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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Time Labels B.V.

29-07-2020
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Gegevens onderneming
Time Labels B.V. is opgericht op 27 januari 2017 (Kamer van Koophandel
nummer 67935168). Haar oprichters, H.J.G. Huurdeman en mevrouw A.K.
Kuipers vormden het gezamenlijk bestuur met een aantal beperkte
volmachten.
Het voorliggende verslag betreft de periodieke verslaglegging van bevindingen
en voortgang van de afw ikkeling van dit faillissement. In de opvolgende
verslagen zullen nieuw e ontw ikkelingen in die verslagperiode vet gedrukt
w orden w eergegeven.
Opgemerkt zij nog dat dit verslag niet kan w eergeven een volledige
verantw oording en inzicht van de afw ikkeling van de boedel. Nadere
onderzoeken zijn lopende. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen
enkel recht ontlenen aan dit verslag.

Activiteiten onderneming

29-07-2020
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Activiteiten onderneming
De vennootschap had ten doel:
* de handel in horloges, sieraden, modeartikelen, (mode)accessoires en
andere geregelde - en ongeregelde - goederen;
* het verkrijgen, verw erven in genot, vervreemden, huren, verhuren,
vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezw aren
van (register)goederen, w aaronder mede is begrepen het beleggen van
vermogen;
* het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van
andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van
management;
* het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële
eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten,
patenten, octrooien, merken en licenties;
* het verstrekken en aangaan van geldleningen;
* het uitvoeren van en het verlenen van medew erking aan de uitvoering van
pensioenregelingen en lijfrenteovereenkomsten;
* het sluiten van overeenkomsten w aarbij de vennootschap zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
* het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen
houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a tot en met g
omschreven doeleinden.

29-07-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 503.520,00

€ 26.119,00

€ 313.169,00

2018

€ 834.993,00

€ -155.961,00

€ 316.554,00

2019

€ 642.974,00

€ -81.529,00

€ 237.235,00

Toelichting financiële gegevens
De balanstotalen 2019 betreft de omschrijving vaste activa (immateriële vaste
activa ad euro 28.666,00), materiële vaste activa (inventaris euro 13.444,00,
vervoermiddelen euro 11.586,00), vlottende activa (voorraden, gereed product
en handelsgoederen ad euro 131.136,00), vorderingen (handelsdebiteuren ad
euro 42.507,00, overige vorderingen ad euro 9.334,00) en liquide middelen (ad
euro 562,00).

29-07-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Gefailleerde onderneming had één personeelslid in loondienst, die zich
hoofdzakelijk hield met onlineverkoop/inkoop van horloges, sieraden,
modeartikelen, w elke activiteiten w erden uitgevoerd in een (onder)gehuurd
perceel gelegen aan de Industriew eg 3V te Kampen.

Boedelsaldo

29-07-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00

29-07-2020
1

Toelichting
Er zijn geen baten aangetroffen. De inmiddels geopende boedelrekening staat
op 0-stand.
€ 32.000,00

17-02-2021
2

Toelichting
Het inmiddels gerealiseerde boedelactief is gerealiseerd doordat de curator
met de Rabobank en de directie van curanda overeenstemming heeft bereikt
over de tot de boedel behorende inventariszaken (bodemzaken), en
"resterende voorraad" die viel onder het pandrecht van de bank, alsmede de
discussie die is ontstaan over de toelaatbaarheid van een samenstel van
transacties betrekking hebbende op verkoop van immateriële activa verband
houdende met de domeinnamen "w ereldhorloges.nl" en "horlogeloods.nl".

Verslagperiode
van
28-5-2020

29-07-2020
1

t/m
29-1-2021
van
30-7-2020

17-02-2021
2

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 45 min

2

56 uur 10 min

totaal

99 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w erd gevoerd door de heer H.J.G. Huurdeman (50%) en mevrouw
A.K. Kuipers (50%), die onder huw elijkse voorw aarden gehuw d w as met de
enige w erknemer van curanda, de heer D.C. Raap. De onderneming w as een
voortzetting van een destijds voor de heer D.C. Raap gevoerde eenmanszaak
w aarin destijds ook de exploitatie plaatsvond van een drietal w ebsites onder

29-07-2020
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de naam:
* Horlogeloods.nl
* W ereldhorloges.nl
* Horlogeensieradenonline.nl

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

29-07-2020
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1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn met ingang van faillissementsdatum opgezegd
c.q. beëindigd vanw ege achterstand in premiebetaling.

29-07-2020
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1.4 Huur
De bedrijfsactiviteiten w erden uitgevoerd in het perceel Industriew eg 3V te
Kampen. Dit pand w erd gehuurd door een bevriende relatie van het bestuur.
Deze relatie had het pand niet in gebruik zodat een afspraak w erd gemaakt
dat curandi - in overleg met de eigenaar van dit pand - gedurende de looptijd
als onderhuurder dit pand zou gebruiken. De betreffende huurtermijn eindigde
met ingang van 1 juni 2020.

29-07-2020
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Nu de "afw ikkeling" verder geen problemen heeft opgeleverd beschouw ik
deze kw estie als beëindigd.

17-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie van curanda zijn er problemen ontstaan na een
onverw achte terugval van een van haar internetverkoopkanalen (bol.com). De
onderneming zou daardoor meer dan euro 100.000 aan omzet hebben gemist.
Deze terugloop in omzet bracht een zw are last op haar liquiditeit w aarbij ook
enkele leveranciers van consignatiegoederen en eigendomsvoorbehoud minder
uitleverden om de voorraden op goed niveau te houden (hetgeen bij
internetbedrijven van levensbelang is: ''voor 16.00 uur besteld, volgende dag
in huis'').
Door de corona-crisis is verder 30-40% van de omzet verloren zodat de
onderneming helemaal vastliep. Daarna zijn er nog pogingen gew eest nieuw
geld aan te trekken bij verschillende investeerders die één voor één verder zijn
afgehaakt.
Bij aandeelhoudersvergadering, de dato 25 mei 2020, is dan ook besloten het
eigen faillissement aan te vragen, hetgeen door de rechtbank - op juiste
gronden - is gehonoreerd op 28 mei 2020, te 11.15 uur.

29-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

29-07-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-6-2020

1

De betrokken w erknemer heb ik met toestemming van de rechtercommissaris bij brief van 3 juni 2020 ontslag aangezegd en
gew ezen op de mogelijkheid zich in te laten schrijven bij het UW V

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Dit onderw erp kan verder als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris voorraad en rollend materieel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst nog niet bekend. Ten tijde van faillissementsdatum is
aangetroffen enige inventaris (bodemzaken), kleine hoeveelheid voorraad
alsmede een auto die w erd geleased. In overleg met de huisbankier is het
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) ingeschakeld die op 18 juni 2020
haar bevindingen heeft uitgebracht. De huisbankier, de Rabobank, heeft
pandrechten op de voorraad en inventariszaken alsmede vorderingen op
derden. Op dit moment w ordt nog nagedacht hoe en op w elke w ijze deze
aangetroffen zaken dienen te w orden verkocht. De directie heeft onlangs
voorgesteld - eventueel in opdracht van de bank - als executeur de
hoeveelheid zaken zelf via BVA te veilen. Zij w il, via haar connecties bij BVA,
zelf foto's en omschrijvingen aanbieden. Dit scheelt kosten en
afdrachtspercentages. Ik ben nog in afw achting van een uitgew erkt voorstel,
w aarbij ook de aangetroffen bodemzaken dienen te w orden meegenomen.

29-07-2020
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Dit onderw erp is inmiddels opgelost doordat tussen de boedel, de Rabobank
en de voormalige directie van curanda overeenstemming is bereikt over
verkoop van de aangetroffen inventaris (bodemzaken) en resterende
voorraad (vallend onder het pandrecht van de bank). De koopprijs voor de
bodemzaken bedroeg € 2.000,00 (BTW verlegd) w aarbij met de Rabobank is
afgesproken dat zij zou zorgdragen (als boedelbijdrage) voor de factuur die
de boedel heeft ontvangen van het Nederlands Taxatie en Advies Bureau
(NTAB) (plm. € 2.100,=). De Rabobank heeft zelf de executie van de
resterende voorraad ter hand genomen, w aarbij een verkoopopbrengst van
€ 8.500,00 excl. BTW is gerealiseerd. De rechter commissaris heeft zijn
goedkeuring verleend voor het aangaan van deze overeenkomst.

17-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is aanw ezig gelet op de hoogte van de
fiscale schulden.

29-07-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie 3.3

29-07-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Armbanden, hangers, horloges, horlogebanden,
ringen, oorbellen etc.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verkoopopbrengst is nog niet bekend. Ik ben nog in afw achting van een
voorstel tot verkoop - al dan niet onderhands - in één keer of in kavels via het
BVA, het online veilinghuis.

29-07-2020
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Zie hiervoor hetgeen is gesteld onder 3.3 onder het kopje "bedrijfsmiddelen",
inventaris voorraad en rollend materieel.

17-02-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

29-07-2020
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Kort na faillissementsdatum kw am de curator ter ore dat een jaar voor
faillissementsdatum de (immateriële) activa verband houdende met de
domeinnamen "w ereldhorloges.nl" en "horlogeloods.nl" aan een derde zijn
overgedragen (voormalige directie van curanda) die op haar beurt deze
rechten heeft doorverkocht aan een derde. Vervolgens is de discussie
ontstaan tussen de curator en de voormalige directie van curanda over dit
samenstel van transacties en/of een en ander viel te kw alificeren als een aan
te tasten transactie ex art. 42/47 Fw . Partijen zijn vervolgens in
onderhandeling getreden over een minnelijke regeling, w elke de goedkeuring
van de rechter commissaris heeft verkregen. Er is geschikt voor een bedrag
van € 30.000,00 w aarmee de discussie is beëindigd ter voorkoming van
verdere gerechtelijke procedures met al dan niet hoge kosten en onzekere
afloop.

17-02-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen vorderingsrechten op derden aangetroffen. Het
tegenovergestelde kan mogelijk het geval zijn, nu enkele personen voor
faillissementsdatum en vlak na faillissementsdatum online betalingen hebben
verricht en niet geleverd hebben gekregen. Als onverschuldigde betaling
w ensen zij de betaalde bedragen, variërend van 50 tot 600 euro, terug te
ontvangen. Ik heb nog geen toegang kunnen krijgen tot de betreffende
bankrekeningen w aarop deze bedragen zijn gestort ter verificatie van de
ingenomen standpunten. Alle voor faillissementsdatum aanw ezige online
rekeningen zijn uit de lucht gehaald/geblokkeerd door de bank.

29-07-2020
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Dit onderw erp kan eveneens als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 95.872,99

29-07-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Bij brief van 19 juni heeft de coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam haar
vordering ingediend ter zake van verstrekte geldleningen en rekening-courant.
Als zekerheid heeft zij gekregen verpanding van inventaris, voorraden en
vorderingen op derden. Verder is er sprake van een borgstelling door de
directie/aandeelhouders van curanda van euro 50.000 ieder. Daarnaast is er
nog een BMKB-regeling van de staat der Nederlanden verkregen op een
rekeningnummer (050.073.220).

Toelichting vordering van bank(en)
Van de Rabobank UA te Amsterdam heb ik begrepen dat zij voor het tekort bij
de Staat der Nederlanden de BMKB-regeling zullen inroepen en voor het
overige aanspraak zullen maken op de afgegeven borgstellingen bij de
voormalige directie van curanda (mevrouw A.K. Kuipers/H.J.G. Huurdeman). Ik
zal deze kw estie als beëindigd beschouw en.

17-02-2021
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5.2 Leasecontracten
Er is sprake van één leasecontract (het betreft hier financial lease, afkomstig
van AlphaCredit BV). De vordering van AlphaCredit bedraagt euro 13.112,58.
Deze auto is onlangs door een bergingsbedrijf opgehaald. Mij is bericht dat de
betreffende auto voor een zo hoog mogelijke prijs zal w orden verkocht en dat
de netto opbrengst in mindering zal w orden gebracht op het openstaande
bedrag en eventuele meeropbrengst aan de curator zal w orden overgedragen.
Ik ben nog in afw achting.
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Inmiddels heb ik voor de teruggenomen auto een vrijw aringsbew ijs
ontvangen en is mij bericht dat het teruggenomen object, Mercedes Benz met
kenteken VP-047-L, is getaxeerd op een taxatiew aarde van € 5.700,00
(executiew aarde). De handelsw aarde bedroeg € 7.300,00 incl. BTW (plm). Dit
onderw erp beschouw ik ook als beëindigd.

17-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zie 5.1 en 5.2

29-07-2020
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5.4 Separatistenpositie
Consignatiegoederen.

29-07-2020
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Dit onderw erp beschouw ik ook als beëindigd, nu een en ander verder geen
problemen heeft opgeleverd.

17-02-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers hebben gebruik gemaakt van hun eigendomsrecht. De
administratie van curanda w as dusdanig ingericht dat na een enkele
inventarisatie aan de hand van inkoopformulieren de betreffende zaken
konden w orden teruggestuurd (w aaronder Seiko W atch Europe BV, PDA Group
BV en een particulier met w ie nog enige discussie loopt over de juiste
terugzending van een mix van horloges en al dan niet in rekening gebrachte
kosten).

29-07-2020
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Dit onderw erp zal ik ook verder als beëindigd beschouw en.

17-02-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

29-07-2020
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

29-07-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

29-07-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het ''kopje'' bank/zekerheden (5) heeft veel extra w erkzaamheden met zich
mee gebracht zonder dat dit meetbare resultaten heeft opgeleverd. Een en
ander heeft ook zijn oorzaak in het feit dat vanaf faillissementsdatum alle
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en geen online/w inkelverkoop in overleg met
alle betrokkenen heeft plaatsgevonden zodat een fixatie op dat moment kon
w orden bepaald. Ook met de Rabobank verliepen de contacten moeizaam en
traag vanw ege het niet direct aangesloten zijn op de internetverbindingen en
de inschatting w elke w ijze van verkoop/executie tot maximale resultaten zou
kunnen leiden. Een vraag die tot op heden nog moet w orden beantw oord (w el
of niet inschakelen van de online veilingsite BVA en onder w elke condities).
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Met betrekking tot onderw erp verw ijs ik naar het kopje 3.3
"bedrijfsmiddelen" en 3.8 "andere activa" en 5.1 "vorderingen van banken",
w elk onderw erp hierbij verder als beëindigd kan w orden beschouw d.

17-02-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De directie van curanda w as ten tijde van faillissementsdatum in gesprek met
een derde die middelen zou inbrengen om een beoogde voortzetting/doorstart
mogelijk te maken. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet geleid tot een
resultaat met als gevolg dat van voortzetting/doorstart geen enkele sprake
meer kon zijn.

29-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie 6.1

29-07-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1

29-07-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bedrijfsadministratie is toegankelijk en bijgew erkt. De jaarstukken 2017,
2018 en concept 2019 zijn opgemaakt door het bedrijf VBB Advies,
belastingadviseurs, te Ijsselmuiden. Zow el de interne administratie als deze
rapporten maken een toegankelijke indruk. De rechten en verplichtingen
kunnen op een eenvoudige w ijze w orden herleid.

7.2 Depot jaarrekeningen

29-07-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Alle jaarrapporten zijn gepubliceerd.

29-07-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is sprake van een samenstellingsopdracht die is uitgevoerd met richtlijnen
en w erkschema's, w elke gebaseerd zijn op het NOAP kw aliteitssysteem (NKS)
het w elke inhoudt dat bij het opstellen van deze rapporten de opsteller
gehouden is aan de geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.

29-07-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De door de oprichters genomen aandelen zijn volgestort in geld.

29-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Tot nu toe is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

29-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Tot nu toe is niet gebleken van enige paulianeus handelen.
In onderzoek

29-07-2020
1

17-02-2021
2

Toelichting
Voor w at betreft dit onderw erp verw ijs ik naar het kopje 3.8 "andere activa".
De discussies met de voormalige directie van curanda of een jaar voor het
faillissement w el of niet gehandeld is in strijd met de artt. 42 en 47 Fw . is
geslecht middels een overeenkomst, die met goedkeuring van de rechter
commissaris is gesloten, zulks ter voorkoming van een langdurige, veel
kostende procedure met onzekere afloop.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-07-2020
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Toelichting
Ik ben nog in afw achting van de boedelvordering van het UW V.
€ 3.656,89

17-02-2021
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Toelichting
Bij brief van 16 november 2020 heeft de bedrijfsvereniging, het UW V, haar
boedelvordering ex art. 66 lid 1 BW etc. ingediend met een bedrag van €
3.656,89.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 59.561,00

29-07-2020
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Toelichting
Ter zake van verschuldigde omzetbelasting, loonheffing en
vennootschapsbelasting 2017 heeft de belastingdienst haar vordering
voorlopig ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Ik ben nog in afw achting van deze vordering.
€ 4.867,27

29-07-2020
1

17-02-2021
2

Toelichting
Bij brief van 16 november 2020 heeft de bedrijfsvereniging, het UW V, haar
vordering ex art. 66 lid 1 BW etc. ingediend met een bedrag van € 4.867,27.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

29-07-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

29-07-2020
1

Toelichting
Inmiddels hebben diverse schuldeisers hun vordering ingediend. Het betreft
concurrent een totaalbedrag van euro 225.244,28.
16
Toelichting
Bijgaand treft u aan een bijgew erkte crediteurenlijst w aarin de w ijzigingen
zijn verw erkt in verband met gecrediteerde bedragen, retour
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken etc. etc. De schuld aan de Rabobank
heb ik bij dit overzicht niet meer opgenomen nu de Rabobank te zijner tijd uit
hoofde van verkregen garanties en borgstellingen volledig zal w orden
voldaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

17-02-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 225.244,28

29-07-2020
1

Toelichting
Zie bijgevoegde crediteurenlijst.
€ 99.760,71

17-02-2021
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Toelichting
Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk zal dit faillissement ter zijner tijd ex artikel 16 Fw w orden
voorgedragen voor opheffing.

29-07-2020
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Nu dit in faillissement verder geen vermogensbestanddelen zijn aangetroffen
en alle lopende onderw erpen als beëindigd kunnen w orden beschouw d kan
het beëindigingstraject w orden ingezet. Ik zal in dit kader een voorstel bij de
rechtbank indienen tot vaststelling van salaris en verschotten en daarbij op
de gebruikelijke w ijze financiële verslaglegging overleggen (TFV). Na
vaststelling van salaris en verschotten zal ik de rechtbank een financieel
eindverslag doen toekomen, w aarna - na goedkeuring - het
beëindigingstraject ex art. 16 Fw . kan w orden ingezet.

17-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

29-07-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

29-07-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

29-07-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing

29-07-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zoals opgemerkt zal gelet op de toestand van de boedel dit faillissement ter
zijner tijd - naar hoge w aarschijnlijkheid - w orden voorgedragen voor opheffing
nu voor voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelkosten
niet voldoende baten beschikbaar zijn. Er zal nog enige correspondentie met
schuldeisers w orden gevoerd alsmede overleg met de directie van curanda en
de huisbankier plaatsvinden omtrent de w ijze van verkoop van de
aangetroffen inventariszaken (bodemvoorrecht) en goederen (horloges,
armbanden etc.) al dan niet via het veilinghuis BVA en onder w elke
voorw aarden.

29-07-2020
1

Inmiddels zijn alle lopende onderw erpen afgerond. Zie hiervoor 3.3, 3.8 en
5.9. Na vaststelling van de boedelkosten en goedkeuring van het financieel
eindverslag kan vervolgens het beëindigingstraject w orden ingezet. Dit
betreft een art. 16 Fw . opheffing.

17-02-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-07-2020
1

niet van toepassing

17-02-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
17-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-02-2021
2

