Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.09/16/519

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000004729:F002

Datum uitspraak:

22-11-2016

Curator:

mr. K.E. Beerlage

R-C:

mr. D Nobel

Algemeen
Gegevens onderneming
Seritech B.V.
Seritech B.V.
Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Het verrichten
van haalbaarheidsstudies naar de bouw van vergisting- en krachtcentrales volgens het
6(5,*$6SURFHGpZDDURQGHUEHJUHSHQKHWLQYHQWDULVHUHQYDQGHEHQRGLJGHYHUJXQQLQJHQ
alsmede het voorbereiden van de bouw van dergelijke centrales, waaronder eventueel het
aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, het vervaardigen van bouwtekeningen en het
uitvoeren van constructie-berekeningen.
Volgens het Handelsregister: ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Het verrichten
van haalbaarheidsstudies naar de bouw van vergisting- en krachtcentrales volgens het
6(5,*$6SURFHGpZDDURQGHUEHJUHSHQKHWLQYHQWDULVHUHQYDQGHEHQRGLJGHYHUJXQQLQJHQ
alsmede het voorbereiden van de bouw van dergelijke centrales, waaronder eventueel het
aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, het vervaardigen van bouwtekeningen en het
uitvoeren van constructie-berekeningen.
Omzetgegevens
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft Seritech B.V. vanaf haar oprichting geen omzet
gemaakt. Uit de jaarrekening 2015 volgt wel dat in 2014 € 12.831 aan omzet is geboekt en in
2015 € 168.536. De curator bekijkt dit nog.
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft Seritech B.V. vanaf haar oprichting geen omzet
gemaakt. Uit de jaarrekening 2015 volgt wel dat in 2014 € 12.831 aan omzet is geboekt en in
2015 € 168.536. De curator bekijkt dit nog.
Personeel gemiddeld aantal
0
0

Pagina 1 van 18

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:
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Saldo einde verslagperiode
€ 0,00
€ 0,00
€ 246,00
€ 246,00
Verslagperiode
9 december tot en met 20 maart 2017
20 maart 2017 tot en met 20 juni 2017
20 juni 2017 tot en met 22 september 2017
22 september tot en met 13 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
RWV: 33,50
TKB : 11,90

RWV: 3,70
TKB : 0,20

RWV: 1,50
TKB : 0,20

RWV: 14,10
TKB : 0,20

Bestede uren totaal
RWV: 50,30
TKB : 19,30
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RWV: 54,00
TKB : 19,30

RWV: 55,50
TKB : 19,50

RWV: 69,60
TKB : 19,70

Toelichting
Onderhavig verslag betreft het voortgangsverslag nummer 2.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op
het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of
dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Aan dit verslag
kunnen geen rechten worden ontleend.
Onderhavig verslag betreft het voortgangsverslag nummer 3.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op
het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of
dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Aan dit verslag
kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het voortgangsverslag nummer 4.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op
het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of
dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Aan dit verslag
kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het voortgangsverslag nummer 5.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat
informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet
geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf
bijgesteld dient te worden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 8 juli 2011. Enig aandeelhouder en bestuurder is Serigas
International B.V., van welke vennootschap Bestevaart Gouda B.V. bestuurder is. Bestuurder
van Bestevaart Gouda B.V. is de heer A.J.H. Jongbloed. Serigas International B.V. is reeds op
22 maart 2016 gefailleerd (F 09/16/171). In dit faillissement treedt mr. K.E. Beerlage eveneens
als curator op.
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Enig aandeelhouder en bestuurder is Serigas International B.V., welke vennootschap eerder
op 22 maart 2016 is gefailleerd (F 09/16/171). In dit faillissement treedt mr. K.E. Beerlage
eveneens als curator op. Verder wordt verwezen naar het eerste verslag.
1.2

Winst en verlies
2016: nog geen gegevens bekend
2015: € 188.506 -/- (verlies)
2014: € 188.088 -/- (verlies)
2013: € 209.297 -/- (verlies)
2012: € 23.227 -/- (verlies)

2016: nog geen gegevens bekend
2015: € 188.506 -/- (verlies)
2014: € 188.088 -/- (verlies)
2013: € 209.297 -/- (verlies)
2012: € 23.227 -/- (verlies)

1.3

Balanstotaal
2016: nog geen gegevens bekend
Per 31 december 2015: € 2.303.042
Per 31 december 2014: € 2.349.253
Per 31 december 2013: € 1.732.598
Per 31 december 2012: € 1.023.782
Omzet
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft Seritech B.V. vanaf haar oprichting geen omzet
gemaakt. Uit de jaarrekening 2015 volgt wel dat in 2014 € 12.831 aan omzet is geboekt en in
2015 € 168.536. De curator bekijkt dit nog.
2016: nog geen gegevens bekend
Per 31 december 2015: € 2.303.042
Per 31 december 2014: € 2.349.253
Per 31 december 2013: € 1.732.598
Per 31 december 2012: € 1.023.782
Omzet
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft Seritech B.V. vanaf haar oprichting geen omzet
gemaakt. Uit de jaarrekening 2015 volgt wel dat in 2014 € 12.831 aan omzet is geboekt en in
2015 € 168.536. De curator bekijkt dit nog.

1.4

Lopende procedures
Er was sprake van een lopende procedure aanhangig gemaakt door Subvention B.V. De zaak
is ambtshalve geschorst.
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Er was sprake van een lopende procedure aanhangig gemaakt door Subvention B.V. De zaak
is ambtshalve geschorst
Er was sprake van een lopende procedure aanhangig gemaakt door Subvention B.V. De zaak
was ambtshalve geschorst en stond op de rol voor 28 september 2017. De zaak is opnieuw
geschorst en verwezen naar de rolzitting van 15 maart 2018.

1.5

Verzekeringen
De heer Jongbloed heeft aangegeven na te gaan bij de tussenpersoon of er nog sprake is van
lopende verzekeringen. Tot op heden is de curator met deze informatie niet bekend geworden.
De bestuurder heeft aangegeven na te gaan bij de tussenpersoon of er nog sprake is van
lopende verzekeringen. Tot op heden is de curator met deze informatie niet bekend geworden.

1.6

Huur
De huur van de voormalige bedrijfslocatie aan de Dobbeweg 8 te Voorschoten was reeds voor
IDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJG'HEHWUHIIHQGHUXLPWHLVUHHGVRQWUXLPG
De huur van de voormalige bedrijfslocatie aan de Dobbeweg 8 te Voorschoten was reeds voor
IDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJG'HEHWUHIIHQGHUXLPWHLVUHHGVRQWUXLPG

Pagina 5 van 18

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.7

4

Datum:

11-01-2018

Oorzaak faillissement
De heer Jongbloed heeft aangegeven dat de activiteiten van gefailleerde reeds zijn gestaakt
op 22 maart 2016, aldus ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Serigas
International B.V. Wel is daarna nog gekeken naar de mogelijkheden om de installatie te weer
WHODWHQIXQFWLRQHUHQPDDUELMJHEUHNHYDQILQDQFLsOHPLGGHOHQLVGLWQLHWJHOXNW
De oorzaak van het faillissement is volgens de heer Jongbloed gelegen in het navolgende.
Seritech B.V. is ter zake van de ontwikkeling van een biomethaaninstallatie een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een veehouderij, die in de vorm van een
maatschap een boerenbedrijf te Zeewolde exploiteert. De maatschap zou een loods leveren
waarin een biovergistingsinstallatie zou worden geplaatst, voorts mest leveren en gas
afnemen. De bedoeling was dat de maatschap uiteindelijk de gehele biovergistingsinstallatie
zou kopen, maar partijen zijn het niet eens over de voorwaarden daarvan. Partijen twisten over
de vraag of de installatie heeft gewerkt. Op dit moment is in ieder geval een onderdeel defect,
waardoor de installatie nu niet functioneert. Het kapotte onderdeel bleek onvoldoende
capaciteit te hebben. De heer Jongbloed heeft aangegeven dat Seritech B.V. zich bereid heeft
verklaard het onderdeel te vervangen voor een onderdeel met de juiste capaciteit, mits er
alsdan een harde toezegging tot afname van de installatie zou worden gedaan. De maatschap
zou deze verplichting echter niet hebben willen aangaan, maar een financieringsvoorbehoud
hebben willen maken. Deze nieuwe voorwaarde was onacceptabel.
Aangezien noch huur werd betaald noch gas werd afgenomen zoals overeengekomen en later
de installatie niet werd afgenomen, kon Seritech B.V. niet meer voldoen aan de verplichtingen
jegens haar crediteuren. Door middel van mediation is getracht tot een oplossing te komen,
maar dit is niet gelukt (wel zijn in het kader van de mediation overeenkomsten gesloten, die op
dit moment echter weer voorwerp vormen van discussie aangezien er bij het aangaan van
deze overeenkomsten van de zijde van Seritech B.V. sprake is geweest van dwaling).
Aangezien de installatie niet is afgenomen en ook vervolgprojecten daardoor niet van de grond
]LMQJHNRPHQZDUHQHUJHHQILQDQFLsOHPLGGHOHQPHHULQ6HULWHFK%98LWHLQGHOLMNKHHIWGH
verhuurder van de voormalige bedrijfslocatie van Seritech B.V. aan de Dobbeweg 8 te
Voorschoten het faillissement van Seritech B.V. aangevraagd.
De curator verricht uiteraard nog zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.
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De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten van gefailleerde reeds zijn gestaakt op 22
maart 2016, aldus ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Serigas International
B.V. Wel is daarna nog gekeken naar de mogelijkheden om de installatie te weer te laten
IXQFWLRQHUHQPDDUELMJHEUHNHYDQILQDQFLsOHPLGGHOHQLVGLWQLHWJHOXNW
De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in het navolgende. Seritech
B.V. is ter zake van de ontwikkeling van een biomethaaninstallatie een
VDPHQZHUNLQJV¤RYHUHHQNRPVWDDQJHJDDQPHWHHQYHHKRXGHULMGLHLQGHYRUPYDQHHQ
PDDW¤VFKDSHHQERHUHQEHGULMIWH=HHZROGHH[SORLWHHUW'HPDDWVFKDS]RXHHQORRGVOHYHUHQ
ZDDULQHHQELRYHU¤JLV¤WLQJVLQVWDOODWLH]RXZRUGHQJHSODDWVWYRRUWVPHVWOHYHUHQHQJDV
DIQHPHQ'HEHGRHOLQJZDVGDWGHPDDWVFKDSXLWHLQGHOLMNGHJHKHOHELRYHUJLVWLQJV¤LQVWDOODWLH
zou kopen, maar partijen zijn het niet eens over de voorwaarden daarvan. Partijen twisten over
de vraag of de installatie heeft gewerkt. Op dit moment is in ieder geval een onderdeel defect,
waardoor de installatie nu niet functioneert. Het kapotte onderdeel bleek onvoldoende
capaciteit te hebben. De bestuurder heeft aangegeven dat Seritech B.V. zich bereid heeft
verklaard het onderdeel te vervangen voor een onderdeel met de juiste capaciteit, mits er
alsdan een harde toezegging tot afname van de installatie zou worden gedaan. De maatschap
zou deze verplichting echter niet hebben willen aangaan, maar een financieringsvoorbehoud
hebben willen maken. Deze nieuwe voorwaarde was onacceptabel.
Aangezien noch huur werd betaald noch gas werd afgenomen zoals overeengekomen en later
de installatie niet werd afgenomen, kon Seritech B.V. niet meer voldoen aan de verplichtingen
MHJHQVKDDUFUHGLWHXUHQ'RRUPLGGHOYDQPHGLDWLRQLVJH¤WUDFKWWRWHHQRSORVVLQJWHNRPHQ
maar dit is niet gelukt (wel zijn in het kader van de mediation overeenkomsten gesloten, die op
dit moment echter weer voorwerp vormen van discussie aangezien er bij het aangaan van
deze overeenkomsten van de zijde van Seritech B.V. sprake is geweest van dwaling).
Aangezien de installatie niet is afgenomen en ook vervolgprojecten daardoor niet van de grond
]LMQJHNRPHQZDUHQHUJHHQILQDQFLsOHPLGGHOHQPHHULQ6HULWHFK%98LWHLQGHOLMNKHHIWGH
YHU¤KXXUGHUYDQGHYRRUPDOLJHEHGULMIVORFDWLHYDQ6HULWHFK%9DDQGH'REEHZHJ8 te
Voorschoten het faillissement van Seritech B.V. aangevraagd.
De curator verricht uiteraard nog zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

De curator verifieert deze verklaring van de bestuurder en verricht uiteraard nog zelfstandig
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0
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0
2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde heeft geen onroerende zaak op naam.
Gefailleerde heeft geen onroerende zaak op naam.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.
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Geen.
3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De mestvergistingsinstallatie die bij de maatschap te Zeewolde staat, alsmede twee containers
met gereedschappen die ook aldaar aanwezig zijn.
De mestvergistingsinstallatie die bij de maatschap te Zeewolde staat, alsmede twee containers
met gereedschappen die ook aldaar aanwezig zijn.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
Vooralsnog geen opbrengst. De installatie is niet eenvoudig verkoopbaar.
De waarde van de installatie blijkt nihil te zijn. Aangezien de installatie niet in gebruik is,
zal de waarde van de installatie op den duur door o.a. corrosie zelfs negatief worden.
Met Bestevaart Gouda B.V., Beauchamp Beheer B.V. en Maatschap Boon is
overeengekomen dat zij gezamenlijk de installatie zullen ontmantelen tegen betaling
van een boedelvergoeding. De rechter-commissaris heeft op 28 december 2017
machtiging verleend voor de regeling met betrokken partijen.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Vooralsnog onbekend.
Vooralsnog onbekend.
De boedelbijdrage bedraagt 5.000,00. De vergoeding is per verslagdatum nog niet
ontvangen.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van zijn bodemvoorrecht.
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van zijn bodemvoorrecht.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Onderzoek verkoopmogelijkheden en rechten op de installatie.
Onderzoek verkoopmogelijkheden en rechten op de installatie.
Schriftelijk en mondeling overleg Bestevaart Gouda B.V., Beauchamp Beheer B.V. en
Maatschap Boon, correspondentie rechter-commissaris.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Onderzoek andere activa.
Onderzoek andere activa.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

De heer Jongbloed stelt dat dat een vordering op de maatschap te Zeewolde bestaat in
verband met het niet-nakomen van de samenwerkingsovereenkomst, welke vordering is
gecedeerd aan Bestevaart Gouda B.V. en aan Beachamp Beheer B.V., beide aandeelhouders
van Serigas International B.V., de moedervennootschap van Seritech B.V. De curator
onderzoekt zowel de cessie als de gestelde vordering op de maatschap.
De bestuurder stelt dat dat een vordering op de maatschap te Zeewolde bestaat in verband
met het niet-nakomen van de samenwerkingsovereenkomst, welke vordering is gecedeerd aan
Bestevaart Gouda B.V. en aan Beauchamp Beheer B.V., beide aandeelhouders van Serigas
,QWHUQDWLRQDO%9GHPRHGHU¤YHQQRRWVFKDSYDQ6HULWHFK%9'HFXUDWRURQGHU]RHNW]RZHO
de cessie als de gestelde vordering op de maatschap.
De curator beschouwt de vordering als oninbaar.
4.2

Opbrengst
Vooralsnog nihil.
Vooralsnog nihil.

4.3

Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing.
Vooralsnog niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Overleg met de heer Jongbloed en met diens advocaat en met de advocaat van Beauchamp
Beheer B.V. , bestuderen processtukken.
Overleg met de bestuurder en met diens advocaat en met de advocaat van Beauchamp
Beheer B.V. , bestuderen processtukken.
Overleg met de advocaat van de bestuurder.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Van vorderingen van banken is geen sprake.
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Van vorderingen van banken is geen sprake.
5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Door Bestevaart Gouda B.V. wordt een pandrecht op de mestvergistingsinstallatie geclaimd.
Dit pandrecht vormt onderwerp van discussie.
Door Bestevaart Gouda B.V. wordt een pandrecht op de mestvergistingsinstallatie geclaimd.
Dit pandrecht vormt onderwerp van discussie.
Aangezien de waarde van de installatie nihil is, is de discussie omtrent het geclaimde
pandrecht niet meer relevant.

5.4

Separatistenpositie
Zie hiervoor.
Zie hiervoor.

5.5

Boedelbijdragen
Dit vormt onderwerp van overleg.
Dit vormt onderwerp van overleg.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
De maatschap beroept zich op een retentierecht op de mestvergistingsinstallatie in verband
met diverse (gepretendeerde) vorderingen. Dit wordt nog door de curator bekeken.
'HPDDWVFKDSEHURHSW]LFKRSHHQUHWHQWLHUHFKWRSGHPHVWYHU¤JLVWLQJVLQVWDOODWLHLQYHUEDQG
met diverse (gepretendeerde) vorderingen. Hier bestaat eveneens discussie over.

Pagina 12 van
18

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Aangezien de waarde van de installatie nihil is, is de discussie omtrent het geclaimde
retentierecht niet meer relevant.
5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Aanschrijven banken.
Aanschrijven banken.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting van de activiteiten is geen sprake.
Van voortzetting van de activiteiten is geen sprake.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.
Van een doorstart is geen sprake.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.
6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.
In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
Behoudens de jaarrekening van 2014, zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd waarbij zij
aangetekend dat de jaarrekening van 2015 buiten aanwezigheid van de aandeelhouder is
vastgesteld.
Behoudens de jaarrekening van 2014, zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd waarbij zij
aangetekend dat de jaarrekening van 2015 buiten aanwezigheid van de aandeelhouder is
vastgesteld.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist.
Niet vereist.
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Stortingsverpl. Aandelen
Dit zal niet worden onderzocht, aangezien een eventuele vordering in dit verband zal zijn
verjaard.
Dit zal niet worden onderzocht, aangezien een eventuele vordering in dit verband zal zijn
verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
Opvragen administratie.
Opvragen administratie.
Geen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator (p.m.)
Salaris curator (p.m.)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Vooralsnog € 3.863,00.
Vooralsnog € 3.863,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.
8.4

Andere pref. crediteuren
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering uit hoofde van de aanvraag
aangemeld van € 700,00.
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering uit hoofde van de aanvraag
aangemeld van € 700,00.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
6
7
8

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.905,25
€ 73.901,18
€ 74.868,58

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
Nog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
Beoordelen vorderingen.
Beoordelen vorderingen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Subvention B.V.
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1. Subvention B.V.
2. Maatschap Boon

9.2

Aard procedures
Incasso.
1. Incasso.
2. Vordering wegens o.a. niet-nakoming huurverplichting uit hoofde van samenwerkingsovereenkomst

9.3

Stand procedures
Geschorst in verband met faillissement.
1. Geschorst in verband met faillissement.
2. Reeds voor faillissement naar parkeerrol in verband met mediation.

9.4

Werkzaamheden
Bericht aan rechtbank.
Bericht aan rechtbank.
Bericht aan rechtbank en correspondentie met de advocaat van Subvention B.V.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
Verkoop installatie, discussie zekerheden, vordering op de maatschap en cessie, onderzoek
oorzaken faillissement.
Verkoop installatie, discussie zekerheden, vordering op de maatschap en cessie, onderzoek
oorzaken faillissement.
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Afwikkelen regeling omtrent mestvergistingsinstallatie, incasso boedelvergoeding.
10.3

Indiening volgend verslag
22 juni 2017
22 september 2017
22 december 2017
22 maart 2018

10.4

Werkzaamheden
Verslaglegging.
Verslaglegging
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