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Algemene gegevens
Naam onderneming
SaD B.V. v.h.o.d.n. Jora Vision B.V.

13-04-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SaD B.V. v.h.o.d.n.
Jora Vision B.V., gevestigd aan De Maessloot 2b te (2231 PX) Rijnsburg,
statutair gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 28066701.

07-08-2018
5

Activiteiten onderneming
Gefailleerden exploiteerden ondernemingen w erkzaam in de Europese en
Aziatische Leisure-industrie en richtten zich voornamelijk op het ontw erpen,
thematiseren en het daadw erkelijk realiseren van (attracties in) pret- en
themaparken, dierentuinen en recreatiebedrijven.
Vrijw el alles (van speciale thema’s tot personages, attracties en het
projectmanagement) w erd in dit kader door gefailleerden verzorgd. In dit
verband maakte de combinatie van ontw erp, projectmanagement en productie
de ondernemingen tot een uniek bedrijf met geen tot w einig directe
concurrenten in Europa.
Voorafgaande aan het faillissement hebben gefailleerden hun statutaire
namen gew ijzigd in SaD B.V. resp. SaD Design B.V. en SaD Production B.V. Voor
de leesbaarheid van dit gecombineerde verslag, zullen gefailleerden verder
w orden aangeduid als ‘Jora Vision B.V.’ resp. ‘Jora Vision Design B.V.’ en ‘Jora
Vision Production B.V.’

13-04-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 8.893.173,00

€ 61.279,00

€ 3.989.232,00

2013

€ 10.620.289,00

€ 309.119,00

€ 3.748.342,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
13
Toelichting
De curator heeft zich er voor ingespannen om zo veel mogelijk
w erkgelegenheid te behouden (zie doorstart, 6.3. e.v.) en heeft zich bij de
gemeente Katw ijk hard gemaakt voor het personeel door aan te dringen op
een spoedige herplaatsingsprocedure voor w erknemers aan w ie geen nieuw
dienstverband kan w orden aangeboden door de doorstarter.
Het UW V heeft inmiddels zijn vorderingen in gediend, deze zijn verw erkt in de
financiële verslagen van de drie gefailleerde vennootschappen.

Boedelsaldo

13-04-2018
4

Boedelsaldo
€ 666.800,29

13-04-2018
4

€ 672.603,14

07-08-2018
5

€ 644.552,24

13-12-2018
6

€ 644.566,13

13-03-2019
7

€ 647.384,19

19-06-2019
8

€ 647.397,93

16-09-2019
9

€ 636.483,10

23-12-2019
10

€ 636.496,99

20-03-2020
11

€ 636.510,69

09-06-2020
12

€ 636.516,88

09-09-2020
13

€ 629.952,09

09-12-2020
14

€ 665.812,09

09-03-2021
15

€ 658.686,93

30-06-2021
16

€ 658.291,92

13-09-2021
17

Verslagperiode
van
10-12-2017

13-04-2018
4

t/m
7-3-2018
van
13-4-2018

07-08-2018
5

t/m
7-8-2018
van
8-8-2018

13-12-2018
6

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

13-03-2019
7

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

19-06-2019
8

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

16-09-2019
9

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

23-12-2019
10

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

20-03-2020
11

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

09-06-2020
12

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

09-09-2020
13

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

09-12-2020
14

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

09-03-2021
15

t/m
2-3-2021
van
4-3-2021

30-06-2021
16

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

13-09-2021
17

t/m
5-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

21 uur 24 min

5

26 uur 42 min

6

10 uur 30 min

7

4 uur 48 min

8

7 uur 54 min

9

10 uur 18 min

10

1 uur 12 min

11

8 uur 12 min

12

7 uur 0 min

13

3 uur 54 min

14

17 uur 36 min

15

3 uur 42 min

16

5 uur 6 min

17

2 uur 36 min

totaal

130 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren 740,90

13-04-2018
4

Dit betreft het zevende verslag
Totaal aantal bestede uren 767,60.

07-08-2018
5

Dit verslag betreft het achtste faillissementsverslag.
Totaal bestede uren: 778,10 uur

13-12-2018
6

Dit betreft het negende verslag.
Totaal bestede uren: 782,9 uur

13-03-2019
7

Dit betreft het tiende verslag.
Totaal bestede uren: 790,8 uur

19-06-2019
8

Dit betreft het elfde verslag
Totaal bestede uren: 801,1 uur.

16-09-2019
9

Dit betreft het tw aalfde verslag.
Totaal bestede uren: 802,30

23-12-2019
10

Dit betreft het dertiende verslag
Totaal aantal bestede uren tm verslag 14: 810,50

20-03-2020
11

Totaal aantal bestede uren tm verslag 16: 821,40

09-09-2020
13

Totaal aantal bestede uren tm verslag 17: 839,00

09-12-2020
14

Totaal aantal bestede uren tm verslag 18: 842,70

09-03-2021
15

Totaal aantal bestede uren tm verslag 19: 847,80

30-06-2021
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator w acht de uitkomst van de discussie/rechtszaak met VolkerW essels
c.s. af, voordat hij een eindoordeel velt over de oorzaak van het faillissement.

13-04-2018
4

Nu de discussie/rechtszaak met VolkerW essels c.s. nog niet is afgerond kan
het eindoordeel over de oorzaak van het faillissement nog niet w orden
gegeven. De verw achting is dat dit nog w el enige tijd zal duren.

13-12-2018
6

) Inmiddels is de discussie met VolkerW essels c.s. door middel van een
schikking tot een einde gekomen. Uit deze discussie zijn geen zaken naar
voren gekomen die ertoe hebben geleid dat het standpunt ter zake de
oorzaak van het faillissement is gew ijzigd. De curator heeft geen redenen om
te moeten tw ijfelen aan de gegeven oorzaak van het faillissement, zodat de
kw estie hiermee is afgerond.

09-03-2021
15

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is nog in gesprek met de doorstarter over de mogelijke overname
van debiteuren. De doorstarter heeft w at meer tijd nodig om te beoordelen of
zij deze w il overnemen en w at daarvoor een passende vergoeding zou kunnen
zijn.

13-04-2018
4

De curator is voornemens om op korte termijn Ghost Golf en BeLEVENspark
Emmen c,s. in rechte te betrekken.
De Franse debiteur Parc de Futuroscope heeft na een aanmaning van de
curator de openstaande nota ad € 5.775,53 alsnog voldaan.
Voorts heeft de curator BeLEVENspark Emmen een inhoudelijke brief met een
conceptdagvaarding toegezonden en haar verzocht daar binnen drie w eken op

07-08-2018
5

te reageren. De gevraagde reactie is echter uitgebleven, als gevolg w aarvan
de curator thans overw eegt om BeLEVENspark in rechte te betrekken. De
curator zal ten aanzien daarvan overleg voeren met de rechter-commissaris.
"gew one" debiteuren:
Inmiddels is duidelijk gew orden dat de doorstarter geen belang heeft bij
overname van de openstaande vorderingen op debiteuren, zodat de incasso
met behulp van de doorstarter is voortgezet. In de afgelopen verslagperiode is
een bedrag ad € 5.775,53 van debiteuren ontvangen. Thans is nog sprake van
openstaande vorderingen op debiteuren ad € 100.742,48. Het betreffen nog
vier debiteuren die allen in Frankrijk zijn gevestigd. Deze debiteuren betw isten
allen de juistheid van het openstaande bedrag. In de aankomende
verslagperiode w ordt de incasso voortgezet. Uiteindelijk zal w aarschijnlijk de
kosten-batenanalyse moeten w orden gemaakt of procederen in Frankrijk voor
de boedel zinvol is.

13-12-2018
6

Één van de debiteuren, zijnde Pretpark Yumble te Roermond, is failliet
verklaard. Gelet hierop is ex artikel 29 lid 1 OB aan de Belastingdienst het
verzoek gedaan de btw ter zake deze oninbare vordering terug te ontvangen.
De Belastingdienst heeft dit verzoek gehonoreerd, zodat in de afgelopen
verslagperiode een bedrag ad € 15.095,00 is ontvangen.
Debiteuren VW S:
In de afgelopen periode is de correspondentie met BeLEVENSpark Emmen
voortgezet. BeLEVENSpark Emmen blijft bij haar standpunt dat haar een
beroep op verrekening toekomt en voorts betw ist zij een deel van de
vordering. W el is zij, net als de curator, bereid te bezien of tot een minnelijke
regeling kan w orden gekomen. Op korte termijn zal er dan ook een bespreking
tussen partijen plaatsvinden.
Opbrengst:
Zodra de debiteurenincasso is afgerond zal de opbrengst in kaart gebracht
w orden.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Dit heeft
niet tot enige betaling geleid.

13-03-2019
7

Een bespreking met BeLEVENSpark Emmen heeft nog niet plaatsgevonden,
daar de curator BeLEVENSpark Emmen eerst een minnelijk voorstel tot
afw ikkeling w enst te doen. De curator beraadt zich thans over de inhoud van
dit minnelijk voorstel tot afw ikkeling.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en heeft
een bespreking plaatsgevonden met de doorstarter die de curator helpt bij de
incasso van de openstaande vorderingen. Tijdens deze bespreking is gebleken
dat tw ee vorderingen op debiteuren oninbaar zijn, daar deze debiteuren de
vorderingen terecht betw isten. Daarnaast heeft inmiddels één van de Franse
debiteuren na aanmaningen zorg gedragen voor betaling van het
openstaande bedrag. Na aftrek van 10% van de hoofdsom aan de doorstarter
voor de door haar verrichte w erkzaamheden is een bedrag ad € 3.290,47
ontvangen op de boedelrekening. Thans is nog sprake van één openstaande
vordering op een Franse debiteur. W ij zijn doende te bezien of met deze partij
tot een vergelijk kan w orden gekomen.
VW S debiteuren:
In de afgelopen verslagperiode heeft extra onderzoek plaatsgevonden ten
behoeve van het voorstel tot afw ikkeling. Dit onderzoek is thans afgerond,
zodat in de aankomende verslagperiode een voorstel zal w orden gedaan.

19-06-2019
8

In de afgelopen verslagperiode is het ondanks de hulp van de doorstarter niet
gelukt om tot een vergelijk te komen met de Franse debiteur , terw ijl het hier
in eerste instantie w el op leek. Zij stellen een groot deel van de openstaande
vordering al betaald te hebben, maar verzuimen een en ander met stukken te
onderbouw en ondanks diverse verzoeken daartoe. Voor zover de curator kan
overzien heeft er geen betaling plaatsgevonden. Gelet op de hoogte van het
openstaande bedrag ad € 30.855,91 zal de curator de inning verder zelf ter
hand nemen.

16-09-2019
9

VW S debiteuren:
Een nadere analyse van de zaak heeft de curator doen besluiten geen voorstel
te zullen doen, maar een bespreking te w illen voeren met BeLEVENSpark
Emmen. Daartoe zal in de aankomende verslagperiode contact w orden gelegd
met de advocaat van BeLEVENSpark Emmen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bezien op w elke w ijze de
inning van de vordering op de Franse debiteur het beste kan w orden
aangepakt en hiervoor heeft hij inmiddels de nodige voorbereidingen
getroffen. De incasso zal, nadat daarvoor de toestemming van de rechtercommissaris is ontvangen, w orden uitbesteedt aan een incassobureau die
ervaring heeft met de incasso van vorderingen in Frankrijk.

23-12-2019
10

VW S debiteuren:
Inmiddels heeft er telefonisch contact plaatsgevonden met de advocaat van
BeLEVENSpark Emmen. Begin 2020 zal er een bespreking w orden gepland
w aarin partijen zullen bezien of tot een minnelijke regeling kan w orden
gekomen.
In de afgelopen verslagperiode zijn alle benodigde stukken opgevraagd bij de
bestuurder en heeft overleg plaatsgevonden met het incassobureau. Thans
w ordt getracht overeenstemming te bereiken omtrent de financiële vergoeding
die het incassobureau w enst te verkrijgen.

20-03-2020
11

VW S debiteuren:
Ondanks diverse aanmaningen is nog geen inhoudelijke reactie van de
advocaat van BeLEVENSpark Emmen ontvangen. W el heeft hij aangegeven dat
hij inmiddels een advies heeft opgesteld dat ter beoordeling voorligt bij zijn
cliënte. De verw achting is dat op korte termijn een inhoudelijke reactie w ordt
ontvangen.
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator incassobureau
Coface Nederland Services B.V. opdracht gegeven de incasso van de vordering
op de Franse debiteur ter hand te nemen. Thans is de curator nog in
afw achting van enkele stukken die bij de doorstarter zijn opgevraagd.

09-06-2020
12

VW S debiteuren:
W ederom is geen inhoudelijke reactie ontvangen. W el w ordt telkenmale de
toezegging gedaan dat er een inhoudelijke reactie zal w orden gegeven. De
curator w acht het thans nog even af. Indien ondanks de toezeggingen van de
advocaat niet op korte termijn een inhoudelijke reactie w ordt ontvangen zal de
curator overgaan tot dagvaarden.
Een groot deel van de opgevraagde stukken zijn van de doorstarter
ontvangen en doorgezonden aan Coface Nederland Services B.V. Thans is de
curator nog in afw achting van de laatste opgevraagde stukken. Ondertussen
heeft Coface Nederland Services B.V. de incasso al w el ter hand genomen,

09-09-2020
13

maar blijkt het zeer lastig om contact te krijgen met de Franse debiteur.
VW S debiteuren:
Nadat op verzoek van de rechter-commissaris het mediationbureau contact
heeft opgenomen met de advocaat van BeLEVENSpark Emmen heeft de
advocaat contact gezocht met de curator en is een bespreking ingepland op 10
september 2020. Tijdens deze bespreking zal w orden bezien of partijen tot
een minnelijke regeling kunnen komen.
Coface Nederland Services B.V. heeft in de afgelopen verslagperiode
uiteindelijk contact kunnen krijgen met de Franse debiteur. De debiteur stelt
zich nog immer op het standpunt dat een (groot) deel van de openstaande
vordering reeds is voldaan en heeft hier inmiddels (iets meer) toelichting op
gegeven. Thans w ordt dit standpunt nader onderzocht. Indien haar standpunt
correct is resteert nog een openstaand bedrag ad € 11.319,03. Coface
Nederland Services B.V. heeft de debiteur verzocht dit bedrag in ieder geval
reeds te voldoen, daar de verschuldigdheid hiervan niet w ordt betw ist. De
curator is thans in afw achting van een update hieromtrent.

09-12-2020
14

VW S debiteuren:
In de afgelopen verslagperiode heeft voornoemde bespreking plaatsgevonden
en zijn de mogelijkheden van een schikking verkend. Duidelijk is gew orden dat
partijen lijnrecht tegenover elkaar staan ten aanzien van de vraag of een van
beide partijen de andere partij iets verschuldigd is en zo ja, w elk bedrag.
Tevens is kenbaar gemaakt dat BeLEVENSpark Emmen w einig tot geen verhaal
biedt. BeLEVENSpark Emmen heeft uiteindelijk aangeboden om de kw estie te
schikken tegen betaling van hetgeen er voor verhaal beschikbaar zou zijn,
zijnde een bedrag ad € 35.857,49 alsmede ten behoeve van de beoordeling
van dit voorstel de financiële gegevens van de onderneming ter beschikking te
stellen aan de curator. Alles afw egende heeft de curator geconcludeerd dat dit
het gunstigste resultaat is voor de boedel en inmiddels is de curator doende
deze schikking met toestemming van de rechter-commissaris te finaliseren.
In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de stelling
van de Franse debiteur dat een deel van de openstaande vordering is voldaan.
Uit dit onderzoek is gebleken dat het standpunt van de debiteur juist is. Thans
is dan ook nog sprake van een vordering ad € 11.319,03. Ondanks het feit dat
partijen het thans eens zijn over de hoogte van de openstaande vordering
heeft de debiteur nog niet voor betaling van het door haar verschuldigde
bedrag zorggedragen. De correspondentie tussen Coface Nederland Services
B.V. en de Franse debiteur w ordt dan ook voortgezet. Na afronding van deze
kw estie kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

09-03-2021
15

VW S debiteuren:
In de afgelopen verslagperiode heeft de rechter-commissaris toestemming
gegeven voor het aangaan van voornoemde schikking en is de schikking
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Inmiddels heeft BeLEVENSpark
Emmen zorg gedragen voor betaling van het schikkingsbedrag ad € 35.857,49,
zodat de kw estie hiermee is afgerond.
Coface Nederland Services B.V. is nog altijd doende het door de Franse
debiteur verschuldigde bedrag te incasseren. Dit gaat helaas erg moeizaam. In
de aankomende verslagperiode w ordt de incasso voortgezet.

30-06-2021
16

Inmiddels kan Coface Nederland Services B.V. geen contact meer krijgen met
de Franse debiteur. Daarnaast is vast komen te staan dat Frans recht van
toepassing is op de vordering en er ernstig getw ijfeld dient te w orden aan de

13-09-2021
17

juridische afdw ingbaarheid van de vordering. Thans staat nog één vraag uit
aan Coface Nederland Services B.V. Eerst na beantw oording van deze vraag
zal w orden bezien of de incasso w ordt voortgezet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator probeert nog steeds de laatste handelsdebiteuren te innen of te
verkopen.

13-04-2018
4

De doorstarter heeft aangegeven de laatste, met name Franse,
handelsdebiteuren niet te w illen overnemen. De curator heeft met de
doorstarter de afspraak gemaakt dat deze zich zal inspannen om deze
debiteuren ertoe te bew egen dat zij de openstaande nota's alsnog voldoen.

07-08-2018
5

Incasso debiteuren.

16-09-2019
9

- Voortzetting incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Bespreking advocaat BeLEVENSpark Emmen.

09-09-2020
13

- Onderzoek standpunt Franse debiteur en voortzetting incasso Franse
debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Finaliseren minnelijke regeling BeLEVENSpark Emmen.

09-12-2020
14

- Voortzetting correspondentie Franse debiteur door Coface Nederland
Services B.V

09-03-2021
15

- Incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

30-06-2021
16

- Incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

13-09-2021
17

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator w acht de uitkomst van de discussie/rechtszaak met VW S
debiteuren af, voordat hij een eindoordeel velt over de oorzaak van het
faillissement en de rol van het bestuur daarin.
Nee

13-04-2018
4

09-03-2021
15

Toelichting
Inmiddels is de discussie met VolkerW essels c.s. door middel van een schikking
tot een einde gekomen. Uit deze discussie zijn geen zaken naar voren
gekomen die ertoe hebben geleid dat het standpunt van de curator of sprake
is gew eest van onbehoorlijk bestuur is gew ijzigd. Er is dan ook geen sprake
gew eest van onbehoorlijk bestuur. De kw estie is hiermee afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Inmiddels is het onderzoek in de administratie volledig afgerond. Er is niet
gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-12-2018
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

13-12-2018
6

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

13-03-2019
7

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de
discussie/ rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

19-06-2019
8

(12) Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het
faillissement zodra de
discussie/ rechtszaak met Volker W essels is
afgerond.

16-09-2019
9

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de
discussie/ rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

23-12-2019
10

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de discussie/ rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

20-03-2020
11

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement
zodra de discussie/rechtszaak met Volker W essels is afgerond.

09-06-2020
12

Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement.

09-12-2020
14

Geen.

09-03-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 85.967,05

13-04-2018
4

€ 85.967,05

13-03-2019
7

€ 85.967,05

19-06-2019
8

€ 85.967,05

16-09-2019
9

€ 85.967,05

23-12-2019
10

€ 85.967,05

20-03-2020

11
€ 85.967,05

09-06-2020
12

€ 85.967,05

09-09-2020
13

€ 85.967,05

09-12-2020
14

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 88.792,49

13-04-2018
4

€ 88.792,49

13-03-2019
7

€ 88.792,49

19-06-2019
8

€ 88.792,49

16-09-2019
9

€ 88.792,49

23-12-2019
10

€ 88.792,49

20-03-2020
11

€ 88.792,49

09-06-2020
12

€ 88.792,49

09-09-2020
13

€ 88.792,49

09-12-2020
14

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 15.895,62

13-04-2018
4

€ 15.895,68

13-03-2019
7

€ 15.895,68

19-06-2019
8

€ 15.895,68

16-09-2019
9

€ 15.895,68

23-12-2019
10

€ 15.895,68

20-03-2020
11

€ 15.895,68

09-06-2020
12

€ 15.895,68

09-09-2020
13

€ 15.895,68

09-12-2020
14

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-03-2019
7

20-03-2020
11

09-06-2020
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren
172

13-04-2018
4

161

07-08-2018
5

163

13-03-2019
7

163

19-06-2019
8

163

16-09-2019
9

163

23-12-2019
10

163

20-03-2020
11

163

09-06-2020
12

163

09-09-2020
13

163

09-12-2020
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.767.951,79

13-04-2018
4

€ 1.773.626,68

07-08-2018
5

€ 1.791.984,76

13-03-2019
7

€ 1.791.984,76

16-09-2019
9

€ 1.791.984,76

23-12-2019
10

€ 1.791.984,76

20-03-2020
11

€ 1.791.984,76

09-06-2020
12

€ 1.791.984,76

09-09-2020
13

€ 1.791.984,76

09-12-2020
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

13-03-2019
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator tracht met behulp van de doorstarter de laatste handelsdebiteuren
te incasseren. Daarnaast zal de curator zich komende verslagperiode richten
op de mogelijke procedure tegen BeLEVENspark. Daarvoor zal de curator eerst
overleg voeren met de rechter-commissaris.

07-08-2018
5

- Afronding debiteurenincasso
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

13-12-2018
6

- Afronding debiteurenincasso;
- Doen van een minnelijk voorstel tot afw ikkeling aan BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

19-06-2019
8

20-03-2020
11
- incasso Franse debiteur;
- bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

09-06-2020
12

- Onderzoek standpunt Franse debiteur en voortzetting incasso Franse
debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Finaliseren minnelijke regeling BeLEVENSpark Emmen.
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

09-12-2020
14

- Afronden incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

09-03-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-03-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

13-09-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

07-08-2018
5

Zie plan van aanpak.

13-12-2018
6

- Afronding debiteurenincasso ;
- Doen van een minnelijk voorstel tot afw ikkeling aan BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

13-03-2019
7

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

16-09-2019
9

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

23-12-2019
10

- Afronding debiteurenincasso SAD B.V.;
- Bespreking BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement;

20-03-2020
11

- incasso Franse debiteur door Coface Nederland Service
- bespreking advocaat BeLEVENSpark Emmen;
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

09-09-2020
13

- Onderzoek standpunt Franse debiteur en voortzetting incasso Franse
debiteur door Coface Nederland Services B.V.;
- Finaliseren minnelijke regeling BeLEVENSpark Emmen.
- Afronding onderzoek onbehoorlijk bestuur en oorzaak van het faillissement.

09-12-2020
14

- Afronden incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

30-06-2021
16

Afronden incasso Franse debiteur door Coface Nederland Services B.V.

13-09-2021
17

Bijlagen
Bijlagen

