Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
30-07-2020
F.08/18/286
NL:TZ:0000067571:F001
12-09-2018

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr J.A.D.M. Daniels

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Zorggroep Saron

22-10-2018
1

Gegevens onderneming
Stichting Zorggroep Saron (KvK 60963697)
Statutaire zetel te Beuningen (gemeente Losser)
Opgericht op 27.06.2014
Gevestigd te Beuningen aan de Paandersdijk 2

22-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Bron: Kamer van Koophandel

22-10-2018
1

Samenw erkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
gezondheidszorgondersteunende diensten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.325.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -32.000,00

€ 192.428,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
35

22-10-2018
1

Toelichting
16.10.2018
Bij Stichting Zorggroep Saron w aren - naast de personeelsleden - ook
vrijw illigers en stagiaires w erkzaam.

Boedelsaldo
€ 98.562,09

22-10-2018
1

Toelichting
16.10.2018
Boedelsaldo bedraagt: EUR 98.562,09
€ 422.903,84

21-01-2019
2

€ 378.330,19

19-04-2019
3

€ 379.727,44

31-07-2019
4

€ 377.457,84

31-10-2019
5

Toelichting
Boedelsaldo per 29.10.2019: EUR 377.457,84
€ 327.734,24

30-01-2020
6

€ 329.006,37

30-04-2020
7

€ 329.299,77

30-07-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-9-2018

22-10-2018
1

t/m
16-10-2018
van
21-3-2019

21-01-2019
2

t/m
21-1-2019
van
22-1-2019

19-04-2019
3

t/m
17-4-2019
van
30-6-2019

31-07-2019
4

t/m
30-7-2019
van
31-7-2019

31-10-2019
5

t/m
29-10-2019
van
30-10-2019

30-01-2020
6

t/m
28-1-2019
van
29-1-2020

30-04-2020
7

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020
t/m
28-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

385 uur 36 min

2

233 uur 48 min

3

74 uur 12 min

4

43 uur 54 min

5

24 uur 36 min

6

8 uur 6 min

7

13 uur 48 min

8

14 uur 6 min

totaal

798 uur 6 min

Toelichting bestede uren
16.10.2018
De bestede uren in de eerste verslagperiode hebben betrekking op de
inventarisatie van het faillissement, w erkzaamheden m.b.t. het verzet tegen
het faillissement, het inventariseren en de ontw ikkelingen met betrekking tot
een eventuele doorstart en aan de voortzetting van de onderneming tijdens
het faillissement.

22-10-2018
1

De bestede uren tijdens deze verslagperiode (31.07.2019 t/m 29.10.2019)
zien met name op de w erkzaamheden met betrekking tot het incasseren van
de debiteuren en correspondentie met diverse crediteuren.

31-10-2019
5

De bestede uren tijdens de verslagperiode 29.01.2020 t/m 28.04.2020 zien
met name op de w erkzaamheden met betrekking tot het incasseren van de
debiteuren en correspondentie met diverse crediteuren.

30-04-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voormalig bestuurder van Stichting Zorggroep Saron is de heer J.G. Schut. Met
ingang van 10.08.2018 is de heer Schut geschorst, daarmee is zijn
bevoegdheid komen te vervallen. De leden van de Raad van Toezicht hebben
de w erkzaamheden van het bestuur voortgezet.

22-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
16.10.2018
In verband met het doorw erken, zijn alle verzekeringen aangehouden. Echter,
de verzekeraar heeft de verzuimverzekering beëindigd in verband met het
faillissement. Op basis van de polisvoorw aarden is de verzekeraar hiertoe
bevoegd.

22-10-2018
1

21.01.2019
De verzekeraar is meegedeeld dat alle verzekeringen op naam van gefailleerde
met ingang van 1 november 2018 geroyeerd dienen te w orden.

21-01-2019
2

1.4 Huur
16.10.2018
Het onroerend goed is van Stichting Pastoraal Centrum Saron. De entiteit is
niet gefailleerd. De algemene ruimtes van de verschillende vestigingen w orden
gehuurd door Stichting Zorggroep Saron. De cliënten/bew oners huren zelf
rechtstreeks van Stichting Pastoraal Centrum Saron.

22-10-2018
1

17.04.2019
De huurovereenkomst met betrekking tot de algemene ruimtes is reeds door
de curator opgezegd.

19-04-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
De Raad van Toezicht heeft het faillissement aangevraagd, omdat niet voldaan
kon w orden aan de verplichtingen. De curator doet thans onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement.

22-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
35

22-10-2018
1

Toelichting
16.10.2018
Naast het personeel in loondienst, w aren er ook vrijw illigers en stagiaires
w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

22-10-2018
1

Toelichting
16.10.2018
In het jaar voor het faillissement w aren er eveneens circa 35 personeelsleden
in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2018

35

Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op
25.09.2018 het ontslag aangezegd.

totaal

35

2.4 Werkzaamheden personeel
16.10.2018
Op dit moment w ordt er doorgew erkt door het personeel.

22-10-2018
1

21.01.2019
Het personeel heeft in opdracht van de curator doorgew erkt tot en met 31
oktober 2018. De bedrijfsactiviteiten zijn met ingang van 1 november 2018
overgedragen aan Stichting Saron Zorgverlening.

21-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
16.10.2018
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. Het onroerend goed w ordt
gehuurd van Stichting Pastoraal Centrum Saron; de algemene ruimtes w orden
door de Stichting gehuurd, de w oonruimtes w orden door de bew oners/cliënten
gehuurd.

22-10-2018
1

17.04.2019
De huurovereenkomst met betrekking tot de algemene ruimtes is reeds door
de curator opgezegd.

19-04-2019
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

22-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Roerende zaken (bestaande uit inventaris en
voertuigen)

€ 82.000,00

totaal

€ 82.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
16.10.2018
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de bedrijfsinventaris, zoals w oon- en
kantoorinventaris en een aantal voertuigen. De inventaris is niet verpand, de
opbrengst komt toe aan de boedel.

22-10-2018
1

21.01.2019
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 82.000,00.

21-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

22-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
16.10.2018
De bedrijfsmiddelen zijn reeds getaxeerd. Er w orden nog gesprekken gevoerd
met geïnteresseerde partijen.

22-10-2018
1

21.01.2019
Afronding verkoop en overdracht bedrijfsmiddelen.

21-01-2019
2

29.10.2019
De w erkzaamheden met betrekking tot de verkoop en overdracht van de
bedrijfsmiddelen zijn reeds afgerond.

31-10-2019
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk (tezamen met een deel van
de pre-faillissementsdebiteuren)

€ 54.000,00

totaal

€ 54.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
16.10.2018
Er zijn geen relevante handelsvoorraden.
Het onderhanden w erk bestaat uit onder andere overeenkomsten met
gemeenten voor de levering van de diverse soorten zorg. Ten tijde van het
faillissement is de geleverde zorg voor de maand september 2018
gefactureerd.

22-10-2018
1

21.01.2018
Een gedeelte van het onderhanden w erk (zijnde het gedeelte dat is
gefactureerd tot en met 21 september 2018) is, samen met een deel van de
pre-faillissementsdebiteuren, overgedragen voor een bedrag van € 54.000,00.
Het resterende deel van het onderhanden w erk (zijnde het gedeelte dat is
gefactureerd over de periode tot en met 31 oktober 2018) is bestemd voor de
boedelrekening.

21-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
16.10.2018
- Factureren van de geleverde zorg voor de maand oktober 2018;

22-10-2018
1

21.01.2019
- Afronden overdracht deel onderhanden w erk (deel dat is gefactureerd tot en
met 27 september 2018);
- Facturatie resterende deel onderhanden w erk (deel dat ziet op de zorg die is
geleverd tot en met 31 oktober 2018).

21-01-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriele activa

€ 164.000,00

totaal

€ 164.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
21.01.2018
De immateriële activa (w aaronder de handelsnaam, goodw ill, klantenbestand,
etc). is overgedragen voor een bedrag van € 164.000,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-01-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
21.01.2019
Afronden verkoop en overdracht immateriële activa.

21-01-2019
2

17.04.2019
Verkoop is reeds afgerond.

19-04-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

De opbrengst debiteuren komt aan de
boedel toe; de debiteuren zijn niet verpand.

€ 54.879,57

€ 54.000,00

totaal

€ 54.879,57

€ 54.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
16.10.2018
De bedrijfsvoering en de financiële administratie w ordt voortgezet, de zorg
w ordt maandelijks - achteraf - in rekening gebracht. Op dit moment is de
administratie bezig met de facturatie voor de maand september 2018.

22-10-2018
1

21.01.2018
Een deel van de pre-faillissementsdebiteuren is - tezamen met een deel van
het onderhanden w erk dat w as gefactureerd op 27.09.2018 - overgedragen
voor een bedrag van € 54.000,00.

21-01-2019
2

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn, in opdracht van de curator,
voortgezet tot en met 31 oktober 2018. In totaal is in deze periode een
bedrag van € 254.412,79 gefactureerd (exclusief de debiteuren die reeds
w aren gefactureerd op 27.09.2019). Op dit moment staat er nog een bedrag
van € 43.381,90 aan (boedel)debiteuren open.
Verslag 3, 19.04.2019:
Inmiddels is er een bedrag van € 257.891,25 aan boedeldebiteuren
gefactureerd. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 32.774,65 open.

19-04-2019
3

Met de doorstarter is aanvankelijk afgesproken dat zij de facturatie en de
incasso van de boedeldebiteuren zal verrichten en dat zij voor deze
w erkzaamheden 5% van de opbrengst van de boedeldebiteurenincasso zal
ontvangen. Inmiddels is met de doorstarter afgesproken dat de curator de
incasso van de nog openstaande boedeldebiteurenincasso zal voortzetten. Er
dient nog te w orden afgerekend met de doorstarter.
Inmiddels is er een bedrag van € 270.391,11 aan (boedel)debiteuren
gefactureerd. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 24.863,01 open.

31-07-2019
4

Op dit moment staat er nog een bedrag van EUR 8.222,00 open.

31-10-2019
5

Op dit moment staat er nog een bedrag van € 6.248,35 open.

30-01-2020
6

Op dit moment staat er nog een bedrag van € 4.149,70 open.

30-04-2020
7

Van de reeds gefactureerde (boedel)debiteuren staat nog een bedrag van €
4.074,70 open.

30-07-2020
8

Voorts is uit controle gebleken dat er in de periode tot en met 31 oktober
2018 nog voor een bedrag van circa € 15.000,00 aan zorg is verleend die niet
is gefactureerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
16.10.2018
- Debiteurenadministratie inzichtelijk krijgen.

22-10-2018
1

21.01.2019
- Afspraken maken met doorstarter over facturatie (boedel)debiteuren;
- Bijhouden (boedel)debiteurenadministratie.

21-01-2019
2

Verslag 3, 19.04.2019:
- De doorstarter is in staat van faillissement verklaard. Met de doorstarter
moeten nieuw e afspraken w orden gemaakt over voortzetting van de incasso
van de boedeldebiteuren;
- Opstarten incasso boedeldebiteuren.

19-04-2019
3

- Voortzetten incasso (boedel)debiteuren.

31-07-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w erden enkel bedrijfsrekeningen - zonder krediet - aangehouden. Er zijn
derhalve geen vorderingen van banken.

22-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

22-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
16.10.2018
De bedrijfsvoering w ordt gecontinueerd, w aarbij de normale financiële
administratie w ordt gevoerd.

22-10-2018
1

21.01.2019
De bedrijfsvoering is - in opdracht van de curator - voortgezet tot en met 31
oktober 2018.

21-01-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
16.10.2018
De financiële administratie is volledig voortgezet.

22-10-2018
1

21.01.2019
De financiële administratie is - in opdracht van de curator - bijgehouden tot en
met 31 oktober 2018.

21-01-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
16.10.2018
Op dit moment w ordt een doorstart nog onderzocht en w orden de
w erkzaamheden voortgezet.

22-10-2018
1

21.01.2019
De bedrijfsactiviteiten zijn met ingang van 1 november 2018 overgedragen aan
Stichting Saron Zorgverlening.

21-01-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
16.10.2018
W ordt onderzocht.

22-10-2018
1

21.01.2019
De bedrijfsactiviteiten zijn met ingang van 1 november 2018 overgedragen aan
Stichting Saron Zorgverlening.

21-01-2019
2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
21.01.2019
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn, in opdracht van de curator,
voortgezet tot en met 31 oktober 2018. In totaal is in deze periode een
bedrag van € 254.412,79 gefactureerd (exclusief de debiteuren die reeds
w aren gefactureerd op 27.09.2019). Op dit moment staat er nog een bedrag
van € 43.381,90 aan (boedel)debiteuren open.

Toelichting
Verslag 3, 19.04.2019:
In totaal is een bedrag van € 257.891,25 gefactureerd (exclusief de debiteuren
die reeds w aren gefactureerd op 27.09.2019). Op dit moment staat er nog een
bedrag van € 32.774,65 aan (boedel)debiteuren open.

Toelichting
In totaal is er een bedrag van € 270.391,11 gefactureerd (exclusief de
debiteuren die reeds w aren gefactureerd op 27.09.2019). Op dit moment staat
er nog een bedrag van € 24.863,01 aan (boedel)debiteuren open.

Toelichting
Op dit moment staat er nog een bedrag van € 6.248,35 aan
(boedel)debiteuren open.

Toelichting
Op dit moment staat er nog een bedrag van € 4.149,70 aan
(boedel)debiteuren open.

Toelichting
Op dit moment staat er nog een bedrag van € 4.074,70 aan
(boedel)debiteuren open.

21-01-2019
2

19-04-2019
3

31-07-2019
4

30-01-2020
6

30-04-2020
7

30-07-2020
8

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
16.10.2018
- Een doorstart w ordt nog onderzocht, er vinden op dit moment gesprekken en
onderhandelingen plaats.

22-10-2018
1

21.01.2019
Overdracht bedrijfsactiviteiten aan Stichting Saron Zorgverlening.

21-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

16.10.2018
Zal w orden onderzocht.

22-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
16.10.2018
Er zijn geen jaarcijfers gedeponeerd.

22-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
16.10.2018
Zal w orden onderzocht.

22-10-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
16.10.2018
Zal w orden onderzocht.

22-10-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er loopt een strafzaak in hoger beroep tegen de voormalig bestuurder van
Stichting Zorggroep Saron. De uitkomst van deze strafzaak zal w orden
afgew acht, nu deze uitkomst relevant is in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
16.10.2018
De curator zal de gebruikelijke onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid
uitvoeren.

22-10-2018
1

21.01.2019
Het onderzoek naar de rechtmatigheid loopt nog.

21-01-2019
2

Het onderzoek naar de rechtmatigheid loopt nog.

30-01-2020
6

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

30-04-2020
7

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

30-07-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39,33

22-10-2018
1

Toelichting
16.10.2018
Er is één boedelvordering, ad EUR 39,33. Het betreft de vordering van
ClaimsAgent, voor het gebruik van w w w .crediteurenlijst.nl
€ 1.305,31

21-01-2019
2

Toelichting
21.01.2019
Er zijn vier boedelvorderingen ingediend:
- Kosten gebruik Claimsagent
- Onkostendeclaratie van drie leden van de Raad van Toezicht over periode na
datum uitspraak faillissement.
€ 168.928,67

19-04-2019
3

Toelichting
17.04.2019
Totaal ingediende boedelvorderingen: EUR 168.928,67.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 167.477,80.
€ 168.801,26

31-07-2019
4

Toelichting
Totaal ingediende boedelvorderingen € 168.801,26.
€ 168.801,26
Toelichting
Totaal ingediende boedelvorderingen: EUR 168.801,26

31-10-2019
5

De boedelvordering met betrekking tot de huur van het pand is reeds voldaan
aan de verhuurder.
€ 168.804,29

30-01-2020
6

Toelichting
Totaal ingediende boedelvorderingen: € 168.804,29.
€ 168.804,29

30-04-2020
7

Toelichting
Totaal ingediende boedelvorderingen: € 168.804,29.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

22-10-2018
1

€ 22.899,00

21-01-2019
2

Toelichting
21.01.2019
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van €
22.899,00.
€ 23.437,00

19-04-2019
3

Toelichting
17.04.2019
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van EUR
23.437,00.
€ 23.465,00

31-07-2019
4

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van in totaal
€ 23.465,00.
€ 23.437,00

31-10-2019
5

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van in totaal
EUR 23.437,€ 23.465,00

30-01-2020
6

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van in totaal
€ 23.465,00
€ 23.465,00
Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend van in totaal
€ 23.465,00

8.3 Pref. vord. UWV

30-04-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
16.10.2018
Er is nog geen vordering door het UW V ingediend.
€ 73.858,81

22-10-2018
1

19-04-2019
3

Toelichting
17.04.2019
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 73.858,81.
€ 73.858,81

30-04-2020
7

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 73.858,81.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
16.10.2018
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
17.04.2019
Er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.
€ 4,51

22-10-2018
1

19-04-2019
3

30-01-2020
6

Toelichting
Het GBLT heeft een preferente vordering ingediend van € 4,51.
€ 4,51

30-04-2020
7

Toelichting
Het GBLT heeft een preferente vordering ingediend van € 4,51.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

22-10-2018
1

28

21-01-2019
2

26

19-04-2019
3

32

31-07-2019
4

32

30-04-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 257.722,62

22-10-2018
1

€ 314.508,85

21-01-2019
2

€ 283.429,30

19-04-2019
3

€ 287.351,58

31-07-2019
4

€ 279.919,91

31-10-2019
5

€ 279.919,91

30-04-2020
7

€ 287.351,58

30-07-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
16.10.2018
Nog niet bekend.

22-10-2018
1

17.04.2019
Nog niet bekend.

19-04-2019
3

29.10.2019
Nog niet bekend.

31-10-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
16.10.2018
- Contact (boedel)crediteuren

22-10-2018
1

21.01.2018
- Contact (boedel)crediteuren

21-01-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
16.10.2018
- Gesprekken met geïnteresseerden in verband met een eventuele doorstart;
- Debiteuren- en crediteurenadministratie inzichtelijk maken;
- Uitvoeren gebruikelijke onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid.

22-10-2018
1

21.01.2019
- Afronden incasso (boedel)crediteuren
- Onderzoek rechtmatigheid afronden

21-01-2019
2

17.04.2019
- Afronden debiteurenincasso
- Onderzoek rechtmatigheid afronden
- Controleren ingediende vorderingen

19-04-2019
3

- Afronden debiteurenincasso
- Afronden onderzoek rechtmatigheid
- Controle ingediende vorderingen

31-07-2019
4

- Afronden debiteurenincasso
- Afronden onderzoek rechtmatigheid
- Controle ingediende vorderingen

30-01-2020
6

- Afronden debiteurenincasso
- Afronden onderzoek rechtmatigheid
- Controle ingediende vorderingen

30-04-2020
7

- Afronden debiteurenincasso
- Afronden onderzoek rechtmatigheid
- Controle ingediende vorderingen

30-07-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
16.10.2018
Nog niet bekend

22-10-2018
1

21.01.2019
Nog niet bekend.

21-01-2019
2

17.04.2019
Nog niet bekend.

19-04-2019
3

Nog niet bekend.

30-01-2020
6

Nog niet bekend.

30-04-2020
7

Nog niet bekend.

30-07-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

30-07-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
16.10.2018
Openbaar verslag en financieel verslag opstellen.

22-10-2018
1

Disclaimer

31-07-2019
4

Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan
voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan w orden.
De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het
verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de
vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een
crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.
De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.

Bijlagen
Bijlagen

