatie over het
eigendomsvoorbehoud.

11-06-2021
4

Geen.

20-06-2022
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van Pepijn & Co is na de faillietverklaring enige tijd voortgezet
om een overname of doorstart te kunnen bew erkstelligen. Deze doorstart is
gerealiseerd. Verw ezen w ordt naar onderdeel 6.4 en verder van onderhavig
verslag.

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-09-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft met het bestuur van Pepijn & Co overeenstemming bereikt
over een doorstart van de onderneming in afgeslankte vorm. De kernafspraken
luiden als volgt:

10-09-2020
1

De materiële en immateriële activa alsmede het recht om met de
verhuurders in overleg te treden over nieuw e huurovereenkomsten zijn
verkocht voor een bedrag van € 25.000 exclusief omzetbelasting.
De w inkels in Arnhem, Bemmel en Zw olle w orden per datum faillissement
voor rekening en risico van het bestuur voortgezet.
De omzet gerealiseerd met de exploitatie van genoemde w inkels vanaf
de datum van faillietverklaring komt ten goede aan het bestuur.
Rechten van derden op overgedragen activa w orden gerespecteerd.
Aan tenminste zes w erknemers w ordt een nieuw e arbeidsovereenkomst
aangeboden per datum faillissement.
Het bestuur draagt zorg voor ontruiming en oplevering van de
w inkelpanden in Utrecht en Zw olle.

6.5 Verantwoording
Geen enkele andere gegadigde heeft zich gemeld voor een algehele doorstart
van de onderneming of een doorstart in afgeslankte vorm. Als gevolg van de
gerealiseerde doorstart ontvangt de boedel de koopsom en w orden
boedelschulden ex artikel 39 en 40 Fw deels vermeden.

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

10-09-2020
1

Toelichting
Inmiddels heeft de curator een bedrag van € 20.444,10 ontvangen. Het
restant verw acht de curator binnen enkele dagen.

Toelichting

11-12-2020
2

De volledige koopsom is voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Het restant van de koopsom moet nog w orden voldaan.

10-09-2020
1

Geen.

11-12-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van het bestuur de administratie ontvangen. Deze maakt op
het eerste gezicht een volledige en verzorgde indruk.

10-09-2020
1

De curator heeft aanvullende administratieve bescheiden opgevraagd bij het
bestuur. Die bescheiden heeft de curator nog niet ontvangen.

13-09-2021
5

De curator heeft afgelopen w eek aanvullende (financiële) administratie
ontvangen van het bestuur. De curator heeft deze stukken nog in onderzoek.

13-12-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
De jaarrekening
De jaarrekening
De jaarrekening
gedeponeerd.

2016
2017
2018
2019

is op 8 maart 2018 gedeponeerd.
is op 25 april 2019 gedeponeerd.
is op 30 april 2020 gedeponeerd.
w as ten tijde van de faillietverklaring nog niet

10-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist gelet op de omvang van de onderneming.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing aangezien sprake is van een coöperatie.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-09-2020
1

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

Toelichting

11-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
boekhoudkundig onderzoek. De curator probeert dat onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

Toelichting

11-06-2021
4

Het boekhoudkundig onderzoek is nagenoeg afgerond. Op korte termijn zal de
curator haar voorlopige bevindingen delen met het bestuur.

Toelichting
De curator deelde haar bevindingen met het bestuur. Gelijktijdig heeft zij
nadere administratie bescheiden opgevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

13-09-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-09-2020
1

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

Toelichting

11-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
boekhoudkundig onderzoek. De curator probeert dat onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

Toelichting

11-06-2021
4

Het boekhoudkundig onderzoek is nagenoeg afgerond. Op korte termijn zal de
curator haar voorlopige bevindingen delen met het bestuur.

Toelichting

13-09-2021
5

De curator deelde haar bevindingen met het bestuur. Gelijktijdig heeft zij
nadere administratie bescheiden opgevraagd.

Toelichting

20-06-2022
7

Haar bevindingen deelt de curator op korte termijn met het bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

10-09-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
boekhoudkundig onderzoek. De curator probeert dat onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

11-03-2021
3

Het boekhoudkundig onderzoek is nagenoeg afgerond. Op korte termijn zal de
curator haar voorlopige bevindingen delen met het bestuur.

11-06-2021
4

De curator deelde haar bevindingen met het bestuur. Gelijktijdig heeft zij
nadere administratie bescheiden opgevraagd.

13-09-2021
5

Haar bevindingen deelt de curator op korte termijn met het bestuur. Tevens
streeft de curator ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

20-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.

10-09-2020
1

Verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2021
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en delen van de bevindingen met het
bestuur.

11-06-2021
4

De curator is nog in afw achting van nadere administratieve bescheiden.

13-09-2021
5

De curator zal de reeds ontvangen aanvullende stukken beoordelen. Daarna
zullen de definitieve bevindingen met het bestuur w orden gedeeld.

13-12-2021
6

Haar bevindingen deelt de curator op korte termijn met het bestuur.

20-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 907,50

10-09-2020
1

Toelichting
Op verzoek van de curator heeft NTAB een taxatie uitgevoerd. Deze
boedelvordering zal in de komende verslagperiode aan NTAB w orden voldaan.

€ 8.069,08

11-12-2020
2

Toelichting
Door tw ee verhuurders zijn boedelvorderingen ingediend van € 4.297,08 en €
3.772,00. De boedelvordering van NTAB is in de afgelopen verslagperiode
voldaan.

€ 27.438,24

11-03-2021
3

Toelichting
Uit hoofde van de loongarantieregeling zijn door het UW V boedelvorderingen
ingediend van in totaal € 19.369,16.

€ 24.869,21

8.2 Pref. vord. van de fiscus

13-12-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 73.802,00

10-09-2020
1

€ 180.276,00

11-12-2020
2

€ 135.276,00

11-03-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vorderingen van het UW V.

€ 10.910,63

11-03-2021
3

Toelichting
Uit hoofde van de loongarantieregeling zijn door het UW V preferente
vorderingen ingediend van in totaal € 10.910,63.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator
ingediend.

€ 0,00

11-12-2020
2

Toelichting
Door een w erknemer is aangegeven nog een vordering te hebben op
gefailleerde. De vordering is p.m. opgenomen.

€ 656,06
Toelichting
Door de w erknemer is de reeds ingediende vordering gespecificeerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-03-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

10-09-2020
1

18

11-12-2020
2

19

11-03-2021
3

23

11-06-2021
4

24

13-09-2021
5

26

13-12-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.424,71

10-09-2020
1

€ 101.795,07

11-12-2020
2

€ 102.035,86

11-03-2021
3

€ 119.451,13

11-06-2021
4

€ 122.945,80

13-09-2021
5

€ 124.299,83

13-12-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier kan de curator nog geen uitspraken over doen.

10-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht.

10-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op het moment van faillietverklaring w aren geen procedures aanhangig.

10-09-2020
1

Vlak voor de faillietverklaring is Pepijn & Co bij verstek veroordeeld tot betaling
van een geldsom aan een schuldeiser. De verzettermijn w as ten tijde van de
faillietverklaring nog niet verstreken. Verzet zal niet w orden ingesteld.

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie
Oplevering bedrijfsw oning met opslagruimte.
Onderzoek naar mogelijke premierestitutie.

10-09-2020
1

Debiteuren
In kaart brengen debiteurenposities.
Bank/Zekerheden
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud door een leverancier
Activa/Voortzetten/doorstart onderneming
Het restant van de koopsom moet nog w orden betaald inclusief afdracht van
het kasgeld.
Rechtmatigheid
De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.
Debiteuren
In kaart brengen debiteurenposities.
Afw ikkelen betalingsregeling met een van de bestuurders.
Bank/zekerheden
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud.

11-12-2020
2

Rechtmatigheid
De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.
Inventarisatie
De curator heeft de verhuurder verzocht om een eindrekening w aarbij ook een
afrekening van de servicekosten en betaalde voorschotten is opgenomen.

11-03-2021
3

Debiteuren
Afw ikkelen betalingsregeling met een van de bestuurders.
Bank/zekerheden
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud van de derde leverancier na
ontvangst van nadere stukken.
Rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek is een aanvang gemaakt. De curator hoopt
het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.
Inventarisatie
De verhuurder van een van de panden heeft telefonisch aangegeven nog een
eindafrekening te zullen verstrekken.

11-06-2021
4

Bank/zekerheden
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud van de derde leverancier na
ontvangst van nadere stukken.
Rechtmatigheid
Afronding van het onderzoek en het delen van de voorlopige bevindingen met
het bestuur.
Inventarisatie
De curator heeft de eindafrekening inmiddels ontvangen, maar nog geen
gelegenheid gehad deze te beoordelen.

13-09-2021
5

Bank/zekerheden
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud van de derde leverancier na
ontvangst van nadere stukken.
Rechtmatigheid
De curator heeft nadere bescheiden opgevraagd en is in afw achting van de
ontvangst daarvan.
Rechtmatigheid
De curator zal de reeds ontvangen aanvullende stukken beoordelen. Daarna
zullen de definitieve bevindingen met het bestuur w orden gedeeld.

13-12-2021
6

Rechtmatigheid
Haar bevindingen deelt de curator op korte termijn met het bestuur. De
curator streeft ernaar tevens in de komende verslagperiode tot afw ikkeling
van het faillissement over te gaan.

20-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

10-09-2020
1

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af
te w ikkelen.

20-06-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
20-12-2022

20-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2020
1

