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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zorgpassie Valide BV

30-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgpassie Valide
BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6532 ZV) Nijmegen aan de
Graafsew eg 274, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
68056567.

30-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de registers van de Kamer van Koophandel het aanbieden van 24uurs thuiszorg aan mensen met een beperking in alle leeftijden zow el op
lichamelijk als psychisch gebied. Het aanbieden van huishoudelijke zorg en
begeleiding. Het aanbieden van paliatieve/terminale en verpleegkundig
specialistische zorg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 41.230,00

€ -10.159,00

€ 20.879,00

2019

€ 129.509,00

€ -10.193,00

€ 20.982,00

2018

€ 153.022,00

€ 6.778,00

€ 29.182,00

Toelichting financiële gegevens

30-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is door mij opgevraagd en grotendeels ontvangen. Ter zake
heb ik een aantal vervolgvragen aan de bestuurder gesteld.

30-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

30-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.448,75

30-10-2020
1

€ 9.321,44

25-01-2021
2

Verslagperiode
van
2-10-2020

30-10-2020
1

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

25-01-2021
2

t/m
24-1-2021
van
25-1-2021

23-02-2021
3

t/m
22-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 18 min

2

10 uur 36 min

3

11 uur 18 min

totaal

53 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren surseance van betaling: 2 tot en met 5 oktober: 6,5
Bestede uren faillissement: 6 tot en met 29 oktober: 24,8

30-10-2020
1

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de
bestuurder, aan onderzoek naar de mogelijkheden van een succesvolle
surseance van betaling, ter omzetting van de surseance van betaling in een
faillissement, aan contacten met personeel, verhuurder, Raad van Toezicht en
aandeelhouders, aan het inw erking doen treden van de loongarantieregeling
van UW V, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter
vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter
aanschrijving en aan contact met de crediteuren en aan het
rechtmatigheidsonderzoek.
De bestede uren zijn van de periode 18 januari tot en met 22 februari 2021.
Zoals bericht konden w ij bij verslag 2 slechts de bestede uren tot en met 17
januari 2021 ophalen i.v.m. de overgang naar een anders systeem.

23-02-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgpassie Valide
BV (hierna tevens: “de gefailleerde vennootschap”) is op 22 maart 2017
opgericht en op 29 maart 2017 ingeschreven in het Handelsregister.

30-10-2020
1

Enig bestuurder van en 50% aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is
mevrouw J.H. Ew alds.
Tot 20 juli 2020 w as mevrouw A.F.P.G. Lensen-Hendriks eveneens bestuurder.
Zij houdt nog steeds 50% van de aandelen.

1.2 Lopende procedures
Naar opgaaf van de bestuurder zijn er geen procedures aanhangig.

30-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er voor of door de gefailleerde
vennootschap de gebruikelijke verzekeringen zijn afgesloten. Ik heb de
verzekeraar verzocht om de polissen.

1.4 Huur

30-10-2020
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Graafsew eg
274 te Nijmegen. Tot en met september 2020 zou huur betaald zijn.

30-10-2020
1

Het gehuurde bedrijfspand is door mij in de afgelopen verslagperiode
opgeleverd. De verhuurder heeft zijn (boedel)vorderingen bij mij ter verificatie
ingediend.

25-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft zij Zorgpassie
Valide BV in maart 2017 opgericht samen met mevrouw Lensen-Hendriks.

30-10-2020
1

Naar opgaaf van de bestuurder is in juli 2020 een geschil met mevrouw
Lensen-Hendriks ontstaan, w aarna mevrouw Lensen-Hendriks als bestuurder
opgestapt is.
Als gevolg van dat opstappen en het ontbreken van financiële middelen om
een geschikte vervanger met een soortgelijke BIG-registratie aan te trekken,
kon de vennootschap – aldus de bestuurder – niet langer haar activiteiten
ontplooien en heeft zij eind augustus 2020 zich genoodzaakt gezien
faillissement aan te vragen.
Vanw ege het ontbreken van een door beide aandeelhouders ondertekend
AVA-besluit, kon het faillissement echter niet uitgesproken w orden. De
bestuurder heeft daarna op 1 oktober 2020 voorlopig surseance van betaling
aangevraagd.
Deze voorlopige surseance van betaling is verleend op 2 oktober met
aanstelling van ondergetekende als bew indvoerder.
Kort daarop heb ik – na gesprekken met de bestuurder en mevrouw Hendriks
en boekenonderzoek – op 6 oktober 2020 verzocht om de voorlopig surseance
van betaling in te trekken en gelijktijdig het faillissement uit te spreken. De
Raad van Toezicht w as toen overigens ook al opgestapt.
De voornaamste redenen voor mijn verzoek w aren dat de onderneming
gestaakt w as sinds 24 augustus 2020, dat een financieel plan omtrent de
financiering van de exploitatie van de onderneming gedurende de surseance
van betaling ontbrak en dat er geen financiële middelen w aren om personeel
te betalen.
Kortom, de stand van de boedel bleek derhalve zodanig te zijn, dat het
vooruitzicht dat Zorgpassie Valide BV na verloop van tijd haar schuldeisers zou
kunnen bevredigen niet bleek te bestaan.
De rechtbank heeft dezelfde dag – op 6 oktober 2020 – de voorlopig
surseance van betaling ingetrokken en gelijktijdig het faillissement
uitgesproken met benoeming van ondergetekende als curator.
Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het
faillissement is.
Ik heb de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

25-01-2021
2

De oorzaak van het faillissement is in mijn ogen gelegen in een onder de
streep onvoldoende w instgevende exploitatie en het niet (zonder extra
kosten en inspanningen) kunnen voldoen aan de steeds strengere eisen van
zorgverzekeraars onder andere ten aanzien van de verlangde
opleidingseisen van (ingeschakeld en ingehuurd) personeel.
De directe aanleiding van het faillissement is in mijn ogen een geschil tussen
mevrouw Ew alds en mevrouw Lensen-Hendriks. Dit geschil heeft geleid tot
het opstappen van mevrouw Lensen-Hendriks als bestuurder eind juli 2020.
Naar mijn mening had toen – eind juli 2020, althans kort daarop –
faillissement aangevraagd moeten w orden. Het faillissement is pas
uitgesproken begin oktober 2020 na een in de ogen van mevrouw Ew alds
noodzakelijke tussenstap (namelijk de surseance van betaling). Ter zake de
ontstane vertraging en de oorzaak van het geschil w ijzen mevrouw Ew alds
en mevrouw Lensen-Hendriks naar elkaar.
Doordat het faillissement pas begin oktober is uitgesproken en vanw ege het
ontstane geschil is in mijn ogen een gedeelte van de liquiditeiten van de
gefailleerde vennootschap onnodig gebruikt voor betaling van
advocaatkosten in de periode augustus/september 2020 en zijn enkele
schulden enkele maanden langer doorgelopen dan in mijn ogen noodzakelijk
w as.

23-02-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

30-10-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren ernaar opgaaf van de bestuurder tw ee
personeelsleden in dienst van de gefailleerde vennootschap. Ik heb de
arbeidsovereenkomsten van deze personeelsleden opgezegd op 8 oktober
2020 na daartoe gemachtigd te zijn door de rechter-commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-10-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake van het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden en de
loongarantieregeling is in w erking gezet. Het is thans w achten op het indienen
van de vordering door het UW V.

30-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij
verricht onderzoek.

30-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 580,00
totaal

€ 580,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naar opgaaf van de bestuurder is er sprake van een kleine kantoorinventaris.
Deze staat in de gehuurde bedrijfsruimte.

30-10-2020
1

De kantoorinventaris is door mij (met toestemming van de pandhouder)
verkocht voor een bedrag van € 555,00. De koopsom is inmiddels
bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Daarnaast is een zeer oude laptop die zich bevond bij een voormalig
bestuurder door mij verkocht voor een bedrag van € 25,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is in beginsel van toepassing op de
kantoorinventaris. Ik ben in afw achting van de opgaaf van de fiscale vordering.
Voor het geval het bodemvoorrecht van de fiscus geen toepassing vindt, ben ik
met de pandhouder een boedelbijdrage van 50 % (inclusief btw ) over de
koopsom overeengekomen.

30-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog afgerond.

30-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 555,00
totaal

€ 555,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder zijn alle vóór datum faillissement uitgevoerde
w erkzaamheden gefactureerd en betaald, ofschoon in het surseance verzoek
anders stond. Dit heb ik in onderzoek. Ik verw ijs naar hoofdstuk 7 van dit
verslag.
Volgens de bestuurder w as er geen sprake van voorraad, behalve w at
medische materialen (zoals mondkapjes, handschoenen etc.) met een zeer
beperkte w aarde. Deze materialen heeft de bestuurder naar een andere
zorginstelling gebracht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

30-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

30-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.323,83
totaal

€ 1.323,83

€ 0,00

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap houdt een bankrekening aan bij Rabobank.

30-10-2020
1

Op datum faillissement stond er een bedrag op deze rekening van € 1,25. Op 7
oktober 2020 heeft een restitutie van een verzekeraar plaatsgevonden ter
grootte van € 1.322,58
Het totale creditsaldo van € 1.323,83 is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
Daarnaast hebben er storneringen plaatsgevonden ter grootte van € 1.544,92.
Ook dit bedrag is inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening.
Tot slot heb ik een klein kassaldo aangetroffen. Dit kasgeld w ordt in de
komende verslagperiode gestort op de faillissementsrekening.
Na datum faillissement is nog een bedrag van € 70,48 aan (premie)restituties
ontvangen op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. Dit bedrag
is op mijn verzoek overgemaakt naar de faillissementsrekening.

25-01-2021
2

Het kasgeld van € 26,00 is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Toezien op storting van het kasgeld.

30-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn alle vóór datum faillissement openstaande facturen
vóór datum faillissement betaald, op een eventuele claim op een verzekeraar
na vanw ege ziekte van de personeelsleden. Dit heb ik in onderzoek.

30-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar en inning van eventuele openstaande debiteurenvorderingen.

30-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog zijn er geen bancaire vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.
Hiervan zou volgens de bestuurder ook geen sprake zijn.

30-10-2020
1

W el heeft een externe financier een vordering ter grootte van € 10.072,92 ter
verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten
Naar opgaaf van de bestuurder zijn er geen leasecontracten gesloten door de
gefailleerde vennootschap.

30-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De onder 5.1 beschreven externe financier heeft een pandrecht op onder
andere vorderingen en inventaris. Daarnaast hebben beide bestuurders zich
garant gesteld voor terugbetaling van de lening.

30-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

30-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een
eigendomsvoorbehoud. W el stonden er enkele privé eigendommen van
(voormalig) bestuurders op de bedrijfslocatie. Deze zijn in overleg met koper
van de activa opgehaald door de rechthebbenden.

30-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op
retentierecht.

30-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een recht
van reclame.

30-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de pandhouder kw am ik een boedelbijdrage van 50 % over de opbrengst
van de inventaris overeengekomen (indien en voor zover het bodemvoorrecht
van de fiscus geen toepassing vindt) en 25 % over de opbrengst van
vorderingen.

30-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgerond.

30-10-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

30-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.

30-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

30-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is door mij opgevraagd en de meeste administratie is door mij
ontvangen. Ik heb een aantal vragen gesteld aan de bestuurder. Ik heb nog in
onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

30-10-2020
1

Ik heb in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

25-01-2021
2

Ik heb geen reden om aan te nemen dat niet aan de boekhoudplicht voldaan
is, mede gezien de beperkte omvang van de onderneming.

23-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

30-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik heb nog in onderzoek of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Ik heb nog in onderzoek of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Ik verw ijs naar hoofdstuk 1.7 van dit verslag. Ter zake acht ik niet opportuun
om namens de boedel rechtsmaatregelen te nemen, zo voornoemd handelen
al gekw alificeerd zou kunnen w orden als kennelijk onbehoorlijk bestuur of
onrechtmatig handelen jegens de boedel.

7.6 Paulianeus handelen

30-10-2020
1

25-01-2021
2

23-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-10-2020
1

Toelichting
Ik heb nog in onderzoek op sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

25-01-2021
2

Toelichting
Naar mijn mening had een aantal betalingen kort vóór het faillissement niet
meer mogen plaatsvinden. Het gaat in ieder geval om een bedrag van €
3.850,00.
Ik heb dit bedrag teruggevorderd bij de partij die de betalingen ontvangen
had. De partij heeft vervolgens het totaalbedrag van € 3.850,00 betaald op de
faillissementsrekening.
Ik heb nog in onderzoek of er nog meer paulianeuze betalingen hebben
plaatsgevonden.

Toelichting
Bij het afronden van mijn onderzoek ben ik nog gestuit op een aantal
betalingen w aarover ik vragen heb gesteld aan de bestuurder en Raad van
Toezicht. Deze vragen zijn inmiddels naar tevredenheid beantw oord.

23-02-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ik ben in afw achting van beantw oording van de door mij gestelde vragen. Als
dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

30-10-2020
1

Ik heb nog in onderzoek of en in hoeverre sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur en w at de oorzaken zijn van het faillissement. Ik verw acht mijn
onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

25-01-2021
2

Ik verw ijs naar hoofdstuk 1.7 van dit verslag.

23-02-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

30-10-2020
1

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2021
2

Mijn w erkzaamheden zijn afgerond.

23-02-2021
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is alleen het salaris van de curator als boedelvordering
verschuldigd.

30-10-2020
1

Het UW V en de verhuurder zullen in de komende verslagperiode vermoedelijk
ook opgaaf doen van hun boedelvorderingen.

Toelichting
Ik ben nog in afw achting van de vorderingen van UW V. De verhuurder w enst
alleen een concurrente vordering ter verificatie in te dienen.
€ 8.597,25

25-01-2021
2

23-02-2021
3

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ter grootte van € 8.597,25.
De verhuurder heeft alleen een concurrente vordering ingediend, w elke
vordering naar beneden bijgesteld is vanw ege eerdere oplevering van het
bedrijfspand en verrekening van de w aarborgsom.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.566,00

30-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering van € 3.566,00
ingediend.
€ 7.702,00

25-01-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft nog tw ee aanvullende preferente vorderingen ingediend van in
totaal € 4.136,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is (vooralsnog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Ik ben nog in afw achting van de vordering van UW V.
€ 5.235,06

30-10-2020
1

25-01-2021
2

23-02-2021
3

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend ter grootte van € 5.235,06.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn (vooralsnog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

30-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

30-10-2020
1

6

25-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.209,06

30-10-2020
1

Toelichting
Tot op heden is er door concurrente crediteuren een bedrag van € 10.209,06
ingediend.
€ 6.549,95

25-01-2021
2

Toelichting
Dit bedrag ligt w at lager dan in het vorige verslag omdat door de betaling aan
de pandhouder zijn vordering gecrediteerd is tot een bedrag van € 4.294,28.
€ 5.731,99

23-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

30-10-2020
1

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

25-01-2021
2

Vaststaat dat er onvoldoende activa zijn om aan de preferente en
concurrente crediteuren enige uitkering te doen. Ik heb de rechtercommissaris derhalve verzocht het faillissement voor te dragen aan de
rechtbank voor opheffing bij gebrek aan baten. De crediteuren die hun
vordering bij mij ter verificatie hebben ingediend, zullen w orden
aangeschreven dat aan hen geen uitkering gedaan kan w orden. Voor zover
in een vordering omzetbelasting is begrepen, w orden crediteuren op deze
w ijze in de gelegenheid gesteld aanspraak te maken op restitutie c.q.
verrekening van de BTW bij de belastingdienst.

23-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

30-10-2020
1

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

25-01-2021
2

Zie paragraaf 8.7 van dit verslag.

23-02-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.

30-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog afgerond.

30-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek naar eventuele debiteurenvorderingen;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verw erken ingediende crediteurenvorderingen.

30-10-2020
1

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verw erken ingediende crediteurenvorderingen.

25-01-2021
2

Afw ikkeling van het faillissement.

23-02-2021
3

Ik heb de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen aan
de rechtbank voor opheffing bij gebrek aan baten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

30-10-2020
1

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

25-01-2021
2

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond.

23-02-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

30-10-2020
1

Niet van toepassing.

25-01-2021
2

Afw ikkeling van het faillissement.

23-02-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

