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Algemene gegevens
Naam onderneming
Engbers Zijspanservice (E.Z.S.) B.V.

20-11-2020
1

Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Zelhem. Haar
bezoekadres is gelegen aan de Skagerrakstraat 3b te Zutphen.

20-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich voornamelijk bezig met de fabricage van zijspannen en
aanhangers voor motoren. Ook hield zij zich bezig met de productie van trikes.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 111.231,00

€ -6.506,00

€ 223.491,00

2020

€ 113.127,00

€ -17.946,00

€ 297.588,00

2018

€ 272.623,00

€ -79.818,00

€ 229.303,00

Toelichting financiële gegevens

20-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande cijfers zijn ontvangen van de boekhouder van gefailleerde.
Zij deelt mede dat de cijfers van 2018 grotendeels zijn gecontroleerd en
aangepast door het administratiekantoor. Aan de cijfers van 2019 en 2020 zijn
door de boekhouder geen w erkzaamheden verricht. Deze cijfer van 2019 en
2020 zijn door de boekhouder rechtstreeks onttrokken uit de administratie van
gefailleerde en betreffen boekingen die de bestuurder heeft verricht.

20-11-2020
1

De hiervoor genoemde informatie heeft de curator verkregen van de
bestuurder. In dat kader merkt de curator op dat dit faillissementsverslag een
w eergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn gew orden gedurende de
afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen het
voorlopig oordeel van de curator daaromtrent.
Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-11-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 15.679,69

20-11-2020
1

Toelichting
Op 20 november 2020 stond een bedrag van € 15.679,69 op de
faillissementsrekening.
€ 84.349,31

18-02-2021
2

Toelichting
Op 18 februari 2021 stond een bedrag van € 84.349,31 op de
faillissementsrekening.
€ 87.041,01

18-05-2021
3

Toelichting
Op 18 mei 2021 stond een bedrag van € 87.041,01 op de
faillissementsrekening.
€ 92.902,25

18-08-2021
4

Toelichting
Op 18 augustus 2021 stond een bedrag van € 92.902,25 op de
faillissementsrekening.
€ 92.902,25
Toelichting
Op 22 november 2021 stond een bedrag van € 92.902,25 op de
faillissementsrekening.

22-11-2021
5

Verslagperiode
van
20-10-2020

20-11-2020
1

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

18-02-2021
2

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

18-05-2021
3

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

22-11-2021
5

t/m
22-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 33 min

2

25 uur 6 min

3

5 uur 30 min

4

10 uur 57 min

5

4 uur 45 min

totaal

102 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 23 november 1993 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is TobFlo Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van TobFlo Holding B.V. is de heer D.
Engbers.

1.2 Lopende procedures

20-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is van lopende procedures.

20-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

20-11-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst van het bedrijfspand is door de verhuur opgezegd
tegen 30 januari 2021. Er is een nieuw e huurder gevonden voor het pand.
Getracht w ordt om het bedrijfspand eind 2020 bezemschoon op te leveren
zodat de huurovereenkomst eerder eindigt en de faillissementsboedel nog een
deel van de w aarborgsom geretourneerd krijgt. Een en ander is echter
afhankelijk van de doorlooptijd van de veiling van activa.

20-11-2020
1

Met w ederzijds goedvinden is de huurovereenkomst per 1 januari 2021
geëindigd. Per die datum heeft de nieuw e huurder het pand betrokken.
Gefailleerde heeft een w aarborgsom gestort van € 3.600,-. De huursom van
november en december 2020 bedraagt in totaal € 3.581,60 (inclusief btw ).
Deze huursom is door de verhuurder verrekend met de w aarborgsom van €
3.600,-.

18-02-2021
2

Gefailleerde betaalde maandelijks een voorschot van € 250,- voor gas en
elektra aan de verhuurder. Halfjaarlijks w erd dit voorschot verrekend met de
daadw erkelijke kosten. Voor het eerste halfjaar van 2020 diende gefailleerde
nog een bedrag van € 673,42 (inclusief btw ) aan de verhuurder te betalen. De
verhuurder verrekent dit te betalen bedrag met de w aarborgsom. Daarmee is
de volledige w aarborgsom verrekend en resteert een door gefailleerde te
betalen bedrag aan de verhuurder van € 655,02.
Voor het tw eede deel van 2020 dient gefailleerde een bedrag van € 50,79 aan
de verhuurder te betalen vanw ege gas en elektra. In totaal heeft de
verhuurder derhalve een bedrag van € 705,81 te vorderen van gefailleerde. Dit
bedrag is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Er is sprake van een eigen aangifte. Tijdens de eerste bespreking die heeft
plaatsgevonden op 21 oktober 2020 heeft de bestuurder medegedeeld dat
een samenloop van omstandigheden tot het faillissement heeft geleid. W ellicht
de belangrijkste oorzaak betreft de omstandigheid dat er veel minder
zijspannen verkocht w orden dan een aantal jaar geleden. Daardoor is de
omzet gekelderd en is sprake van een verlieslatende situatie. Daarnaast
speelt mee dat de bestuurder in 2010 is gestart met een project voor het
bouw en van reversed trikes. Deze bouw techniek w erd ontw ikkeld met een
compagnon. Volgens de bestuurder is de compagnon er uiteindelijk vandoor
gegaan met de bouw technieken en het concept w aardoor er € 150.000,schade is geleden bij gefailleerde. Het bedrag van de schade betreft een
inschatting van de bestuurder en kan niet onderbouw d w orden met een
berekening of andere stukken. Daarnaast heeft de bestuurder in 2012 een
onderneming overgenomen en is die onderneming gaan exploiteren in een
andere door hem gecontroleerde rechtspersoon. Deze koop bleek een kat in
de zak, aldus de bestuurder. Ook dit heeft veel geld gekost. Bovendien had de
bestuurder in deze jaren minder focus voor de exploitatie van gefailleerde.
Tezamen met de omzetdaling heeft dit uiteindelijk geleid tot het faillissement,
aldus de bestuurder.

20-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-11-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan faillissement w aren er ook geen w erknemers in
dienst.

20-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

3. Activa

20-11-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

20-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

20-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Productiemiddelen trikes
Veiling inventaris, voorraad en domeinnaam
Restantopbrengst veiling
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.445,00

€ 5.445,00

€ 63.851,68

€ 63.851,67

€ 9.777,95

€ 9.777,95

€ 79.074,63

€ 79.074,62

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over productiemiddelen voor het maken van zijspannen,
trikes en aanhagers. De productiemiddelen bestaan onder meer uit lasmallen
en (polyester) gietmallen. De productiemiddelen zijn aangeboden aan acht
geïnteresseerden. Alleen voor het onderdeel trikes is een koper gevonden die
een bod heeft gedaan die hoger ligt dan de getaxeerde liquidatiew aarde. In
de afgelopen verslagperiode is de koopsom voor dit onderdeel ontvangen en
zijn de goederen geleverd aan de koper.

20-11-2020
1

De productiemiddelen van de zijspan, de productiemiddelen van de
aanhangers en de overige bedrijfsmiddelen w orden geveild. De overige
bedrijfsmiddelen bestaan uit gereedschappen, inventaris (w aaronder
magazijnstellingen, bureau, tafels, stoelen) en machines.
De veiling heeft na aftrek van kosten een bedrag van € 63.851,67 opgeleverd
voor de faillissementsboedel.

18-02-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de goederen die bij de eerste veiling niet
zijn verkocht opnieuw aangeboden. De opbrengst van deze naveiling bedraagt
€ 9.777,95.

18-05-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover vastgesteld w ordt dat de bank een pandrecht heeft dient de
opbrengst van de bodemzaken gereserveerd te w orden voor de fiscus.

20-11-2020
1

De pandakte van de bank is niet geregistreerd. Aan de bank is (herhaaldelijk)
gevraagd om aan te tonen dat de akte is geregistreerd. Deze informatie is tot
heden niet ontvangen. De curator gaat ervan uit dat er geen pandrecht tot
stand is gekomen.

18-02-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank bevestigd dat zij geen
pandrecht heeft.

18-05-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gesprekken en correspondentie met geïnteresseerden, taxateur, bestuurder
en rechter-commissaris.

20-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor de productie van aanhangers, trikes en zijspannen beschikt gefailleerde
over een voorraad. Deze voorraad is modelspecifiek. De voorraad van een
specifiek model kan alleen gebruikt w ordt voor dat model. Zonder de
productiemiddelen is de voorraad eeinig w aard. De voorraad zal om die reden
in dezelfde kavel als de productiemiddelen verkocht w orden in de veiling.

20-11-2020
1

Zie onder 3.3.

18-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gesprekken en correspondentie met geïnteresseerden, taxateur, bestuurder
en rechter-commissaris.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnaam
totaal

Toelichting andere activa

20-11-2020
1

Toelichting andere activa
De domeinnaam van gefailleerde w ordt meegenomen in de veiling.

20-11-2020
1

Zie onder 3.3.

18-02-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gesprekken en correspondentie met geïnteresseerden, taxateur, bestuurder
en rechter-commissaris.

20-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
N.v.t.

20-11-2020
1

Uit de administratie blijkt dat eind 2020 gefailleerde een rekeningcourantvordering op de bestuurder had van circa € 55.000,-. Ook blijkt uit de
administratie dat de managementfee (die door gefailleerde verschuldigd is aan
de bestuurder) in de afgelopen jaren voor een steeds lager bedrag is
opgenomen in de w inst- en verlieskrekening. De rekening-courantvordering is
daarentegen juist opgelopen (eind 2019 bedroeg de rekeningcourantvordering circa € 20.000,-).

18-08-2021
4

Volgens de bestuurder w as gefailleerde in de afgelopen jaren niet in staat om
de overeengekomen managementfee te betalen. Het deel van de
managementfee dat niet is uitbetaald blijkt niet uit de administratie, maar
volgens de bestuurder kan hij dit w el verrekenen met een eventuele rekeningcourantvordering. Daarnaast is een deel van de managementfee per abuis als
privéopname in rekening-courant geboekt. De rekening-courantvordering van €
55.000,- is derhalve niet juist, aldus de bestuurder.
Gezien de verrekenmogelijkheid van de bestuurder en de omstandigheid dat
een deel van de managementfee is opgenomen als privéopname in rekeningcourant bedraagt de rekening-courantvorderign € nihil.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

20-11-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.930,07
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 12.930,07 ingediend vanw ege een
krediet in rekening-courant.

20-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

20-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft pandrechten gevestigd op de voorraad, inventaris en
vorderingen op derden. Uit de onderhandse pandakte blijkt niet dat deze
geregistreerd is, hetgeen een totstandkomingsvereiste voor het pandrecht is.
Aan de bank is gevraagd om een bew ijs van registratie. Dat bew ijs is nog niet
ontvangen. Volgens de Rabobank heeft zij een uittreksel van de registratie
opgevraagd bij de Belastingdienst. Dit uittrekstel is nog niet ontvangen door
de Rabobank.

20-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank geen geregistreerde
pandakte kunnen overleggen. De curator gaat ervan uit dat er geen pandrecht
tot stand is gekomen.

18-02-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Voor zover geoordeeld kan w orden dat de bank een pandrecht heeft is zij
separatist.

20-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Bij één van de leveranciers (van banden) is het
eigendomsvoorbehoud teniet gegaan door natrekking (de banden w aren al
gemonteerd). Aan een andere leverancier kon het geleverde product w orden
geretourneerd. Die leverancier heeft een creditnota verzonden aan de boedel.
Voor andere leveranciers die een beroep op een eigendomsvoorbehoud
hebben gedaan geldt dat de producten niet meer bij gefailleerde aanw ezig
w aren op datum faillissement.

20-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Een opdrachtnemer van gefailleerde heeft een beroep gedaan op een
retentierecht. Dit betreft één van de bedrijven die polyester onderdelen maakt.
Bij dat bedrijf liggen mallen w aarmee de onderdelen gemaakt kunnen w orden.
Die mallen zijn eigendom van gefailleerde. In de komende verslagperiodes
w ordt bezien hoe w ordt omgegaan met dit retentierecht. Dat is mede
afhankelijk van de opbrengst van de veiling.

20-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

20-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

20-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met bank, leveranciers en bestuurder.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

20-11-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement bestonden er negen projecten die nog afgerond dienen
te w orden. Er is voor gekozen om vier van deze projecten tijdens faillissement
af te ronden. De overige vijf projecten w orden niet afgemaakt, enerzijds omdat
dit teveel tijd in beslag neemt, anderzijds omdat het risico te groot is
(vanw ege de investeringen die gedaan moeten w orden) of dat het project
verlieslatend is.

20-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn tw ee projecten volledig afgerond. Een
derde is nagenoeg afgerond en de vierde is uiterlijk eind volgende w eek
afgerond.
In de afgelopen verslagperiode is het derde project afgerond. De bestuurder
heeft aangegeven dat hij het vierde project zo goed als klaar heeft, maar dat
hij geen motivatie meer heeft om dit project volledig af te ronden. In overleg
met de klant en bestuurder is bepaald w at het kost om het project volledig af
te ronden. In principe bestaat er overeenstemming over het door de klant te
betalen bedrag aan de faillissementsboedel. De klant w il echter eerst foto's
zien van het project. In de komende verslagperiode w ordt het vierde en
laatste project afgerond.

18-02-2021
2

Voor het vierde en laatste project dient de motor en zijspan door de RDW
gekeurd te w orden zodat de combinatie geëxporteerd kan w orden. Een derde
heeft zich bereid verklaard om de w erkzaamheden omtrent de keuring (o.a.
transport en enkele reparaties) te verzorgen.

18-05-2021
3

Tijdens de voorbereidende w erkzaamheden van deze derde is gebleken dat er
niet met de motor gereden mag w orden vanw ege een productiefout van de
versnellingsbak. Door de producent dient een modificatie te w orden gedaan
zodat er w eer veilig met de motor gereden kan w orden. Deze modificatie heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Momenteel w ordt de motor en zijspan gereed gemaakt voor de RDW -keuring.
Deze keuring kan pas plaatsvinden in juni 2021. Als de keuring heeft
plaatsgevonden en de opdrachtgever van gefailleerde het restantbedrag heeft
betaald aan de faillissementsboedel dan kan de combinatie w orden opgehaald.
Vermoedelijk is het project in juli 2021 afgerond.
De keuring door de RDW heeft in juni 2021 plaatsgevonden. Naar aanleiding
van die keuring diende enkele aanpassingen te w orden doorgevoerd en w as
een herkeuring noodzakelijk. Deze herkeuring heeft op 11 augustus 2021
plaatgevonden. De RDW heeft een keuringscertificaat afgegeven. Er is een
afspraak gemaakt met de klant om de motor en zijspan op te halen. Als de
motor en zijspan zijn opgehaald zijn de w erkzaamheden met betrekking tot de
projecten afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging

18-08-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengst bedraagt tot heden een bedrag van € 11.324,00.
Daartegenover staat een bedrag van € 1.089,31 aan kosten.

20-11-2020
1

De opbrengst bedraagt tot heden een bedrag van € 20.094,54.
Daartegenover staat een bedrag van € 1.488,61 aan kosten.
Met de bestuurder is een regeling overeengekomen dat hij betaald w ordt voor
zijn inzet. In de hiervoor genoemde kosten is deze vergoeding nog niet
opgenomen. Met de bestuurder is afgesproken dat de vergoeding w ordt
overgemaakt zodra het laatste project is afgerond (en de betaling is
ontvangen op de faillissementsrekening).

18-02-2021
2

De opbrengst bedraagt tot heden een bedrag van € 25.134,19.
Daartegenover staat een bedrag van € 13.612,51 aan kosten.

18-05-2021
3

Voor het vierde en laatste project dient nog een bedrag van € 5,861.24 aan de
faillissementsboedel te w orden betaald. Daartegenover staan geen verdere
kosten.
De slottermijn van € 5.861,24 is in de afgelopen verslagperiode ontvangen.

18-08-2021
4

De opbrengst van de projecten bedraagt in totaal € 30.995,43.
Daartegenover staat een bedrag van € 13.612,51 aan kosten.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met opdrachtgevers, bestuurder, rechtercommissaris.

20-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

20-11-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

20-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

20-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

20-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

20-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog kan op alle vragen antw oord w orden gegeven. Gezien de grootte
van het bedrijf lijkt aan de administratieplicht voldaan te zijn. Nader onderzoek
volgt.

20-11-2020
1

Aan de administratieplicht is voldaan.

18-08-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: nee
2018: nee
2017: op 8 juli 2019 (te laat)
2016: op 26 april 2018 (te laat)
vanaf 2013 t/m 2015 zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

20-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

20-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

20-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt is in onderzoek.
Nee
Toelichting
Er is geen aanleiding gevonden om te oordelen dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

20-11-2020
1

18-08-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

20-11-2020
1

Toelichting
Tot nu toe is niet gebleken van paulianeuze handelingen.
Nee

18-08-2021
4

Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
Overleg en correspondentie bestuurder.

20-11-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 0,00

20-11-2020
1

18-08-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.490,00

20-11-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 1.490,- ingediend.
€ 7.523,00

18-02-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ad € 7.523,- ingediend.
Dit betreft omzetbelasting van januari 2020 en oktober 2020,
vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-11-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

20-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

20-11-2020
1

Toelichting
In totaal hebben acht concurrente crediteuren een vordering ingediend.
13

18-02-2021
2

Toelichting
In totaal hebben dertien concurrente crediteuren een vordering ingediend.
14

18-08-2021
4

Toelichting
In totaal hebben veertien concurrente crediteuren een vordering ingediend.
15

22-11-2021
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Toelichting
In totaal hebben vijftien concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.216,54

20-11-2020
1

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben in totaal een bedrag van € 25.216,54 aan
vorderingen ingediend.
€ 44.254,89

18-02-2021
2

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben in totaal een bedrag van € 44.254,89 aan
vorderingen ingediend.
€ 44.331,91

18-08-2021
4

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben in totaal een bedrag van € 44.331,91 aan
vorderingen ingediend.
€ 82.276,83
Toelichting
De concurrente crediteuren hebben in totaal een bedrag van € 82.276,33 aan
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-11-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling valt op dit moment nog niets te zeggen.

20-11-2020
1

Tenzij er nog omvangrijke boedelvorderingen of preferente vorderingen
w orden ingediend kan er w orden uitgedeeld aan concurrente crediteuren. Met
de huidige stand van zaken kunnen de concurrente crediteuren zelfs volledig
w orden betaald. Verw acht w ordt echter dat een aantal concurrente
crediteuren die w el zijn aangeschreven maar geen vordering hebben ingediend
alsnog hun vordering zullen indienen in het kader van een mogelijke
verificatievergadering.

18-08-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

20-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

20-11-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-11-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

20-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- crediteuren nader in kaart brengen;
- activa te gelde maken d.m.v. openbare veiling;
- tw ee projecten afronden;
- beoordelen of Rabobank pandrechten heeft bedongen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

20-11-2020
1

- één project afronden;
- afrekenen met de bestuurder;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

18-02-2021
2

- één project afronden;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

18-05-2021
3

- motor van laatste project aan klant leveren;
- datum verificatievergadering verzoeken.

18-08-2021
4

Tot uiterlijk 9 december 2021 kunnen vorderingen w orden ingediend.
De verificatievergadering vindt plaats op 23 december 2021 om 12:00 uur.

22-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2021.

20-11-2020
1

2022

22-11-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
22-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-11-2021
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