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Algemene gegevens
Naam onderneming
GeneCoach B.V.

22-02-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap GeneCoach B.V., gevestigd en kantoorhoudende te
(3882 TS) Putten aan de Midden Engw eg 43, ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68762542.

22-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Het analyseren van DNA-profielen en het ontw ikkelen van rapportages omtrent
de DNA-profielen op basis van een unieke SNP-samenstelling.

22-02-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 180.810,00

€ -89.788,00

€ 107.777,00

2019

€ 218.140,00

€ -29.591,00

€ 147.539,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1
De curator ontleent de voornoemde cijfers aan de jaarrekening over 2019
alsmede de aan de curator ter beschikking gestelde financiële administratie.

22-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

22-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 41,55

22-02-2021
1

€ 8.362,60

21-05-2021
2

€ 8.382,55

02-09-2021
3

€ 18.422,45

04-11-2021
4

Verslagperiode
van
22-4-2021

22-02-2021
1

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

21-05-2021
2

t/m
20-5-2021
van
21-5-2021

02-09-2021
3

t/m
1-9-2021
van
2-9-2021

04-11-2021
4

t/m
3-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 12 min

2

45 uur 30 min

3

26 uur 30 min

4

10 uur 6 min

totaal

130 uur 18 min

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in
het op het voorblad genoemde faillissement.

22-02-2021
1

Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 mei 2017. Enig aandeelhouder
en bestuurder is CellCare Health Group B.V., van w elke vennootschap K.G.M.
Health B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. De heer D.P. Zoutew elle is
enig aandeelhouder van K.G.M. Health B.V. en tezamen met R.M.K. Zoutew elleBrugge alleen zelfstandig bevoegd bestuurder.

22-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

22-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
Er is de curator niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten.

22-02-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1
Er is de curator niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

22-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
In het verzoekschrift eigen aangifte faillietverklaring is de oorzaak van het
faillissement als volgt toegelicht:

22-02-2021
1

"Daar w aar begin 2020 de verkoop steeg en aanvragen van enkele grote
bedrijven de gedane investeringen rechtvaardigen, w aren ook de
verw achtingen voor 2020 gespannen. Maar corona veranderde alles. Door
corona hielden de zakelijke klanten van GeneCoach de hand op de knip. De
afname van DNA-analyses door zorgprofessionals viel stil. De aanschaf van een
DNA-analyse w erd immers uitgesteld naar financieel betere tijden.
(...)
Directe aanleiding inzake verslechterde financiële situatie:
Begin december ontdekte GeneCoach een extra reden w aarom er nauw elijks
DNA-analyses w erd verkocht. iGene, een concurrent, staat met
internetmarketing direct boven Genecoach.nl met 2 USP's: beduidend meer
genen (700.000_ voor veel lagere kostprijs (al vanaf € 129,00).
De zorgprofessionals van GeneCoach zagen dit ook. Zij w erden zelfs actief
benaderd door iGene. Begin december 2020 ontving GeneCoach meerdere
meldingen van zorgprofessionals die in de toekomst hun DNA-analyses bij
iGene w ilden uitvoeren. Conclusie; een slag die GeneCoach niet (of nooit) zou
kunnen w innen.
Het aantal begrote testen voor 2020 w as (minimaal) 600 DNA-analyses, voor
de break-even. Het streven w as meer dan 1000 DNA-analyses te verkopen.
Het w erkelijke aantal verkochte analyses in 2020 bedroeg 279, daar w aar in
2019 404 DNA-analyses w erden verkocht.
Conclusie:
Zw aar tegenvallende omzetten als gevolg van concurrentie, corona alsmede
het uitvallen van de heer Zoutew elle. Vorenstaande heeft er toe geleid dat
Genecoach niet meer levensvatbaar is en er geen mogelijkheid meer is in te
lopen op de totale schuldenlast."
De curator zal een onderzoek instellen naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement.
Verslag 2
De curator heeft dit nog in onderzoek.

21-05-2021
2

Verslag 3
De curator heeft dit nog in onderzoek.

02-09-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De curator komt tot de conclusie
dat de door het bestuur genoemde oorzaken tot het faillissement hebben
geleid.

04-11-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-02-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

22-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-1-2021

1

28-1-2021

1

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten met het personeel met inachtneming van de kortst
mogelijke opzegtermijn opgezegd. De curator heeft over de administratieve
afw ikkeling van de dienstverbanden contact gelegd met het UW V. Vanw ege de
huidige omstandigheden (COVID-19) heeft geen collectieve intake kunnen
plaatsvinden.

22-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

22-02-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
DNA - testkits (97 stuks)
GeneCoach handboeken (97 stuks)
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.173,70
€ 0,00
€ 1.173,70

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
verslag 1
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de voorraden
geïnventariseerd. In de komende verslagperiode zal de curator de
mogelijkheden van verkoop van de voorraden onderzoeken en de eventuele
opbrengst bekend maken.

22-02-2021
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de DNA-testkits verkocht
aan een derde voor een bedrag van € 970,-- exclusief BTW . De curator heeft
met dezelfde derde partij overleg gevoerd over het eigendom van de KASPvloeistof. Gebleken is dat de KASP-vloeistof geen eigendom is van de
gefailleerde vennootschap omdat de levering van de vloeistof niet heeft
plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de curator overeenstemming bereikt met de
derde over de verkoop en overdracht van het auteursrecht op het
uitslagenrapport (€ 1.000,-- exclusief BTW ) en de DNA-afnamekits (€ 970,-exclusief BTW ) tegen betaling van een bedrag van € 1.970,-- exclusief BTW en
onder kw ijtschelding van alle vorderingen van de derde op de gefailleerde
vennootschap (€ 39.010,64), een en ander tegen over en w eer finale kw ijting.

21-05-2021
2

Verslag 3
Vooralsnog zijn de handboeken en onder 3.8 genoemde softw are, merk
GeneCoach en domeinnaam onverkoopbaar gebleken. Eén gegadigde heeft
mogelijk nog interesse in de genoemde activa. Inden die interesse ook niet
leidt tot verkoop van de activa, zal de curator in de komende verslagperiode
zijn actieve verkoopinspanningen staken.

02-09-2021
3

Verslag 4
Gebleken is dat de handboeken en onder 3.8 genoemde softw are, merk
GeneCoach en domeinnaam onverkoopbaar zijn. De gegadigde die in de
vorige verslagperiode interesse toonde in de genoemde activa is ook
afgehaakt. De curator heeft zijn verkoopinspanningen gestaakt.

04-11-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving
Het geregistreerde merk GeneCoach

Verkoopopbrengst
€ 0,00

Het auteursrecht op het uitslagenrapport

€ 1.210,00

Creditsaldo Rabobank

€ 5.887,15

Specifiek voor GeneCoach gebouw de softw are

€ 0,00

Domeinnaam w w w .genecoach.nl

€ 0,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 7.097,15

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 2
Zoals onder 3.7 uiteengezet is het auteursrecht op het uitslagenrapport
verkocht voor een bedrag van € 1.000,-- exclusief BTW .

21-05-2021
2

Verslag 3
Zie toelichting onder 3.7.

02-09-2021
3

Verslag 4
Zie toelichting onder 3.7.

04-11-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator de activa geïnventariseerd.
In de komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden van verkoop
van de activa onderzoeken en de eventuele opbrengst bekend maken.

22-02-2021
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator nog geen koper kunnen
vinden voor het merk GeneCoach, de domeinnaam, de softw are en de onder
3.6 vermelde handboeken. In de komende verslagperiode zal de curator
opnieuw de mogelijkheden voor de verkoop van deze activa onderzoeken en
de eventuele opbrengst bekend maken.

21-05-2021
2

Verslag 3
Zie toelichting onder 3.7.

02-09-2021
3

Verslag 4
Zie toelichting onder 3.7.

04-11-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre-faillissementsdebiteuren

€ 151,60

€ 151,60

totaal

€ 151,60

€ 151,60

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1
In de komende verslagperiode zal de curator de resterende openstaande
vorderingen incasseren.

22-02-2021
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode is totaal € 50,20 aan prefaillissementsdebiteuren voldaan. In de komende verslagperiode zal de curator
de resterende openstaande vorderingen incasseren.

21-05-2021
2

Verslag 3
Gebleken is dat een bedrag van € 518,75 niet verschuldigd is omdat de
ingezonden DNA-kit niet is geanalyseerd voor de klant, reden w aarom de
omvang van de pre-faillissementsdebiteuren w ordt gew ijzigd naar € 151,60.

02-09-2021
3

In de onderliggende verslagperiode heeft de curator een drietal debiteuren
nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de resterende openstaande
vorderingen (in totaal € 59,85) te betalen. Op de faillissementsrekening is één
betaling ad € 19,95 ontvangen.
Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode zijn ook de resterende openstaande
vorderingen (in totaal € 39,90) voldaan.

04-11-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
Het voeren van correspondentie met de debiteuren.

22-02-2021
1

Verslag 2
Het voeren van correspondentie met debiteuren.

21-05-2021
2

Verslag 3
Het voeren van correspondentie met debiteuren.

02-09-2021
3

Verslag 4
Het voeren van correspondentie met debiteuren.

04-11-2021
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is samen met haar groepsmaatschappij
hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de groep verstrekte kredietfaciliteit en
bankleningen. In dat kader is overeengekomen dat de bank een pandrecht
heeft op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen van
de gefailleerde vennootschap.

22-02-2021
1

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bank.
De bank heeft aan de curator medegedeeld dat zij bezig is met een nieuw e
kredietovereenkomst met de groep als gevolg w aarvan de gefailleerde
vennootschap buiten de financieringsgroep valt en haar aansprakelijkheid
komt te vervallen. Op het moment dat de nieuw e kredietovereenkomst is
gesloten zal de bank haar positie aan de curator doorgeven. Daarop
voorsorterend heeft de bank aan de curator bevestigd dat zij nu reeds afstand
doet van haar pandrecht op inventaris, voorraden en de vorderingen van de
gefailleerde vennootschap.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de Bank haar positie nog niet bekend
gemaakt en ook geen vordering ter verificatie ingediend.
€ 0,00

21-05-2021
2

02-09-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3
De bank heeft aan de curator bevestigd dat de aansprakelijkheid van de
gefailleerde vennootschap is komen te vervallen. De bank heeft geen vordering
op de gefailleerde vennootschap.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
De curator is niet gebleken van lopende leasecontracten.

22-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1
Het voeren van correspondentie met de Rabobank

22-02-2021
1

Verslag 3
Het voeren van correspondentie met de Rabobank.

02-09-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

22-02-2021
1

7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
Aan de curator is de digitale administratie van de gefailleerde vennootschap
ter beschikking gesteld. De curator zal onderzoeken of de administratie aan de
daartoe gestelde w ettelijke vereisten voldoet.

22-02-2021
1

Verslag 2
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie voortgezet.

21-05-2021
2

Verslag 3
Ook in de onderliggende verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar
de administratie voortgezet.

02-09-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie afgerond.
Geconcludeerd moet w orden dat de gefailleerde vennootschap geacht moet
w orden aan de boekhoudplicht te hebben voldaan.

04-11-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

22-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
De aandelen zijn in geld volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement
onderzoek doen naar de vraag of er sprake is onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
Verslag 4
Het is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

22-02-2021
1

21-05-2021
2

02-09-2021
3

04-11-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-02-2021
1

Toelichting
Verslag 1
Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement
onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen.
Ja

21-05-2021
2

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft in onderhavige verslagperiode onderzoek verricht naar
mogelijk paulianeus handelen. Het is de curator gebleken dat één maand voor
faillietverklaring de gefailleerde vennootschap tw ee vorderingen heeft
gecedeerd aan vennootschappen, w aarvan de heer Zoutew elle eveneens
bestuurder is. De curator is van mening dat de schuldeisers van de gefailleerde
vennootschap door de betreffende cessies zijn benadeeld, reden w aarom de
curator de cessies buitengerechtelijk heeft vernietigd op grond van artikel 42
Fw . De curator heeft de de betreffende vennootschappen aangeschreven en
aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag van
€ 14.919,68.
Ja

02-09-2021
3

Toelichting
Verslag 3
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator correspondentie gevoerd
met de advocaat van de betreffende vennootschappen. Vooralsnog betw isten
de vennootschappen dat er sprake is van paulianeuze rechtshandelingen. De
curator en de advocaat van de vennootschappen zullen in de komende
verslagperiode de mogelijkheden voor een minnelijke regeling onderzoeken.
Indien een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, zal de curator overgaan tot
dagvaarding.

Toelichting
Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator met toestemming van
de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een betaling van €
10.000,-- aan de boedel, één en ander tegen finale kw ijting. De betaling van
€ 10.000,-- is ontvangen, w aarmee dit onderdeel is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-11-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1
Zier hiervoor.

22-02-2021
1

Verslag 2
Zie hiervoor.

21-05-2021
2

Verslag 3
Zie hiervoor.

02-09-2021
3

Verslag 4
Zie hiervoor.

04-11-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De curator heeft aanvang gemaakt met het onderzoek van de administratie en
overige relevante documenten.

22-02-2021
1

Verslag 2
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie en overige relevante
documenten voortgezet.

21-05-2021
2

Verslag 3
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie voortgezet en
correspondentie gevoerd met de advocaat van de vennootschappen.

02-09-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie af gerond en komt tot
de conclusie dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator is w el gestuit
op paulianeuze rechtshandelingen, zie onder 7.6, ter beslechting w aarvan
uiteindelijk een minnelijke regeling is bereikt met de betreffende
vennootschappen.

04-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1
Nog niet bekend.
€ 10.334,61
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering terzake premies en loonverplichtingen bij de
curator ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-02-2021
1

02-09-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.106,00

22-02-2021
1

Toelichting
Verslag 1
De fiscus heeft haar vordering als volgt ingediend:
LH: € 47.106,--

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1
Nog niet bekend.
€ 13.618,70

22-02-2021
1

02-09-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

22-02-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.010,64

22-02-2021
1

€ 71,23

21-05-2021
2

Toelichting
Een concurrente schuldeiser heeft haar vordering van € 39.010,64 op de
gefailleerde vennootschap kw ijtgescholden. Zie onder 3.7.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Nog niet bekend.

22-02-2021
1

Verslag 4
Opheffing w egens gebrek aan baten.

04-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek
vorderingen gespecificeerd onder bijvoeging van bew ijsstukken bij hem in te
dienen.

22-02-2021
1

Verslag 3
Correspondentie met het UW V.

02-09-2021
3

Verslag 4
De curator heeft nog onderzocht of er aanspraak bestond op een
aanvullende betaling bovenop het reeds betaalde voorschot van de tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (NOW ). De curator heeft in
dat kader aanvraag gedaan voor de definitieve berekening van de NOW . Bij
de vaststelling van de definitieve berekening w ordt uitgegaan van de
omzetdaling van de groep, omdat de gefailleerde vennootschap onderdeel is
van een groep. Voor de bepaling van de omzet van de gefailleerde
vennootschap geldt aldus dat het gehele concern in aanmerking w ordt
genomen. Gebleken is dat het eerder opgegeven omzetverlies groter is dan
het daadw erkelijke omzetverlies van het gehele concern, reden w aarom de
gefailleerde vennootschap (een deel van) het voorschot dient terug te
betalen.

04-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de
verkoop van de activa. Daarnaast zal de curator zich verder bezig houden met
de incasso van de debiteurenvorderingen, het onderzoek naar de
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de overige in
faillissementen gebruikelijke handelingen.

22-02-2021
1

Verslag 2
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:
- de verkoop van de activa;
- de incasso van de debiteurenvorderingen;
- het incasseren van de vordering van € 14.919,68 op een derde als
gevolg van vernietiging van de paulianeuze rechtshandeling;
- het onderzoek naar de administratie;
- de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

21-05-2021
2

Verslag 3
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:
- de verkoop van de activa;
- de incasso van de debiteurenvorderingen;
- het incasseren van de vordering van € 14.919,68 op een derde als
gevolg van vernietiging van de paulianeuze rechtshandeling;
- het onderzoek naar de administratie;
- de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

02-09-2021
3

Verslag 4
Het faillissement is gereed voor afw ikkeling en de curator stelt de rechtercommissaris voor het faillissement voor te dragen aan de rechtbank ten einde
te w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

04-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Nog niet bekend.

22-02-2021
1

Verslag 4
Binnen enkele maanden.

04-11-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

22-02-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

