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Algemene gegevens
Naam onderneming
Q&Q Support BV

13-07-2018
4

Gegevens onderneming
1e verslag:
Q&Q Support BV (KvK-nr. 67133398) is gevestigd en kantoorhoudende te 7547
SK Enschede
aan de Hendrik ter Kuilestraat 193.

13-07-2018
4

Activiteiten onderneming
1e verslag:
Concerndiensten binnen eigen concern (volgens uittreksel Handelsregister).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 28.435,00

€ -14.384,76

€ 4.305,00

2017

€ 63.388,00

€ 507,27

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

13-07-2018
4

Toelichting financiële gegevens
1e verslag:
Volgens opgaaf van de vennootschap is in 2016 een omzet gegenereerd van €
28.435 en in
2017 is tot datum faillissement een omzet gegenereerd van € 63.388.

13-07-2018
4

Door een externe boekhouder zijn na datum faillissement conceptcijfers
opgesteld. Volgens
die cijfers is over het kalanderjaar 2016 een negatief resultaat behaald van €
14.384,76 en in 2017 zou tot datum faillissement sprake zijn van een w inst ten
bedrage € 507,27.
1e verslag:
Volgens de hiervoor genoemde conceptcijfers bedroeg het balanstotaal ultimo
2016 € 4.305
en per datum faillissement € 0,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

13-07-2018
4

Boedelsaldo
€ 1.034,55

13-07-2018
4

€ 1.034,55

03-09-2019
7

€ 1.034,55

13-11-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-2-2018

13-07-2018
4

t/m
11-7-2018
van
12-7-2018

19-11-2018
5

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

02-04-2019
6

t/m
1-4-2019
van
2-4-2019

03-09-2019
7

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

13-11-2020
8

t/m
12-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

2 uur 42 min

5

2 uur 48 min

6

5 uur 36 min

7

2 uur 6 min

8

2 uur 54 min

totaal

16 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

1e verslag:
Q&Q Support BV is gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de Hendrik
ter Kuilstraat 193. De akte van oprichting dateert van 18 oktober 2016 en de
vennootschap is op 25 oktober 2016 voor het eerst in het Handelsregister
ingeschreven.
Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is sedert 18 oktober
2016 Q&Q
Beheer BV, eveneens gevestigd te Enschede aan de Hendrik ter Kuilstraat 193.
Q&Q Beheer BV heeft op haar beurt tw ee aandeelhouders, te w eten: Q&Q
Holding BV en M.
Visser Holding BV.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Q&Q Holding BV en M. Visser Holding
BV zijn
respectievelijk mevrouw S. Rauw erda en de heer M. Visser. Ook voornoemde
vennootschappen zijn gevestigd op hetzelfde adres als curanda.
Q&Q Support BV maakt deel uit van een groep vennootschappen, die zich
bezig houden met
verschillende activiteiten, die als volgt in het kort kunnen w orden omschreven:
1) het adviseren en het bemiddelen van met name energiecontracten voor
ondernemers, 2) autopoetsbedrijf en 3) het organiseren van evenementen en
het boeken van artiesten.
Voornoemde activiteiten zijn respectievelijk ondergebracht in de navolgende
vennootschappen: 1) Q&Q Advies BV, 2) Q&Q Cleaningservice BV en 3) Q&Q
Events BV.
Daarnaast maken de navolgende vennootschappen eveneens deel uit van de
groep, te w eten: Q&Q Bespaaradvies BV en Q&Q Vastgoed BV, maar deze
vennootschappen ontplooien volgens het bestuur geen activiteiten.
De rol van Q&Q Support BV binnen de groep is om aan haar
zustervennootschappen (Q&Q
Advies BV, Q&Q Cleaningservice BV en Q&Q Events BV) personeel beschikbaar
te stellen,
vandaar dat in het Handelsregister als activiteit is opgenomen
"concerndiensten binnen eigen concern".
4e verslag:
Op 04-09-2017 zijn de aandelen van Q&Q Beheer BV inclusief haar
deelnemingen in Q&Q Advies BV (thans genaamd Maxi Advies BV) en in Q&Q
Cleaningservice BV verkocht en geleverd aan de heer Van der Zanden te
Nieuw egein, die sinds voornoemde datum enig aandeelhouder en bestuurder
is van Q&Q Beheer BV.
Q&Q Advies BV is bij vonnis van de Rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo)
d.d. 13-09-2017 in staat van faillissement verklaard (insolventienummer
F.08/17/302), zulks met benoeming van ondergetekende tot curator.
De heer Van der Zanden is bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland d.d.
09-01-2018 in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van Mr
J.W .H. Rouers tot curator.

1.2 Lopende procedures

13-07-2018
4

1.2 Lopende procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

1.3 Verzekeringen
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

1.4 Huur
1e verslag:
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

13-07-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
1e verslag:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode meerdere gesprekken gevoerd
met de heer M.
Visser, de heer H. Rauw erda en mevrouw S. Rauw erda, zijnde de formele en
feitelijke
bestuurders van de thans gefailleerde vennootschap. De heer Rauw erda is
gehuw d met
mevrouw S. Rauw erda en hij w as namens de vennootschap gemachtigd om
het eigen
faillissement van curanda aan te vragen. Over de achtergronden van de groep
en de oorzaken van het faillissement w erd aan de curator o.a. het navolgende
medegedeeld.
Q&Q Support BV is opgericht in oktober 2016 en is sinds 1 november 2016
actief.
Aanvankelijk w aren de w erknemers in loondienst bij de andere
vennootschappen van de groep (met name bij Q&Q Advies BV). Aangezien het
regelmatig voorkw am dat w erknemers van de ene vennootschap
w erkzaamheden verrichtten voor een andere vennootschap is in oktober 2016
Q&Q Support BV opgericht met als doel om het een en ander gemakkelijker en
overzichtelijk te maken. Vervolgens zijn de w erknemers van de andere
vennootschappen per 1 november 2016 in loondienst getreden bij curanda.
Middels samenw erkingsovereenkomsten w erd het personeel van Q&Q Support
BV beschikbaar gesteld aan de andere vennootschappen van de groep.
Volgens de heer Rauw erda kan de failliete vennootschap gezien w orden als
een personeelsvennootschap, w aarvan w erknemers intern w erden
gedetacheerd binnen de groep.
Vervolgens w erd aan de curator medegedeeld dat eind april 2017 het al
moeilijk w as om de
salarissen van het personeel te voldoen, omdat er te w einig omzet w erd
gegenereerd. De
oorzaak daarvan w as dat in januari 2017 tw ee verkoopmedew erkers ontslag
hebben genomen en naar andere w erkgevers zijn gegaan. Daarnaast hebben
in maart/april 2017 nogmaals tw ee verkoopmedew erkers aangegeven te w illen
vertrekken, maar deze zijn daarop teruggekomen en hebben zich vervolgens
ziek gemeld.
Door de financiële situatie van Q&Q Support BV zat er niets anders op, dan het
faillissement aan te vragen. Het w as niet mogelijk de personeelskosten te
voldoen en er zou sprake zijn van een (tijdelijk) liquiditeitstekort.
Ook in de eigen aangifte faillietverklaring is aangegeven, dat de oorzaak van
de aanvraag is
het feit dat er verschillende w erknemers op verschillende manieren zijn
vertrokken of op het
punt staan te gaan vertrekken, w aardoor er geen (voldoende) inkomen meer
gegenereerd kan w orden om de salarissen en de vakantiegelden uit te keren.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

13-07-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

13-07-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-6-2017

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1e verslag:
Het UW V van nadere gegevens voorzien.

13-07-2018
4

2e verslag:
Het UW V is van de nodige informatie voorzien en derhalve kunnen de
w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1e verslag: Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1e verslag:
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

13-07-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1e verslag:
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

13-07-2018
4

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1e verslag:
Volgens opgaaf van de vennootschap bedraagt het onderhanden w erk circa €
2.500.

13-07-2018
4

2e verslag:
Het genoemde onderhanden w erk had betrekking op Q&Q Events BV, maar
volgens het
bestuur is hier achteraf gezien toch geen sprake van.
3e verslag:
Na bestudering van de administratie is de curator tot de conclusie gekomen
dat naar
zijn mening nog w el sprake is van onderhanden w erk richting Q&Q Events BV
en w el in
de vorm van nog door te berekenen personeelskosten. De curator heeft deze
post
becijferd op een bedrag van € 10.111,93 en Q&Q Events BV verzocht om
laatstgenoemd
bedrag te voldoen.
5e verslag:
Q&Q Events BV heeft de naam van de vennootschap gew ijzigd in W hite
Buddha BV en is thans gevestigd te Reutum. De curator heeft W hite Buddha BV
aangeschreven met het verzoek om het bedrag van € 10.111,93 te voldoen.

19-11-2018
5

6e verslag:
Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) d.d. 13-03-2019
is W hite Buddha BV (thans genaamd: Energy Solutions & Events BV) in staat
van faillissement verklaard en derhalve kan de vordering ten bedrage van €
10.111,93 als oninbaar w orden beschouw d.

02-04-2019
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1e verslag:
De curator is nog in afw achting van nadere gegevens en zodra deze zijn
ontvangen zal het onderhanden w erk w orden gefactureerd.

13-07-2018
4

2e verslag:
De curator is een onderzoek gestart naar het onderhanden w erk en deze zal
de komende
verslagperiode w orden voortgezet.
3e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode trachten de vordering van €
10.111,93 op
Q&Q Events BV te incasseren.
5e verslag:
Vervolg incasseren vordering op W hite Buddha BV.

19-11-2018
5

6e verslag:
Gelet op het faillissement van W hite Buddha BV kunnen de w erkzaamheden als
beëindigd w orden beschouw d.

02-04-2019
6

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

13-07-2018
4

3e verslag:
De curator heeft een rekening-courantvordering aangetroffen op Q&Q Events
BV ten
bedrage van € 1.025,78.

3.9 Werkzaamheden andere activa
1e verslag:
Vooralsnog kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

13-07-2018
4

2e verslag:
De curator is een onderzoek gestart in hoeverre nog sprake is van vorderingen
op
zustervennootschappen. Het onderzoek zal de komende verslagperiode
w orden voortgezet.
3e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode trachten om de aangetroffen
rekeningcourantvordering ad € 1.025,78 op Q&Q Events BV te incasseren.
5e verslag:
De curator heeft W hite Buddha BV eveneens aangeschreven om de vordering
in rekening-courant ad € 1.025,78 te voldoen.

19-11-2018
5

6e verslag:
De rekening-courantvordering ten bedrage van € 1.025,78 kan vanw ege het
faillissement van W hite Buddha BV eveneens als oninbaar w orden beschouw d
en ook deze w erkzaamheden kunnen inmiddels als beëindigd w orden
beschouw d.

02-04-2019
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Zie toelichting

€ 10.183,52

€ 1.034,55

totaal

€ 10.183,52

€ 1.034,55

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1e verslag:
Er is sprake van een tw eetal debiteuren en de openstaande
debiteurenvorderingen bedragen in totaal € 5.269,55.

13-07-2018
4

2e verslag:
Volgens opgaaf van de vennootschap zijn de openstaande
debiteurenvorderingen als volgt te specificeren, te w eten: een vordering ad €
1.034,55 (factuurdatum 30-05-2017) op Q&Q
Cleaningservice BV alsmede een vordering op Q&Q Advies BV ad € 4.235
(factuurdatum 3005-2017).
3e verslag:
Uit nader boekhoudkundig onderzoek is gebleken dat Q&Q Cleaningservice BV
nog een
bedrag van € 9.909,90 aan openstaande debiteurenvorderingen dient te
voldoen
alsmede een bedrag van € 273,62 aan nog door te berekenen
administratiekosten, in
totaal derhalve € 10.183,52.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1e verslag:
Het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen.

13-07-2018
4

3e verslag:
Het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen van in totaal €
10.183,52 op
Q&Q Cleaningservice BV.
4e verslag:
De curator heeft uit ontvangen informatie moeten afleiden dat Q&Q
Cleaningservice BV haar activiteiten heeft gestaakt en dat de vordering
vooralsnog als oninbaar moet w orden beschouw d.
5e verslag:
Middellijk aandeelhouder van Q&Q Cleaning Service BV is de heer R.J. van der
Zanden, die op 09-01-2018 in staat van faillissement is verklaard, zulks met
aanstelling van Mr J.W .H. Rouers te Utrecht als curator. De curator heeft
zekerheidshalve Mr Rouers benaderd met het verzoek hem te informeren over
de positie van Q&Q Cleaning Service BV. De reactie van Mr Rouers dient thans
te w orden afgew acht.

19-11-2018
5

6e verslag:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een reactie van Mr Rouers
ontvangen, w aaruit (ook) afgeleid kan w orden dat de vordering op Q&Q
Cleaning Service BV als oninbaar moet w orden beschouw d. De
w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

02-04-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1e verslag:
Q&Q Support BV heeft een bankrelatie met de Bunq Bank te Amsterdam.
Volgens mededeling
van het bestuur zijn er geen bankschulden en zijn er geen zekerheden
verstrekt. De curator
heeft de Bunq Bank geïnformeerd over het faillissement.

13-07-2018
4

5.2 Leasecontracten
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

13-07-2018
4

5.4 Separatistenpositie
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing, maar de curator is nog w el in afw achting van
de reactie van
de Bunq Bank.

13-07-2018
4

2e verslag:
De curator heeft niet nader vernomen van de Bunq Bank en derhalve kan
ervan w orden
uitgegaan dat deze bank geen vordering heeft op curanda.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

5.6 Retentierechten
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

5.7 Reclamerechten
1e verslag:
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-07-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
4

4e verslag:
Gebleken is dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

6.5 Verantwoording
1e verslag:
Nog in onderzoek.
4e verslag:
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

13-07-2018
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
4

4e verslag:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1e verslag:
Onderzoeken in hoeverre een doorstart kan plaatsvinden.

13-07-2018
4

4e verslag:
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1e verslag:
Nog in onderzoek. M. Visser Holding BV heeft namens het bestuur op 15 mei
2017
betalingsonmacht gemeld met betrekking tot de omzetbelasting over het 4e
kw artaal 2016 en
de loonheffingen over de tijdvakken januari en februari 2017. De melding van
betalingsonmacht w ordt door de fiscus als niet rechtsgeldig aangemerkt, daar
deze te laat is
geschied.

13-07-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
1e verslag:
Curanda heeft gelet op haar oprichtingsdatum (18-10-2016) nimmer
jaarrekeningen
gedeponeerd.

13-07-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1e verslag:
Op het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat
vermeld dat het
geplaatst en gestort kapitaal € 2,00 bedraagt. Gelet op het geringe bedrag zal
de curator een
onderzoek naar de stortingsverplichting achterw ege laten.

13-07-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1e verslag:
De nodige onderzoeken voortzetten.

13-07-2018
4

2e verslag:
De komende verslagperiode zullen de lopende onderzoeken w orden
voortgezet.
3e verslag:
Vervolg voortzetten lopende onderzoeken.
8e verslag:
De onderzoeken kunnen als afgerond w orden beschouw d.
De curator is van mening dat in de faillissementen van Q & Q Advies BV en Q
& Q Support BV mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid,
hetgeen door de heer Visser uitdrukkelijk w ordt betw ist. Ter vermijding van
kosten en proces- en inningsrisico’s heeft de curator - met toestemming van
de rechter-commissaris - een schikking getroffen, inhoudende dat de heer
Visser een bedrag van in totaal € 7.500,00 aan de boedels voldoet, w elk
bedrag inmiddels is ontvangen op de faillissementsrekening van Q & Q
Advies BV. Voornoemd bedrag dient nog w el over beide boedels te w orden
verdeeld.

8. Crediteuren

13-11-2020
8

8.1 Boedelvorderingen
€ 41.054,88

13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Nog niet bekend.
2e verslag:
Het UW V zal - in verband met de loongarantieregeling - naar verw achting een
boedelvordering indienen, maar deze is thans nog niet bekend.
3e verslag:
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 41.054,88.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.876,00

13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Volgens opgaaf van de vennootschap kan de fiscale schuld becijferd w orden op
€ 40.433,65.
2e verslag:
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend ten bedrage van €
47.876.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 59.974,19

13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Nog niet bekend.
3e verslag:
Het UW V heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend, te w eten:
een
vordering van € 9.407,46 van gelijke rangorde als de fiscus alsmede een
vordering ex
art. 3:288 sub e BW ten bedrage van € 50.566,73.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-07-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Blijkens de aangereikte openstaande postenlijst is sprake van een tw eetal
concurrente
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

13-07-2018
4

Toelichting
1e verslag:
Blijkens opgave van de vennootschap bedragen de vorderingen van de
concurrente
crediteuren in totaal circa € 20.850.
3e verslag:
Tot op heden hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator
gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1e verslag:
Thans nog niet bekend.

13-07-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1e verslag:
Nader inventariseren van de schuldeisers.

13-07-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

9.2 Aard procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

9.3 Stand procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1e verslag:
De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
verrichten van de
nodige onderzoeken, het incasseren van de
debiteurenvorderingen/onderhandenw erk alsmede het nader inventariseren
van schuldeisers.

13-07-2018
4

2e verslag:
Voortzetten van de nodige onderzoeken.
3e verslag:
Vervolg incasseren van de vorderingen op Q&Q Events BV en Q&Q
Cleaningservice BV
alsmede de w erkzaamheden m.b.t de lopende onderzoeken voortzetten.
4e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode de lopende onderzoeken zoveel
mogelijk afw ikkelen.
5e verslag:
Vervolg incasseren van de vorderingen op W hite Buddha BV, alsmede de
reactie van Mr Rouers afw achten.

19-11-2018
5

6e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
(w aaronder het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur) vervolgen.

02-04-2019
6

7e verslag:
De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog.

03-09-2019
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8e verslag:
Het ontvangen bedrag van € 7.500,00 over beide boedels verdelen en
daarna tot opheffing van het faillissement overgaan.

13-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1e verslag:
Nog niet bekend.

13-07-2018
4

8e verslag:
De curator verw acht het faillissement binnen een maand voor opheffing te
kunnen voordragen.

13-11-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
1e verslag:
Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.
2e verslag:
Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.
3e verslag:
Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.
4e verslag e.v.:
Zie plan van aanpak bij punt 10.1 van dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

13-07-2018
4

