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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aphrodite Bruidsmode V.O.F.

02-03-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Aphrodite Bruidsmode V.O.F., handelend onder
de naam Aphrodite Bruidsmode en Trouw plaza. statutair gevestigd te (3771
ER) Barneveld aan het Raadhuisplein 28, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 63815036 en haar vennoten de heer W .T.G.
Klaassen, geboren op 2 maart 1971 en mevrouw N.A. Klaassen-Vtcherachnia,
geboren 7 oktober 1976, beide w onende te (6942 BL) Didam aan de
W ilhelminastraat 16.

02-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Het importeren van en detailhandel in bruidsmode, artikelen, kleding, schoenen
en accessoires.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 301.365,00

€ 67.782,00

€ 210.160,00

2018

€ 372.473,00

€ 23.768,00

€ 192.773,00

Toelichting financiële gegevens

02-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
1. De curator beschikt niet over de jaarstukken als gevolg w aarvan
voornoemde financiële gegevens vooralsnog onbekend zijn.

1. De cijfers zijn afkomstig uit de conceptjaarrekening 2018 die de curator
van een derde heeft ontvangen. Tot op heden zijn geen overige
financiële gegevens aan de curator ter beschikking gesteld w aaruit de
omzet, het balanstotaal of de w inst/ het verlies over de jaren 2019, 2020
en 2021 kunnen w orden afgeleid.

1. De curator heeft de vennoten in de gelegenheid gesteld om de financiële
gegevens te verstrekken, maar de volledige informatie is tot op heden
niet ontvangen. Hierover meer onder 7 van dit verslag.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

22-10-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-03-2021
1

Toelichting
1. Bij gefailleerde w as tot voor kort één personeelslid in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

02-03-2021
1

€ 8.298,75

22-07-2021
2

€ 11.476,78

22-10-2021
3

€ 11.476,78

20-01-2022
4

€ 11.476,78

20-04-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-2-2021

02-03-2021
1

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

22-07-2021
2

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

22-10-2021
3

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

20-01-2022
4

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022

20-04-2022
5

t/m
19-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 54 min

2

78 uur 42 min

3

22 uur 6 min

4

13 uur 42 min

5

14 uur 42 min

totaal

150 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie

02-03-2021
1

1.1 Directie en organisatie
1. Gefailleerde exploiteerde een w inkel in bruidsmode te Barneveld.
Vennoten van gefailleerde zijn de heer Klaassen en mevrouw KlaassenVtcherachnia. Beiden zijn per gelijke datum in staat van faillissement
verklaard.

02-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
1. Voor zover bekend w as er op faillissementsdatum geen sprake van
lopende gerechtelijke procedures.

02-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
1. De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en voor zover mogelijk
opgezegd.

1. De verzekeringen zijn opgezegd. Er is een restitutie van € 104,23
ontvangen.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

1.4 Huur
1. Gefailleerde huurde een pand aan het Raadhuisplein 28 te Barneveld. De
huur van het pand is reeds voor de faillissementsdatum ontbonden door
de kantonrechter.

1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator het pand opgeleverd aan
de verhuurder. De verhuurder heeft een boedelvordering en concurrente
vordering ingediend bij de curator.
Gefailleerde huurde daarnaast ook een opslagruimte te Didam. De curator
heeft de huurovereenkomst opgezegd en het gehuurde opgeleverd aan de
verhuurder. Ook deze verhuurder heeft vervolgens een boedelvordering en
concurrente vordering bij de curator ingediend.
Alle huurovereenkomsten zijn daarmee afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

02-03-2021
1

22-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
1. Gefailleerde exploiteerde een bruidsmodezaak te Barneveld. Een conflict
tussen de vennoten heeft ertoe geleid dat de voorraad in juli 2020 door
een van de vennoten uit de w inkel is verw ijderd en extern is opgeslagen.
Als gevolg hiervan konden vanaf juli 2020 feitelijk geen activiteiten meer
w orden ontplooid en ook diverse jurken die reeds w aren besteld en
(aan)betaald niet w orden uitgeleverd.

02-03-2021
1

Na juli 2020 zijn er geen w erkzaamheden meer verricht als gevolg w aarvan de
schulden zich hebben opgestapeld. Diverse schuldeisers zijn een gerechtelijke
procedure gestart ter verkrijging van een (verstek)vonnis. Op
faillissementsdatum w as de w inkel reeds geruime tijd gesloten. Een voormalig
w erkneemster heeft het faillissement aangevraagd w egen onbetaald gelaten
salaris.
Er zal nader onderzoek w orden verricht naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

1. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

1. Het faillissement is hoogstw aarschijnlijk veroorzaakt doordat er in juli
2020 de voorraad door een der vennoten elders is ondergebracht als
gevolg w aarvan geen verkopen meer konden plaatsvinden. Nu er geen
w erkzaamheden na juli 2020 zijn verricht, zijn de schulden alleen maar
toegenomen. Daarnaast is de laatste jaren voorafgaand het faillissement
geen deugdelijke administratie gevoerd. Hierover meer onder 7. Het
onderzoek is daarmee afgerond.

22-07-2021
2

22-10-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-03-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

02-03-2021
1

Toelichting
1. Bij gefailleerde w aren tw ee medew erkers in dienst. Hoew el de
dienstverbanden reeds zijn beëindigd w as er bij beide w erknemers nog sprake
van een loonvordering. UW V is in staat gesteld deze verplichting over te
nemen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
1. UW V in de gelegenheid stellen om te voldoen aan de
loongarantieregeling.

02-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
1. Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

02-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 3.558,87

€ 0,00

totaal

€ 3.558,87

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. In het voormalig huurpand van gefailleerde is een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze zullen te gelde w orden gemaakt.

1. De afgelopen verslagperiode is de inventaris via een executieveiling
verkocht. De totaalopbrengst voor de inventaris bedroeg € 3.441,24. De
kosten voor de verkoop incl. taxatie bedroegen € 2.242,37. Er is derhalve
een bedrag van € 1.198,87 aan de boedel afgedragen. De belangen van
de fiscus zijn op grond van art. 57 lid 3 behartigd als gevolg w aarvan de
opbrengst van de inventaris op de boedelrekening is ontvangen.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

in de afgelopen verslagperiode is daarnaast met de verhuurder
overeengekomen dat de verhuurder voor ontruiming zou zorgdragen en dat
verhuurder de na veiling resterende bodemzaken kon overnemen. Hiervoor is
een netto-opbrengst gerealiseerd van € 1.150,- (BTW verlegd).

1. Er is in totaal € 3.558,87 ontvangen als gevolg van de verkoop van
inventaris na aftrek van de verkoopkosten.

22-10-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

02-03-2021
1

1. De belangen van de fiscus zijn op grond van art. 57 lid 3 behartigd.

22-07-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
02-03-2021
1

1. Inventarisatie.

1. Inventariseren, verkopen bedrijfsmiddelen en correspondentie met
derden en vennoten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bruidsjurken

€ 25.529,47

totaal

€ 25.529,47

Boedelbijdrage

€ 0,00

22-07-2021
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Er is een voorraad bruidsjurken en pakken aangetroffen op een externe
locatie. Deze zijn geïnventariseerd en er is een taxatierapport
opgevraagd. In overleg met de pandhouder zal de voorraad te gelde
w orden gemaakt. De verw achting bestaat dat nog enkele crediteuren
zich zullen melden met een claim op eigendomsvoorbehoud.

1. De afgelopen verslagperiode heeft de pandhouder de voorraad
uitgew onnen. Er is een restant voorraad over na voldoening van de
pandhouder. De komende periode zal w orden bezien op w elke w ijze
deze zo goed mogelijk te gelde kan w orden gemaakt.

1. De afgelopen verslagperiode is de restantvoorraad bruidsjurken te koop
aangeboden via een veilinghuis.
Tot op heden is voor in totaal € 25.529,47 inclusief 21% btw verkocht en
heeft de boedel, na aftrek van de afdracht aan de pandhouder (€
7.713,34) en de verkoopkosten € 8.792,45 een bedrag van € 9.023,68
inclusief 21% btw ontvangen. De verkoop w ordt de komende periode
voortgezet.

1. De verkoop van de jurken is de afgelopen periode als gevolg van de
coronamaatregelen gestagneerd. Er zal een nieuw plan van aanpak
w orden gemaakt.

1. De verkoop van de jurken kan w eer w orden opgepakt. Vanw ege de
coronamaatregelen is de locatie w aar de jurken voorheen w erden
verkocht echter opgeheven. Er dient een nieuw e locatie te w orden
gevonden.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

22-10-2021
3

20-01-2022
4

20-04-2022
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Inventarisatie.

1. Inventariseren en correspondentie met de pandhouder, derden en
vennoten.

02-03-2021
1
22-07-2021
2

1. Contact veilinghuis en verw erken verkoopopbrengsten.

22-10-2021
3

1. Contact veilinghuis.

20-01-2022
4

1. Contact veilinghuis + plan van aanpak

20-04-2022
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
1. Tot op heden zijn geen andere activa aangetroffen.

1. Gefailleerde beschikte over meerdere domeinnamen. Deze zijn voor zover
mogelijk vooralsnog aangehouden om te bezien of nog tot verkoop kan
w orden gekomen.

1. Er hebben zich tot op heden enkele gegadigden gemeld met interesse
voor de domeinnamen. De komende periode zal w orden bezien of tot een
transactie kan w orden gekomen.

1. Er heeft nog geen transactie plaatsgevonden. De komende periode zal
dit w orden afgew ikkeld.

1. Er is een bod uitgebracht, dit zal in overw eging w orden genomen.

02-03-2021
1
22-07-2021
2

22-10-2021
3

20-01-2022
4

20-04-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1. Volgens opgave van de vennoten w as er op faillissementsdatum geen
sprake van vorderingen op derden.

02-03-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.855,86

02-03-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank. Ten tijde van het
faillissement w as sprake van een debetsaldo ten bedrage van € € 12.855,86.
De bank heeft de vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
1. Voor zover bekend w as er geen sprake van leasecontracten.

02-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. ABN AMRO heeft aanspraak gemaakt op pandrechten op de voorraad en
de inventaris.

1. ABN AMRO heeft zich verhaald op de voorraad.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

5.4 Separatistenpositie
1. ABN AMRO komt uit hoofde van het pandrecht vermoedelijk een
separatistenpositie toe.

02-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Een aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud
ingediend. Deze claims zullen nog nader w orden onderzocht en
afgew ikkeld.

1. Diverse crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud en revindicatie. Inmiddels zijn deze claims
afgew ikkeld.

02-03-2021
1

22-07-2021
2

5.6 Retentierechten
1. Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

02-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
1. Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
het recht van reclame.

02-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-03-2021
1

De rechten van ABN AMRO zullen de komende periode w orden onderzocht en
voor zover mogelijk afgew ikkeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Correspondentie banken.

1. Verzoek doorstorting creditering, correspondentie met banken en
derden.

02-03-2021
1
22-07-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De w inkel w as op faillissementsdatum reeds gesloten als gevolg w aarvan
een voortzetting van de activiteiten niet tot de mogelijkheden behoorde.

02-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Tot op heden hebben zich geen doorstartkandidaten gemeld.

02-03-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

02-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
02-03-2021
1. Delen van de boekhouding zijn aan de curator ter beschikking gesteld.

Grote delen ontbreken echter en de boekhouding is niet tot de
faillissementsdatum bijgehouden. De boekhouding dient nog nader te
w orden onderzocht. Op basis van de stukken die tot op heden zijn
aangeleverd is dit echter niet goed mogelijk.

1. De curator heeft de afgelopen periode stukken ontvangen van de
vennoten en derden, maar een groot deel van de boekhouding
ontbreekt. Vooralsnog kunnen de rechten verplichtingen van gefailleerde
niet uit de administratie w orden afgeleid. Het rechtsmatigheidsonderzoek
w ordt voortgezet

1. De curator heeft vooralsnog geen volledige administratie van de
vennoten mogen ontvangen. Het oordeel dat het niet mogelijk is om de
rechten en verplichtingen van Aphrodite vast te stellen ex artikel 3:15i
BW blijft derhalve ongew ijzigd.

1

22-07-2021
2

22-10-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

02-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

02-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Nu de onderneming w erd geëxploiteerd in de vorm van een vof bestond
er geen stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-03-2021
1

1. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

Toelichting

22-07-2021
2

1. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

Ja

22-10-2021
3

Toelichting
1. Het faillissement is hoogstw aarschijnlijk veroorzaakt door de gang van
zaken in het conflict tussen de vennoten. Dit heeft ertoe geleid dat de
voorraad in juli 2020 door een van de vennoten uit de w inkel is verw ijderd en
extern opgeslagen. Hierdoor zijn vanaf juli 2020 feitelijk geen activiteiten meer
ontplooid en ook diverse jurken die reeds w aren besteld en (aan)betaald niet
meer uitgeleverd. Nu er geen w erkzaamheden na juli 2020 zijn verricht, zijn de
schulden alleen maar toegenomen. Daarnaast is de laatste jaren voorafgaand
het faillissement geen deugdelijke administratie gevoerd, w aardoor het niet
mogelijk is om de rechten en verplichtingen van Aphrodite vast te stellen ex
artikel 3:15i BW .

Ja

7.6 Paulianeus handelen

20-01-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-03-2021
1

1. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

Toelichting

22-07-2021
2

1. Een van de vennoten heeft alle voertuigen die aan gefailleerde
toebehoorden één jaar voor faillissement verkocht aan een derde. Deze
transacties zijn nog onderw erp van onderzoek.

Toelichting

22-10-2021
3

1. Het onderzoek w ordt voortgezet.

In onderzoek

20-01-2022
4

Toelichting
1. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

20-04-2022
5

1. Een van de vennoten heeft alle voertuigen die aan gefailleerde
toebehoorden één jaar voor faillissement verkocht aan een derde. Bij een
van deze voertuigen is de koopprijs afgelost aan een andere derde w aarvan
een deel zelfs tijdens faillissement. De verkoop heeft in strijd met de statuten
van gefailleerde plaatsgehad. De curator heeft de koopprijs van het voertuig
teruggevorderd en gesprekken gevoerd met de derde. De incasso van de
terugvordering zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Het onderzoek w ordt voortgezet.

1. Gezien het feit dat de vennoten eveneens in staat van faillissement zijn
verklaard, is het ondernemen van verdere actie met betrekking tot de
rechtmatigheidskw esties niet opportuun. Daarnaast zijn vennoten
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de Aphrodite ex artikel 18
van het W etboek van Koophandel.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-03-2021
1
22-10-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Besprekingen met vennoten en derden, verzamelen van informatie.

1. Inventariseren ontvangen stukken, besprekingen met vennoten en
derden en verzamelen van informatie.

02-03-2021
1
22-07-2021
2

1. Besprekingen met vennoten en derden en verzamelen van informatie

22-10-2021
3

1. Verzamelen van informatie en onderzoek ontvangen stukken.

20-01-2022
4

1. Corresponderen met derden.

20-04-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-03-2021
1

Toelichting
1. Top heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden. Daarnaast w ordt een
boedelvordering verw acht van de verhuurder van het w inkelpand en de
verhuurder van containers.

€ 3.786,02

22-07-2021
2

€ 3.786,02

22-10-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 150.276,00

02-03-2021
1

Toelichting
1. 1. De vordering van de belastingdienst bestaat uit ca. € 111.000
omzetbelasting (eind 2019/2020) en ca. € 39.000 loonheffing (2020).

€ 158.843,00

22-10-2021
3

€ 150.276,00

20-01-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-03-2021
1

Toelichting
1. Er is nog geen vordering door UW V ingediend. Deze w ordt w el verw acht in
verband met achterstallig loon en vakantiegeld van voor faillissementsdatum.

€ 4.213,88

22-07-2021
2

Toelichting
1. UW V heeft een loonvordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.642,85

02-03-2021
1

Toelichting
1. Het betreft een vordering van door een voormalige w erknemer die bestaat
uit een loonvordering en de aanvraagkosten van het faillissement.

€ 4.352,96
Toelichting
1. Een (voormalige) medew erker heeft aanvankelijk een loonvordering
ingediend. Deze loonvordering is vervolgens door het UW V overgenomen,
w aardoor de loonvordering van de w erknemer is vervallen. De loonvordering
van het UW V is hierboven separaat vermeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-07-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

02-03-2021
1

33

22-07-2021
2

35

22-10-2021
3

37

20-01-2022
4

38

20-04-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.606,94

02-03-2021
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.

€ 96.587,45

22-07-2021
2

€ 99.247,87

22-10-2021
3

€ 109.469,87

20-01-2022
4

Toelichting
1. Op verzoek van UW V is een definitieve berekening NOW over de eerste
aanvraagperiode bij UW V ingediend. De curator beschikte echter niet over de
omzetgegevens over de jaren 2019 en 2020. Het daadw erkelijke (percentage
van het) omzetverlies over de periode maart, april en mei 2020 kon daarom
niet w orden berekend. Als gevolg daarvan heeft de curator een nihilstelling
aangevraagd. UW V heeft vervolgens het bedrag ad € 5.385,- dat zij op grond
van de NOW aan gefailleerde heeft betaald volledig teruggevorderd. Deze
vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
schuldeisers.

€ 112.962,96
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-03-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

02-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.

02-03-2021
1
Verkrijgen administratie;
Te gelde maken inventaris en voorraad;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek.

2.

22-07-2021
2
Te gelde maken voorraad;
Voortzetting onderzoek oorzaak faillissement en diverse
rechtmatigheidskw esties;

3.

22-10-2021
3
Te gelde maken voorraad;
Voortzetting onderzoek oorzaak faillissement en diverse
rechtmatigheidskw esties;

4.

20-01-2022
4
Te gelde maken voorraad;
Voortzetting onderzoek oorzaak faillissement en diverse
rechtmatigheidskw esties.
20-04-2022
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1.
Te gelde maken voorraad ;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw esties;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

02-03-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-04-2022
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Bijlagen
Bijlagen

