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Algemene gegevens
Naam onderneming
Unispeqs Solutions BV.

07-11-2019
1

Gegevens onderneming
Unispeqs Solutions BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 08093846 en de vennootschap is statutair gevestigd te Hengelo en
kantoorhoudende te 7521 AN Enschede aan de Hengelosestraat 500. De akte
van oprichting dateert van 11-12-2000 en de vennootschap is op 16-01-2001
voor het eerst in het handelsregister ingeschreven.

07-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, leveren, implementeren en ondersteunen van
branchegerichte softw are, en het aanbieden van expertise in de vorm van
consultancy.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 633.292,00

€ -20.687,00

€ 814.515,00

2017

€ 887.893,00

€ 75.979,00

€ 821.732,00

2015

€ 896.236,00

€ 55.885,00

€ 689.307,00

2016

€ 782.899,00

€ 11.672,00

€ 815.200,00

07-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2015 t/m 2017 zijn ontleend aan de desbetreffende definitieve
jaarrekeningen. De cijfers 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018, die in
concept is opgesteld en nog geen definitief karakter heeft.

07-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

07-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.579,96

07-11-2019
1

€ 46.523,15

07-02-2020
2

€ 40.857,18

14-05-2020
3

€ 14.766,90

22-01-2021
4

€ 14.766,90

30-04-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-10-2019

07-11-2019
1

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

07-02-2020
2

t/m
6-2-2020
van
7-2-2019

14-05-2020
3

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

22-01-2021
4

t/m
22-1-2021
van
23-1-2021

30-04-2021
5

t/m
29-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 24 min

2

19 uur 6 min

3

7 uur 30 min

4

4 uur 0 min

5

0 uur 6 min

totaal

81 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel w orden
aangepast, doordat het kan voorkomen dat de w erkzaamheden niet of onjuist
in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het
verslag is uitgebracht - bij een interne controle w ordt vastgesteld.

07-11-2019
1

In verband met de overgang naar een ander automatiseringssysteem zijn de
bestede uren van de afgelopen verslagperiode niet vermeld. Bij het
eerstvolgende verslag zullen deze uren alsnog w orden verantw oord.

30-04-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is sedert 17-06-2002 RDV Holding BV,
gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de Oldenkottebrink 62.
Voornoemde vennootschap is tevens enig aandeelhouder van de
vennootschap. RDV Holding BV is op 23-10-2019 op eigen aangifte in staat van
faillissement verklaard (C/08/19/298 F), zulks eveneens met aanstelling van
ondergetekende tot curator.

07-11-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van RDV Holding BV is de heer R.A. de Vries
w onende te Enschede.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft de navolgende verzekeringen afgesloten: een
bedrijvencompactverzekering bij Interpolis, een pensioenverzekering bij
Nationale Nederlanden en een collectieve basis zorgverzekering bij De
Friesland Zorgverzekeringen. De verzekeringsmaatschappijen zijn inmiddels op
de hoogte gebracht van het faillissement van Unispeqs Solutions BV.

07-11-2019
1

1.4 Huur
Curanda huurt een kantoorruimte in een kantoorverzamelgebouw , genaamd
The Gallery, gelegen te Enschede aan de Hengelostraat 500. Verhuurder is BTC
Beheer BV te Enschede. Per kw artaal dient aan de verhuurder een bedrag te
w orden betaald van € 1.658,17 exclusief BTW ter zake kale huur en
servicekosten. De curator zal de huurovereenkomst binnenkort opzeggen.

1.5 Oorzaak faillissement

07-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De afgelopen verslagperiode heeft de curator meerdere besprekingen gevoerd
met de heer De Vries, zijnde de middellijk bestuurder van curanda en ook zijn
de oorzaken en achtergronden van het faillissement aan de orde gew eest. De
heer De Vries deelde onder andere het navolgende mede.
Unispeqs Solutions BV bestaat al zo’n 19 jaar en is leverancier van een ERPsoftw arepakket, die door haar in het verleden is ontw ikkeld. Het ERP-pakket
w ordt met name gebruikt door bedrijven, die actief zijn in de metaalindustrie.
Volgens de heer De Vries is de technologie van het softw arepakket sterk
verouderd en is het geschreven in een ontw ikkeltaal, die niet meer door de
leverancier w ordt ondersteunt. Gevolg daarvan is dat aan de klantenkring indien nodig - niet meer de volledige support verleend kan w orden, aldus de
heer De Vries.
De laatste jaren is het klantenbestand met circa 150 vaste klanten afgenomen
en thans hebben nog circa 20 klanten een onderhoudscontract met Unispeqs
Solutions BV. Veel klanten hebben gekozen voor een cloudoplossing en zijn
overgestapt naar moderner ERP-systemen.
Voorts deelde de heer De Vries mede, dat de afname van de klanten begin
2017 is begonnen, w aardoor de organisatie drastisch is gekrompen, hetgeen
met de nodige kosten gepaard is gegaan. Er is getracht om meer
omzet/inkomsten te genereren uit consultancy- en supportw erkzaamheden,
maar door de snelle afname van het klantenbestand zijn deze inkomsten niet
voldoende gebleken om de lopende kosten te voldoen, hetgeen reden is
gew eest om het eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen, aldus
de heer De Vries.

07-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

07-11-2019
1

Toelichting
De salarissen zijn voldaan tot en met september 2019.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

07-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-10-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

07-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

07-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 2.800,00

€ 0,00

totaal

€ 2.800,00

€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft met name een gedateerde kantoorinventaris aangetroffen,
onder andere bestaande uit een aantal bureaus met bureaustoelen en
w erkstations, roldeurkasten, ladeblokken, een spreektafel en een laptop.

07-11-2019
1

In het kader een doorstart is de aangetroffen kantoorinventaris verkocht voor
een bedrag van € 2.800,00. Verw ezen w ordt naar punt 6.4 e.v. van dit verslag.

07-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale schuld en er is een pandhouder in het spel en
derhalve is het bodemrecht van de fiscus aan de orde.

07-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overgaan tot verkoop van de aangetroffen zaken.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

07-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Orderportefeuille

€ 4.500,00

totaal

€ 4.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor in totaal vijf klanten dienen nog migratiew erkzaamheden te w orden
uitgevoerd, maar deze kunnen pas w orden uitgevoerd, w anneer de klanten er
klaar voor zijn om over te gaan naar een ander softw arepakket. De resterende
omzetw aarde van het onderhanden w erk/orderportefeuille per 16-10-2019
bedraagt in totaal € 7.500.

07-11-2019
1

De orderportefeuille is eveneens in het kader van een doorstart verkocht en
w el voor een bedrag van € 4.500,00. Verw ezen w ordt naar punt 6.4 e.v. van
dit verslag.

07-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal trachten het onderhandenw erk te verkopen.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

07-02-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gebruikersvergoeding

€ 334,40

€ 0,00

ICS, creditcardtegoed

€ 200,38

€ 0,00

€ 2,45

€ 0,00

Nat. Nederlanden, restitutie

€ 614,06

€ 0,00

Restitutie w aarborgsom

€ 668,79

€ 0,00

€ 1.820,08

€ 0,00

Rabobank, aangetr.saldi

totaal

Toelichting andere activa
Op een tw eetal bankrekeningen bij de Rabobank zijn positieve saldi
aangetroffen van in totaal € 2,45, w elk bedrag inmiddels op de
faillissementsrekening is bijgeschreven. Voorts is een creditcardtegoed
aangetroffen van € 200,38, w elk bedrag inmiddels ook op de boedelrekening is
ontvangen.

07-11-2019
1

Daarnaast is een rekening-courantvordering op het gefailleerde RDV Holding
BV aangetroffen, maar gelet op haar faillissement deze vordering als oninbaar
te w orden beschouw d.
Voorts is sprake van immateriële activa, die in de concept jaarrekening 2018 is
opgenomen voor een bedrag van € 205.000. In hoeverre de immateriële
activa te gelde kan w orden gemaakt, is nog maar de vraag, nu deze
betrekking heeft op verouderde softw are, die niet meer verder ontw ikkeld kan
w orden en w aar nog maar een gering aantal klanten tijdelijk gebruik zullen
maken.
De afgelopen verslagperiode is van de verhuurder een restitutie van de
w aarborgsom ad € 668,79 ontvangen. Voorts is van de overnamekandidaat
een gebruikersvergoeding ontvangen van € 334,40 ter zake huur.

07-02-2020
2

De afgelopen verslagperiode is van Nationale Nederlanden een
premierestitutie ontvangen ten bedrage van € 614,06.

22-01-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

07-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande vorderingen

€ 1.377,13

totaal

€ 1.377,13

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 166,63

€ 0,00

€ 166,63

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de vennootschap zijn er drie openstaande
debiteurenvorderingen van in totaal € 10.365,07. Eén debiteurenvordering ten
bedrage van € 8.987,94 dient volgens de middellijk bestuurder als oninbaar te
w orden aangemerkt, resteert derhalve een bedrag van € 1.377,13. De
debiteuren zijn aangeschreven en hebben inmiddels de openstaande
vorderingen van in totaal € 1.377,13 voldaan.

07-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek doen in hoeverre de debiteurvordering ten bedrage van € 8.987,94
daadw erkelijk oninbaar is.

07-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.815,63

07-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Intrum heeft namens de ABN-AMRO Bank een vordering ingediend ten bedrage
van
€ 1.815,63 uit hoofde van een kredietfaciliteit in rekening-courant.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft onlangs een voorstel tot afrekening ter zake de
geïncasseerde debiteurenvorderingen aan de pandhouder voorgelegd. Naar
aanleiding van voornoemd voorstel heeft Intrum namens de pandhouder laten
w eten dat de uitstaande schuld inmiddels door de heer R.A de Vries (in
verband met hoofdelijke aansprakelijkheid) is ingelost en dat de ABN-AMRO
Bank geen vorderingen meer heeft op failliet, maar zulks vergeten w as dit aan
de curator te melden.

5.2 Leasecontracten

14-05-2020
3

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een tw eetal overeenkomsten aangetroffen, te w eten: een
operationele leaseovereenkomst ter zake een Skoda Octavia, w elke
overeenkomst gesloten is met Münsterhuis Autolease BV te Enschede alsmede
een all-in-service huurovereenkomst ter zake een kopieer/printer/scannermachine van het merk Kyocera, w elke overeenkomst gesloten is met IPLinq te
Hengelo.

07-11-2019
1

Voor beide overeenkomsten geldt dat de eigendomsrechten van de zaken niet
bij curanda liggen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de aangereikte stukken heeft de ABN-AMRO Bank de navolgende
zekerheden bedongen, te w eten: pandrechten op alle huidige en toekomstige
voorraden, inventarissen en vorderingen alsmede hoofdelijke verbondenheid
van de heer R.A. de Vries.

07-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De zekerheden zijn rechtsgeldig door ABN-AMRO Bank gevestigd.

07-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Münsterhuis Lease te Enschede en IPLinq te Hengelo hebben een beroep
gedaan op hun eigendomsrechten en zij op vrijdag 08-11-2019 in de
gelegenheid w orden gesteld om de zaken af te halen.

07-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is een boedelbijdrage overeengekomen overeenkomstig de
separatistenregeling.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal binnenkort de geïncasseerde verpande vorderingen met de
pandhouder afrekenen.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden kunnen vooralsnog als beëindigd w orden beschouw d. De
curator verw acht w el dat de heer De Vries zich zal melden, nu hij in verband
met hoofdelijke aansprakelijkheid de vordering van de bank heeft ingelost.

14-05-2020
3

Met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft de curator de
afgelopen verslagperiode niets van de heer De Vries vernomen.

22-01-2021
4

Onlangs is telefonisch contact gew eest met de heer De Vries over zijn
hoofdelijkheid aansprakelijkheid jegens de ABN-AMRO Bank en desgevraagd
heeft hij een betalingsbew ijs overlegd, w aaruit blijkt dat hij in privé de
bankvordering heeft voldaan. De heer De Vries subrogeert derhalve in de
rechten van de bank en de geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen
zullen met hem w orden afgerekend. Aan de heer De Vries is medegedeeld
dat hij binnenkort een afrekening tegemoet kan zien.

30-04-2021
5

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

07-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator zal trachten de aangetroffen goederen te verkopen en is in gesprek
met een potentiële overnamekandidaat.

07-11-2019
1

In het kader van een doorstart zijn de navolgende goederen verkocht, te
w eten: de aangetroffen bedrijfsinventaris, de orderportefeuille en goodw ill.

07-02-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

07-11-2019
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode verder onderhandeld met de
potentiële overnamekandidaat (Fledge Solutions BV te Enschede) en
uiteindelijk zaken met haar kunnen doen. Naast de overname van de
aangetroffen activa heeft Fledge Solutions BV aan drie w erknemers een
arbeidsovereenkomst aangeboden. De biedingen van Fledge Solutions BV zijn
voorgelegd aan de rechter-commissaris en op 08-11-2019 heeft de curator
toestemming gekregen om een activaovereenkomst met Fledge Solutions BV te
sluiten.

07-02-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 8.300,00

07-11-2019
1

07-02-2020
2

Toelichting
De totale opbrengst bedroeg € 8.300,00 en is als volgt te specificeren:
bedrijfsinventaris € 2.800,00, orderportefeuille € 4.500 alsmede goodw ill €
1.000,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen verder vervolgen.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

07-02-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

07-11-2019
1

W elisw aar w as de boekhouding niet geheel tot datum faillissement bijgew erkt,
maar daarentegen konden de rechten en plichten van de vennootschap w el
redelijk snel w orden vastgesteld.

22-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn de laatste jaren telkens tijdig gedeponeerd.

07-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is de vordering tot
nakoming van de stortingsplicht inmiddels verjaard.

07-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

07-11-2019
1

22-01-2021
4

Toelichting
Vooralsnog is van onbehoorlijk bestuur niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

07-11-2019
1

07-02-2020
2

Toelichting
De curator heeft een bedrag van in totaal € 37.921,00 aan paulianeuze
betalingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog niet van toepassing.

07-11-2019
1

De curator heeft de bestuurder op de paulianeuze betalingen aangesproken,
alsook op een aangetroffen rekening-courantvordering ten bedrage van €
5.667,00 in het faillissement van RDV Holding BV. In het kader van een
vaststellingsovereenkomst, die met toestemming van de rechter-commissaris is
gesloten, is van de bestuurder in totaal een bedrag van € 35.640,00 op de
faillissementsrekening ontvangen. Een bedrag van € 5.667,00 dient nog w el
met de boedel van RDV Holding BV te w orden afgerekend.

07-02-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De lopende onderzoeken voortzetten.

07-11-2019
1

Voortzetten van de overige rechtmatigheidsonderzoeken alsmede een bedrag
van € 5.667,00 overboeken naar de faillissementsrekening van RDV Holding BV.

07-02-2020
2

De afgelopen verslagperiode is het bedrag van € 5.667,00 overgeboekt naar
de faillissementsrekening van RDV Holding BV. De curator verw acht de
komende verslagperiode de overige rechtsmatigheidsonderzoeken te kunnen
afronden.

14-05-2020
3

Vooralsnog kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

22-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 34.927,47

07-11-2019
1

14-05-2020
3

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering ingediend
van in totaal € 34.927,47.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.140,00

07-11-2019
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de vennootschap bedraagt de totale fiscale vordering per
31-08-2019
€ 26.140,00.
€ 21.056,00

07-02-2020
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een bedrag van in totaal € 21.056,00 ter zake
niet betaalde loonheffingen ingediend.
€ 121.373,00
Toelichting
Ter zake de loonheffingen heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal
€ 28.121,00. Failliet maakte deel uit van een fiscale eenheid voor de
Omzetbelasting en ter zake de fiscale eenheid heeft de Belastingdienst een
vordering ingediend van in totaal € 68.271. Voorts heeft de fiscus een aanslag
ex artikel 29 lid 7 OB opgelegd ten bedrage van € 24.981.

22-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 9.518,33

07-11-2019
1

14-05-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend, te w eten:
een vordering van gelijke rangorde als de fiscus ten bedrage van € 1.528,71
alsmede een vordering ex artikel 3:288 sub e BW ten bedrage van € 7.989,62.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

07-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
17 stuks
7

07-11-2019
1

07-02-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 7 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 154.800,00
€ 157.914,76

07-11-2019
1

07-02-2020
2

Toelichting
De 7 crediteuren hebben in totaal voor een bedrag van € 157.914,76 aan
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog niet bekend.

07-11-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement w egens gebrek aan baten w orden
opgeheven.

22-01-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren van de crediteuren.

07-11-2019
1

Nader inventariseren van de crediteuren.

07-02-2020
2

Vervolg nader inventariseren van de crediteuren.

14-05-2020
3

Vervolg nader inventariseren van de crediteuren.

22-01-2021
4

Ten opzichte van de vorige verslagen zijn er geen w ijzigingen doorgevoerd
op de lijst van voorlopige erkende crediteuren. De curator verw acht niet dat
crediteuren zich nog zullen melden en gelet op daarop kunnen de
w erkzaamheden dan ook als beëindigd w orden beschouw d.

30-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overgaan tot verkoop van de aangetroffen activa, onderzoek doen naar de
openstaande debiteurenvordering ten bedrage van € 8.987,94, afw ikkelen
eigendomsrechten van derden, nader inventariseren van de schuldeisers en
het vervolgen van de echtmatigheidsonderzoeken.

07-11-2019
1

De opbrengst van de verpande debiteurenvorderingen afrekenen met de
pandhouder, het bedrag van € 5.667,00 overboeken naar de boedelrekening
van RDV Holding BV, voortzetten van de overige rechtmatigheidsonderzoeken
en nader inventariseren van de schuldeisers.

07-02-2020
2

Voortzetten van de overige rechtmatigheidsonderzoeken en nader
inventariseren van de schuldeisers.

14-05-2020
3

De curator zal contact opnemen met de heer De Vries met betrekking tot de
hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank. Voorts zal de curator toew erken
naar een einde van het faillissement.

22-01-2021
4

Afrekening geïncasseerde verpande debiteurenvorderingen voorleggen aan
de heer De Vries en vervolgens tot afw ikkeling van het faillissement
overgaan.

30-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet bekend.

07-11-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement binnen zes maanden zijn afgew ikkeld.

22-01-2021
4

Naar verw achting zal het faillissement binnen drie maanden voor opheffing
w orden voorgedragen.

30-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
30-7-2021

30-04-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Vooralsnog niet van toepassing.

07-11-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

