Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

11
06-07-2021
F.09/17/139
NL:TZ:0000012831:F001
25-04-2017

mr. A.C.M. Höppener
mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens
Naam onderneming
EZ Telecom B.V.

23-07-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EZ Telecom B.V.,
statutair gevestigd te Naaldw ijk, kantoorhoudende te (2671 EZ) Naaldw ijk aan
de Molenstraat 40, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 61223557.

23-07-2018
4

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “het exploiteren van een w inkel in telecommunicatie
abonnementen en –apparatuur en andere media-artikelen

23-07-2018
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
2014: onbekend;
2015: onbekend;
2016: onbekend:
2017: (t/m 25 april 2017): onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-07-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

23-07-2018
4

Boedelsaldo
€ 2.497,60

23-07-2018
4

€ 2.495,30

27-12-2019
6

€ 37.445,30

09-04-2020
7

€ 37.113,24

29-07-2020
8

€ 35.965,52

16-03-2021
10

€ 5.829,76

06-07-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-12-2017

23-07-2018
4

t/m
14-7-2018
van
27-11-2018

27-11-2018
5

t/m
25-11-2018
van
26-11-2018

27-12-2019
6

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

09-04-2020
7

t/m
30-3-2020
van
1-4-2020

29-07-2020
8

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

09-12-2020
9

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020

16-03-2021
10

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021
t/m
4-7-2021

Bestede uren

06-07-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

74 uur 24 min

5

19 uur 30 min

6

39 uur 0 min

7

50 uur 30 min

8

34 uur 30 min

9

10 uur 12 min

10

18 uur 54 min

11

2 uur 18 min

totaal

249 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is 1,20 uur besteed, verslag 4
Totaal 74,40.

23-07-2018
4

Dit betreft het vierde openbaar faillissementsverslag.
In deze verslagperiode is 19,50 uur besteed, verslag 5
Totaal 93,90.

27-11-2018
5

Dit betreft het vijfde openbaar faillissementsverslag.
In deze verslagperiode is 39,00 uur aan dit faillissement besteed.
Totaal 132,54.

27-12-2019
6

Dit betreft het zesde openbare faillissementsverslag.
In deze verslagperiode is 18,90 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 205,90 uur aan dit faillissement besteed.
Dit betreft het tiende openbare faillissementsverslag.

16-03-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator verricht ter zake onderzoek. In dat verband zal de curator de
voormalig bestuurder alsmede een derde over hun betrokkenheid nader
bevragen.

23-07-2018
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator deze derde met haar visie
geconfronteerd.

27-11-2018
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator deze derde met haar visie
geconfronteerd.

27-12-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is met deze derde met goedkeuring van de
rechter-commissaris een minnelijke regeling tot stand gekomen. Op de
boedelrekening is een bedrag ad € 35.000,00 tegen finale kw ijting voldaan.

09-04-2020
7

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
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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
De voormalig (middellijk) bestuurder zal met de bevindingen van de curator
w orden geconfronteerd.

23-07-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is de voormalig (middellijk) bestuurder met de
bevindingen van de curator geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te
maken.

27-12-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is ter zake een inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator zal hierop inhoudelijk reageren.

09-04-2020
7

De curator heeft de voormalig bestuurder op grond van artikel 2:248 BW
aansprakelijk gesteld voor het tekort in onderhavig faillissement. De curator is
voornemens een procedure jegens de voormalig bestuurder te entameren.

29-07-2020
8

De voormalig bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat aansprakelijkheid
van de hand gew ezen. De curator is voornemens een procedure jegens de
voormalig bestuurder te entameren.

09-12-2020
9

Met machtiging van de rechter-commissaris is in de afgelopen verslagperiode
een procedure geëntameerd. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 7 april
2021 voor het nemen van conclusie van antw oord.

16-03-2021
10

Op de (rol)zitting van 7 april 2021 is door de w ederpartij een conclusie van
antw oord genomen. Gelet op de drukte bij de rechtbank w ordt de zaak tot
nadere datum aangehouden voor het bepalen van een zittingsdatum.

06-07-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen
In de afgelopen verslagperiode is de voormalig (middellijk) bestuurder met de
bevindingen van de curator geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te
maken.

27-12-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is ter zake een inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator zal hierop inhoudelijk reageren.

09-04-2020
7

De curator heeft de voormalig bestuurder op grond van artikel 2:248 BW
aansprakelijk gesteld voor het tekort in onderhavig faillissement. De curator is
voornemens een procedure jegens de voormalig bestuurder te entameren.

29-07-2020
8

De voormalig bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat aansprakelijkheid
van de hand gew ezen. De curator is voornemens een procedure jegens de
voormalig bestuurder te entameren.

09-12-2020
9

Met machtiging van de rechter-commissaris is in de afgelopen verslagperiode
een procedure geëntameerd. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 7 april
2021 voor het nemen van conclusie van antw oord.

16-03-2021
10

Op de (rol)zitting van 7 april 2021 is door de w ederpartij een conclusie van
antw oord genomen. Gelet op de drukte bij de rechtbank w ordt de zaak tot
nadere datum aangehouden voor het bepalen van een zittingsdatum.

06-07-2021
11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De voormalig (middellijk) bestuurder zal met de bevindingen van de curator
w orden geconfronteerd.
Ja

23-07-2018
4

27-12-2019
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de voormalig (middellijk) bestuurder met de
bevindingen van de curator geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te
maken.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is ter zake een inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator zal hierop inhoudelijk reageren.

Toelichting
De curator heeft de voormalig bestuurder op grond van artikel 2:248 BW
aansprakelijk gesteld voor het tekort in onderhavig faillissement. De curator is
voornemens een procedure jegens de voormalig bestuurder te entameren.

Toelichting
De voormalig bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat aansprakelijkheid
van de hand gew ezen. De curator is voornemens een procedure jegens de
voormalig bestuurder te entameren.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is in de afgelopen verslagperiode
een procedure geëntameerd. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 7 april
2021 voor het nemen van conclusie van antw oord.

Toelichting
Op de (rol)zitting van 7 april 2021 is door de w ederpartij een conclusie van
antw oord genomen. Gelet op de drukte bij de rechtbank w ordt de zaak tot
nadere datum aangehouden voor het bepalen van een zittingsdatum.

7.6 Paulianeus handelen

09-04-2020
7

29-07-2020
8

09-12-2020
9

16-03-2021
10

06-07-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De voormalig (middellijk) bestuurder zal met de bevindingen van de curator
w orden geconfronteerd.
Ja

23-07-2018
4

27-12-2019
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de voormalig (middellijk) bestuurder met de
bevindingen van de curator geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te
maken.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de relevante
rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd. De curator is in afw achting
van toegezegde aanvullende stukken.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn aanvullende stukken ontvangen. De
ontvangen stukken hebben de visie van de curator ter zake niet gew ijzigd. De
curator is voornemens een procedure jegens de voormalig bestuurder te
entameren.

Toelichting
De voormalig bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat aansprakelijkheid
van de hand gew ezen. De curator is voornemens een procedure jegens de
voormalig bestuurder te entameren.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is in de afgelopen verslagperiode
een procedure geëntameerd. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 7 april
2021 voor het nemen van conclusie van antw oord.

Toelichting
Op de (rol)zitting van 7 april 2021 is door de w ederpartij een conclusie van
antw oord genomen. Gelet op de drukte bij de rechtbank w ordt de zaak tot
nadere datum aangehouden voor het bepalen van een zittingsdatum.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-04-2020
7

29-07-2020
8

09-12-2020
9

16-03-2021
10

06-07-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Correspondentie voormalig (middellijk) bestuurder.

27-12-2019
6

- Opstellen (concept)dagvaarding;
- Correspondentie voormalig (middellijk) bestuurder.

29-07-2020
8

- Opstellen (concept)dagvaarding;
- Correspondentie voormalig (middellijk) bestuurder;
- Correspondentie rechter-commissaris.

09-12-2020
9

Procedure

06-07-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.636,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

09-12-2020
9

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
25-9-2021

06-07-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
- Procedure;
- Overige opkomende w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

16-03-2021
10

