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Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (7551 EM) Hengelo Ov aan de
Enschedesestraat 10 12, KvK-nummer 06039930. Door gefailleerde w erden
tw ee w inkels geëxploiteerd op de navolgende adressen:
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* Enschedesestraat 10 12, 7551 EM Hengelo (1300 m2);
* Bisschopstraat 40, 7571 CZ Oldenzaal (330 m2).

Activiteiten onderneming
De onderneming van gefailleerde legde zich toe op de exploitatie van tw ee
mode-/kledingw inkels op de hiervoor vermelde adressen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.509.196,00

€ 186.831,00

€ 612.072,00

2016

€ 2.861.503,00

€ 92.635,00

€ 676.040,00

2017

€ 2.965.249,00

€ 18.445,00

€ 777.658,00

2018

€ 2.838.509,00

€ 122.524,00

€ 689.659,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2019 komen uit de concept jaarrekening. In 2018
en 2019 is verlies geleden. In 2016 en 2017 is w inst gerealiseerd. De omzet in
2020 tot en met datum faillissement bedroeg € 1.849.291,00.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
29
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Boedelsaldo
€ 559.222,80
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€ 567.396,87
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Verslagperiode
van
30-9-2020

23-11-2020
1

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

22-02-2021
2

t/m
22-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

211 uur 30 min

2

23 uur 12 min

totaal

234 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Modehuis Tasche B.V. is opgericht op 25 juni 1975. Sinds 29 oktober 2002 is
W anschers Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder. W anschers Beheer
B.V. is op 30 september 2020 failliet verklaard met aanstelling van mr. G.
Beekman tot curator. Enig aandeelhouder en bestuurder van W anschers
Beheer B.V. is mevrouw T.M.J.A. Borgerink.

23-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken. Volgens de bestuurder w as er geen
sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had op datum faillissement de gebruikelijke verzekeringen die
noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de onderneming afgesloten. De
premies zijn door gefailleerde tot 31 december 2020 voldaan.
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In verband met de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten heeft de
curator de dekking in stand gelaten.
In verband met de inmiddels gestaakte voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten heeft de curator de verzekeringsmaatschappijen
verzocht de verzekeringen te beëindigen.
De verzekeringen zijn beëindigd door de verzekeringsmaatschappijen. De
curator heeft diverse creditbetalingen ontvangen tot een bedrag van €
1.812,43.
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1.4 Huur
Het w inkelpand te Hengelo heeft gefailleerde gehuurd van HS One B.V.
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Het w inkelpand te Oldenzaal heeft gefailleerde gehuurd van C.F.J. Hilders. De
huurovereenkomst in Oldenzaal is per 14 oktober 2020 geëindigd in verband
met de doorstart. De verhuurder heeft een boedelvordering en een
concurrente vordering ingediend.
De curator heeft de huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw opgezegd.

De curator heeft gezorgd dat het pand op 30 november 2020 leeg en
ontruimd w as. De curator heeft de sleutels aan de makelaar overhandigd. De
verhuurder heeft de vorderingen ingediend. De curator heeft de vordering
erkend.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft het navolgende verklaard over de
oorzaken van het faillissement: ten gevolge van een aantal van factoren,
w aaronder het feit dat de retailsector reeds geruime tijd onder druk staat, de
herinrichting van de binnenstad van Hengelo in 2018, de opzegging van het
seizoenskrediet en de afw ikkeling van de slapende dienstverbanden w aren er
schulden ontstaan. Daarbovenop is de coronacrisis gekomen, die tot gevolg
heeft gehad dat de omzet grotendeels is w eggevallen. De bestuurder heeft
geprobeerd een akkoord aan te bieden aan de crediteuren. Vanw ege het
ontbreken van een financier is dit niet gelukt. De bestuurder heeft zelf het
faillissement aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
32
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-10-2020

29

totaal

29

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers, na verkregen machtiging van de rechtercommissaris, op 1 oktober 2020 ontslag aangezegd. De
faillissementsmedew erkster heeft de brieven persoonlijk overhandigd aan het
aanw ezige w erknemers. De overige w erknemers hebben de ontslagbrief per
post en per e-mail ontvangen. In verband met corona heeft er geen collectieve
intake plaatsgevonden. Het UW V heeft de w erknemers per brief geïnformeerd.
De w erkzaamheden van de curator hebben verder bestaan uit correspondentie
met de bestuurder, het UW V en diverse gesprekken met het personeel.
De personeelsleden hebben gedurende de opzegtermijn 4/5 w eken
doorgew erkt in opdracht van de curator.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris Oldenzaal

€ 4.000,00

€ 0,00

inventaris Hengelo

€ 7.991,74

€ 0,00

€ 10,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 3.195,00

€ 0,00

€ 350,00

€ 0,00

€ 15.646,74

€ 0,00

vier schermen
laptop/telefoon
restant voorraad en inventaris Hengelo
labelprinter Hengelo
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kort na het faillissement heeft de curator het Nederlands Taxatie- en
Adviesbureau (NTAB) opdracht gegeven tot het verrichten van een taxatie van
de tot de faillissementsboedel behorende inventaris, de voorraad en een
voertuig.
De inventaris, handelsnaam en voorraad kleding in het filiaal Oldenzaal is per
15 oktober 2020 verkocht aan een doorstarter.
In overleg met de taxateur, een aantal leveranciers (die een beroep op
eigendomsvoorbehoud deden), de inkooporganisatie en de rechtercommissaris is besloten om ten behoeve van de maximalisatie van de
verkoopopbrengst over te gaan tot een uitverkoop te Hengelo. Deze
uitverkoop heeft plaatsgevonden van 30 september 2020 tot en met 7
november 2020.
Na de uitverkoop heeft de curator de restantvoorraad en de inventaris
geïnventariseerd op 9 november 2020. Na toezending van een kort
verkoopmemorandum aan diverse geïnteresseerde partijen hebben deze
partijen vervolgens een bieding uitgebracht. Op 10 november 2020 hebben vijf
geïnteresseerden de kijkmiddag bezocht. De curator heeft met toestemming
van de rechter-commissaris de restant kledingvoorraad en de inventaris
verkocht aan de hoogste bieder.
De koper is doende met het leeghalen van het w inkelpand.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de fiscus heeft een te verw achten fiscale vordering van ongeveer €
50.000,00 terzake af te dragen omzetbelasting derde kw artaal 2020 en
loonheffing september 2020.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Divers overleg/correspondentie NTAB/bestuurder met betrekking tot de
organisatie/coördinatie uitverkoopdagen. W erkzaamheden met betrekking tot
de verkoop van de restantvoorraad en inventaris.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

omzet uitverkoop kleding Hengelo

€ 625.689,47

€ 0,00

w inkelvoorraad kleding Oldenzaal

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 655.689,47

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten aanzien van de hierboven vermeld staande omzet w enst de curator niet
onvermeld te laten dat deze mede/ met name is te danken aan de enorme
inzet van de w erkneemsters en bestuurder van gefailleerde.
De omzet is inclusief de nog af te dragen BTW en exclusief betaalde kosten.
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De voorraad kleding in Oldenzaal is, met toestemming van de rechtercommissaris, in het kader van de doorstart verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Divers overleg/correspondentie NTAB/bestuurder met betrekking tot de
organisatie/coördinatie uitverkoopdagen. W erkzaamheden met betrekking tot
de doorstart.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.812,43

€ 0,00

restitutie Vitens

€ 77,12

€ 0,00

restitutie Fashion Cheque

€ 98,65

€ 0,00

€ 7.377,57

€ 0,00

€ 18.751,00

€ 0,00

kasgeld w isselgeld

€ 3.750,00

€ 0,00

immateriële activa

€ 4.000,00

€ 0,00

restitutie verzekeringen

€ 1.008,33

€ 0,00

kasgeld op datum faillissement

€ 9.311,67

€ 0,00

€ 70,00

€ 0,00

€ 46.256,77

€ 0,00

restitutie verzekeringen

omzet voor faillissement
voertuig

restitutie Post NL
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Kasgeld:
Het kasgeld op datum faillissement betreft de contante ontvangsten in de
periode 14 september tot en met 29 september 2020.
Het w isselgeld betreft het w isselgeld voor Oldenzaal € 500,00 (1 kassa) en
Hengelo € 3.250,00 (4 kassa's).
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Voertuig:
Het voertuig is een Mitsubishi Outlander uit 2017. Deze w erd door de
bestuurder gebruikt voor het inkopen van kleding en het verplaatsen van
kleding tussen de 2 vestigingen.
Het voertuig is getaxeerd door het NTAB en met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de hoogste bieder.
Immateriële activa:
De curator heeft in het kader van de doorstart van de vestiging Oldenzaal
overeenstemming bereikt met koper over de verkoop van de immateriële activa
bestaande uit telefoonnummer, handelsnaam, domeinnamen en social media
accounts.
Omzet voor faillissement:
De omzet van dinsdag 29 september 2020 ad € 7.377,57 is na datum
faillissement ontvangen op de bankrekening van gefailleerde.
Restitutie verzekeringen:
Het betreft de restitutie van de na verrekening van de brandverzekering over
het jaar 2019 en een teruggave van de autoverzekering.
Restitutie Post NL:
Het betreft de afrekening in verband met het faillissement.
Restitutie verzekeringen:
De curator heeft de verzekeringen beëindigd. Gezien het feit dat de premies
vooruit w aren voldaan zijn de premierestituties ontvangen.
Restitutie Vitens:
Naar aanleiding van de doorgegeven meterstanden is er een afrekening
ontvangen met een creditbedrag ad € 77,12.
Restitutie Fashion Cheque:
Het betreft de uitbetaling van de ingeleverde cadeaubonnen van voor datum
faillissement.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Kasgeld:
Tijdens een bezoek aan de door gefailleerde geëxploiteerde w inkels heeft de
curator het kasgeld veilig gesteld en gestort op de boedelrekening. Tijdens de
uitverkoop heeft de curator tw ee maal kasgeld afgestort.
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Voertuig:
De curator heeft correspondentie met koper, geïnteresseerden en de rechtercommissaris gevoerd ten behoeve van de verkoop.
Immateriële activa:
De curator heeft onderhandelingen gevoerd met koper ten behoeve van de
verkoop. De curator heeft w erkzaamheden verricht voor het overnemen van de
activa.
Omzet voor faillissement:
De curator heeft de omzet voor datum faillissement opgevraagd bij de bank en
ontvangen in een verzamelbetaling.
Restitutie verzekeringen:
De curator heeft de bedragen opgevraagd bij de bank en ontvangen in een
verzamelbetaling.
Restitutie Post NL:
De curator heeft de teruggave op de boedelrekening ontvangen.
De curator heeft de ontvangen stukken bestudeerd, diverse betalingen
opgevraagd en gecontroleerd.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

UW V

€ 32.018,74

€ 32.018,74

€ 0,00

€ 455,08

€ 455,08

€ 0,00

€ 32.473,82

€ 32.473,82

€ 0,00

w erknemer
totaal

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Van het UW V zijn op de geblokkeerde rekening van gefailleerde na datum
faillissement 2 bedragen van het UW V ontvangen inzake de compensatie voor
door gefailleerde voor faillissement betaalde transitievergoedingen.
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Eén w erknemer had nog een rekening openstaan van aangekochte kleding. Op
het inkomen w erd maandelijks € 25,00 ingehouden voor de aflossing van de
vordering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de bank verzocht de bedragen van het UW V over te maken
naar de boedelrekening. De bedragen zijn in een verzamelbetaling ontvangen
op de boedelrekening.
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De curator heeft de w erkneemster verzocht het verschuldigde bedrag op de
boedelrekening te voldoen. De w erkneemster betaalt de vordering in 2 delen
op de boedelrekening Het eerste deel ad € 227,54 is op 23 november 2020
ontvangen op de boedelrekening. Het laatste deel zal voor eind december
2020 w orden voldaan.
De w erkneemster heeft het laatste deel van de vordering voldaan op de
faillissementsrekening.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO bank had op datum faillissement een vordering ad € 15.059,29
op gefailleerde. De ABN AMRO bank heeft deze vordering verrekend met de
verkoopopbrengst die is ontvangen op de geblokkeerde rekening op grond van
haar zekerheidsrechten. De curator heeft de stukken en jurisprudentie
beoordeeld en geconcludeerd dat de bank op grond van de in het arrest
Mulder qq/CLBN geformuleerde uitzondering heeft kunnen verrekenen.
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Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft haar gehele vordering verrekend en nadien op verzoek van de
curator de ontvangen betalingen na datum faillissement overgemaakt op de
boedelrekening.
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5.2 Leasecontracten
Van leaseovereenkomsten is de curator niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ten gunste van de ABN AMRO bank is destijds een pandrecht op de inventaris,
voorraad en debiteuren gevestigd.
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5.4 Separatistenpositie
Er is geen sprake van een separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is geconfronteerd met diverse ingeroepen
eigendomsvoorbehouden.
Een leverancier had een consignatieovereenkomst met gefailleerde gesloten.
De leverancier heeft de kleding opgehaald.
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Met zes crediteuren heeft de curator afspraken gemaakt. De leveranciers
betalen een boedelbijdrage. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris op 12 november 2020 de verschuldigde bedragen na verrekening
van de boedelbijdrage aan de leveranciers betaald.
De curator heeft tw ee claims van leveranciers afgew ezen. Er w as in die
gevallen geen sprake van rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.
Drie koffiemachines zijn eigendom van een leverancier. De koffiemachines zijn
opgehaald.
De tot op heden ingediende eigendomsvoorbehoudclaims zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Hierop is geen beroep gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 31.495,57
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Toelichting
Het betreft de boedelbijdrage van de zes leveranciers.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg en correspondentie gevoerd met de bank en
leveranciers die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, voortgezet vanaf datum
faillissement. Voortzetting van de activiteiten vonden plaats om een algehele
doorstart van de activiteiten van gefailleerde te onderzoeken en mogelijk te
maken. Met het oog op de voortzetting van de activiteiten heeft de curator met
meerdere partijen afspraken gemaakt over de levering van diensten en/of
goederen. De voortzetting van de activiteiten in Hengelo heeft plaatsgevonden
tot 7 november 2020. Per 15 oktober 2020 zijn de activiteiten van de vestiging
in Oldenzaal voortgezet door de koper van de activa.
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De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een beschikking ex artikel
63a Faillissementsw et af te geven. De rechter-commissaris heeft de
beschikking betreffende de afkoelingsperiode op 2 oktober 2020 afgegeven
voor de duur van tw ee maanden.

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengsten en kosten verband houdend met de voortzetting van de
activiteiten zijn door de curator in kaart gebracht. Voor een specificatie w ordt
verw ezen naar het financieel verslag. De uitverkoop in Hengelo zal naar
verw achting een netto opbrengst opleveren ad € 360.000,00. De curator is
nog in afw achting van een aantal facturen betreffende de verkoop en dient de
aangifte omzetbelasting nog in te dienen.
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Opbrengst uitverkoop: € 618.621,92
Kosten uitverkoop: € 25.785,88
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud: € 141.824,76
Af te dragen BTW : € 105.629,00 (nog op te leggen aanslag)
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Netto opbrengst € 345.382,28

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde in Hengelo tot 7
november 2020 voortgezet, in Oldenzaal tot en met 14 oktober 2020. In dit
kader heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder, leveranciers,
w erknemers, NTAB, derden en de rechter-commissaris.
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De curator heeft de laatste facturen met toestemming van de rechtercommissaris van de boedelrekening voldaan. Van de energieleverancier is de
eindafrekening ontvangen van de w aarborgsom. Er is een bedrag ad €
7.111,72 ontvangen van de energieleverancier.
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De curator heeft de aangifte omzetbelasting opgesteld. De aangifte is op 15
februari 2021 aan de belastingdienst gezonden. De curator is in afw achting
van de aanslag van de omzetbelasting.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de gegadigden die zich bij hem hadden gemeld, na
ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst, inzage gegeven in de
gegevens van gefailleerde. De curator heeft onderhandelingen gevoerd en
overeenstemming bereikt met een koper omtrent de overname van de activa in
het kader van een doorstart van de vestiging Oldenzaal. De koper heeft aan
tw ee w erknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden.
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6.5 Verantwoording
De opbrengst ad € 38.000,00 is op de boedelrekening ontvangen.
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6.6 Opbrengst
€ 38.000,00
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Toelichting
De opbrengst ad € 38.000,00 is op de boedelrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Er is geen sprake van boedelbijdrage.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft in het kader van de hiervoor bedoelde biedingsprocedure
gesprekken en onderhandelingen gevoerd met gegadigden, de rechtercommissaris, de pandhouder en de bestuurder. De curator heeft de
verkoopdocumenten opgesteld. De curator heeft contact met de koper over de
afw ikkeling en overname van contracten.
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Op de geblokkeerde rekening van failliet is de eerste pinbetaling van de
doorgestarte onderneming in Oldenzaal ontvangen ad € 56,98. Met
toestemming van de rechter-commissaris is dit bedrag aan de doorstarter
betaald.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding maakt op de curator een verzorgde indruk en is bijgew erkt.
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De curator heeft de boekhouding bestudeerd. Aan de boekhoudlicht is
voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2018 zijn gedeponeerd. De jaarrekening over
het boekjaar 2019 w as nog niet gedeponeerd, maar w el in concept gereed.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.
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Een goedkeuringsverklaring is niet verplicht gezien de omvang van de
onderneming.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele stortingsverplichting is reeds verjaard, gezien de oprichting in
1975.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Vooralsnog heeft de curator evenw el geen aanw ijzingen dat
hiervan sprake zou zijn.
Nee

23-11-2020
1

22-02-2021
2

Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek geen onregelmatigheden
aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Vooralsnog heeft de curator evenw el geen aanw ijzingen dat hiervan sprake
zou zijn.
Nee
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Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek geen paulianeus
handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek geen onregelmatigheden
aangetroffen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde opgeslagen gezien de
w ettelijke bew aarplicht. De curator beschikt over een deel van de fysieke en
digitale administratie en zal deze aan een onderzoek onderw erpen.

23-11-2020
1

De curator heeft het onderzoek afgerond en een afsluitende bespreking met
de bestuurder gevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

22-02-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 63.632,31

23-11-2020
1

Toelichting
Verhuurder Oldenzaal: € 2.406,31 (huur 1 tot en met 14 oktober 2020)
Verhuurder Hengelo: € 61.226,00 ( huur 1 oktober tot en met 30 november
2020)
UW V: nog in te dienen, doorbetaling loon opzegtermijn
€ 120.235,19

22-02-2021
2

Toelichting
Verhuurder Oldenzaal: € 2.406,31 (huur 1 tot en met 14 oktober 2020)
Verhuurder Hengelo: € 61.226,00 ( huur 1 oktober tot en met 30 november
2020)
UW V: € 56.602,88

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

23-11-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft op verzoek van de curator de BTW aangifte over het
derde kw artaal 2020 verzorgd op 28 oktober 2020. Hieruit volgt een aanslag
voor een bedrag ad € 41.511,00. Tevens is de loonheffing over de maand
september 2020 ad € 8.377,00 niet voldaan.
€ 51.215,00

22-02-2021
2

Toelichting
De curator heeft de vordering voorlopig erkend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-11-2020
1

Toelichting
Het UW V zal een vordering indienen inzake de loongarantieregeling.
€ 14.432,28

22-02-2021
2

Toelichting
De curator heeft de vordering voorlopig erkend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Niet verw acht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

23-11-2020
1

Toelichting
De curator heeft 17 vorderingen voorlopig erkend.
21

22-02-2021
2

Toelichting
De curator heeft 21 vorderingen voorlopig erkend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 148.191,39

23-11-2020
1

Toelichting
De curator heeft een bedrag ad € 148.191,39 voorlopig erkend.
Volgens de eigen aangifte is er sprake van een schuldenlast ad € 854.000,00.
€ 515.566,02

22-02-2021
2

Toelichting
Er is sprake van achtergestelde lening ad € 79.000,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, dit is mede afhankelijk van de hoogte van de vordering van
het UW V.

23-11-2020
1

Op dit moment is de verw achting dat de boedel en preferente crediteuren
geheel kunnen w orden voldaan. Aan de concurrente crediteuren zal een deel
van de vordering kunnen w orden voldaan.

22-02-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de vorderingen voorlopig
erkend.

23-11-2020
1

De curator heeft de vorderingen voorlopig erkend. De curator zal
aankomende verslagperiode de crediteuren w elke nog geen vordering
hebben ingediend nogmaals aanschrijven om de vordering in te dienen.

22-02-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de aankomende periode met name richten op het in kaart
brengen van de crediteurenpositie alsmede op de financiële afw ikkeling van de
uitverkoop en afw ikkeling van de inventaris/oplevering van het w inkelpand.
Tevens zal de curator in het kader van het algehele rechtmatigheidsonderzoek
onder meer nader onderzoek doen naar de administratie van gefailleerde.

23-11-2020
1

- belastingdienst vaststelling en betaling BTW vordering uitverkoop;
- crediteurenpositie in kaart brengen;
- verificatievergadering;
- afw ikkeling.

22-02-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-11-2020
1

Indien de punten in het plan van aanpak zijn afgerond kan tot afw ikkeling
w orden overgagaan.

22-02-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2021

22-02-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

23-11-2020
1

