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24-04-2018

mr. A.C.M. Höppener
mr J.J. Wittekamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
UReason International B.V.

13-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UReason
International B.V., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te (2611 JR)
Delft aan de Drie Akersstraat 11, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 28085384.

13-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Advisering op het gebied van informatietechnologie; vertalers en
tolken; ter ondersteuning van bestaande computersystemen zow el softw areals hardw arematig, alsmede het verlenen van overige diensten betreffende
computersystemen, het verlenen van diensten op het gebied van tolken en
vertalen; het verbinden van de vennootschap ten behoeve van derden”.

Financiële gegevens

13-06-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.224.127,00

€ 106.346,00

€ 5.111.614,00

2017

€ 450.990,08

€ 667.635,36

€ 5.364.776,29

2016

€ 92.398,00

€ 183.280,00

€ 3.846.937,00

2015

€ 2.392.760,00

€ 186.212,00

€ 4.894.653,00

Toelichting financiële gegevens
2018: In onderzoek.

13-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

Boedelsaldo

13-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 11,76

13-06-2018
1

€ 163.528,51

03-10-2018
2

€ 102.538,56

22-01-2019
3

€ 95.878,56

26-04-2019
4

€ 53.138,37

14-01-2020
7

€ 53.648,99

21-04-2020
8

€ 50.642,65

22-07-2020
9

€ 50.959,46

26-10-2020
10

€ 50.548,27

09-02-2021
11

€ 50.495,78

11-05-2021
12

€ 50.437,99

28-07-2021
13

€ 50.369,60

04-11-2021
14

€ 50.306,51

09-02-2022
15

€ 50.254,02

11-05-2022
16

Verslagperiode
van
24-4-2019

13-06-2018
1

t/m
5-6-2018
van
2-10-2018

22-01-2019
3

t/m
18-1-2019
van
19-1-2019

26-04-2019
4

t/m
24-4-2019
van
25-5-2019

10-07-2019
5

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

22-10-2019
6

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

14-01-2020
7

t/m
14-1-2020
van
11-1-2020

21-04-2020
8

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

22-07-2020
9

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

26-10-2020
10

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

09-02-2021
11

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

11-05-2021
12

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

28-07-2021
13

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

04-11-2021
14

t/m
2-11-2021
van
3-11-2021

09-02-2022
15

t/m
7-2-2022
van
8-2-2022

11-05-2022
16

t/m
10-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

96 uur 12 min

2

56 uur 0 min

3

22 uur 18 min

4

4 uur 54 min

5

11 uur 6 min

6

9 uur 48 min

7

5 uur 48 min

8

3 uur 30 min

9

0 uur 42 min

10

6 uur 42 min

11

3 uur 36 min

12

13 uur 42 min

13

8 uur 24 min

14

12 uur 30 min

15

5 uur 36 min

16

1 uur 42 min

totaal

262 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het eerste openbare faillissementsverslag.

13-06-2018
1

Dit betreft het tw eede openbare faillissementsverslag.

03-10-2018
2

Dit betreft het derde openbare faillissementsverslag.

22-01-2019
3

Dit betreft het vierde openbare faillissementsverslag.

26-04-2019
4

Dit betreft het vijfde openbare faillissementsverslag.

10-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 19 april 2000.
Sinds 14 november 20012 zijn Elsan Holding B.V. en Consult4U B.V.
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurders van de gefailleerde vennootschap. De
aandelen in het kapitaal van UReason International B.V. w orden door
meerdere partijen gehouden.

13-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken.

13-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is niet gebleken.

13-06-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte, staande en gelegen te (2611 JR) Delft aan de
Drie Akersstraat 11. Met machtiging van de Rechter-Commissaris heeft de
curator deze huurovereenkomst.

13-06-2018
1

Oplevering aan de verhuurder heeft plaatsgevonden.

03-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

13-06-2018
1

De curator verricht ter zake het gebruikelijke onderzoek.

10-07-2019
5

Het bestuur heeft ter zake verklaard dat - kort gezegd - een abrupte en
onverw achte terugval van investeringen door partijen in de olie- en gasmarkt
het faillissement heeft veroorzaakt.

14-01-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

13-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

13-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;

13-06-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

13-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00
totaal

€ 10.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen in eigendom. De w aarde van deze bedrijfsmiddelen is
beperkt. Op verzoek van de curator zijn de bedrijfsmiddelen door Troostw ijk
W aardering en Advies B.V. te Amsterdam getaxeerd.

13-06-2018
1

€ 10.000,00. Dit bedrag is begrepen onder de koopprijs als bedoeld onder 6.6.

03-10-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de Ontvanger van de Belastingdienst
Haaglanden / Kantoor Den Haag behartigen.

13-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap.

13-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Daarvan is niet gebleken.

13-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

13-06-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Kasgeld
Daarvan is niet gebleken.
Batig saldo ING Bank N.V.
De gefailleerde vennootschap hield tevens een bankrekening bij ING Bank N.V.
te Amsterdam aan. Aldaar is gebleken van een batig saldo ad € 11,76. Dit
bedrag is opgevraagd en ontvangen.
Motorvoertuig
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een motorvoertuig. Dit
motorvoertuig zal door de curator – mede ten behoeve van de pandhouder –
te gelde w orden gemaakt.
Aandelen buitenlandse entiteiten
De gefailleerde vennootschap is houder van 100% van de aandelen in een
Engelse Limited en Franse SAS. Ten aanzien van de Engelse Limited is een op
het Engelse faillissementsrecht geënte vrijw illige liquidatieprocedure
aanhangig. De Franse SAS zou per datum faillissement reeds geliquideerd zijn.
De curator verricht ter zake onderzoek.

13-06-2018
1

Motorvoertuig
Verkoop van dit motorvoertuig heeft plaatsgevonden. De curator is in
afw achting van afw ikkeling door het veilinghuis.

03-10-2018
2

Afrekening heeft plaatsgevonden. De opbrengst bedraag € 7.400,00. Deze
opbrengst is, onder inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage, aan
ABN AMRO Bank N.V. afgedragen.

22-01-2019
3

Aandelen buitenlandse entiteiten
De gefailleerde vennootschap is houder van 100% van de aandelen in een
Engelse Limited en Franse SAS. Ten aanzien van de Engelse Limited is een op
het Engelse faillissementsrecht geënte vrijw illige liquidatieprocedure
aanhangig. De Franse SAS zou per datum faillissement reeds geliquideerd zijn.
De curator verricht ter zake onderzoek. De curator heeft ter zake de stand van
zaken informatie ingew onnen.

10-07-2019
5

Herbeoordeling rentederivaat
De boedel heeft mogelijk een aanspraak ter zake. De curator is ter zake met
ABN AMRO Bank N.V. c.q. haar incassogemachtigde in overleg getreden.
Aandelen buitenlandse entiteiten
De gefailleerde vennootschap is houder van 100% van de aandelen in een
Engelse Limited en Franse SAS. Ten aanzien van de Engelse Limited is een op
het Engelse faillissementsrecht geënte vrijw illige liquidatieprocedure
aanhangig. De Franse SAS zou per datum faillissement reeds geliquideerd zijn.
De curator verricht ter zake onderzoek. De curator heeft ter zake de stand van
zaken informatie ingew onnen. De curator heeft de gevraagde inlichtingen
verkregen.

22-10-2019
6

Herbeoordeling rentederivaat
De boedel heeft mogelijk een aanspraak ter zake. De curator is ter zake met
ABN AMRO Bank N.V. c.q. haar incassogemachtigde in overleg getreden. De
curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - ingestemd met het
voorstel. Aan de boedel komt een boedelbijdrage toe.
Uit de Engelse en Franse liquidatie zijn voor de boedel van de gefailleerde
vennootschap geen baten te verw achten.

14-01-2020
7

Herbeoordeling rentederivaat
De boedel heeft mogelijk een aanspraak ter zake. De curator is ter zake met
ABN AMRO Bank N.V. c.q. haar incassogemachtigde in overleg getreden. De
curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - ingestemd met het
voorstel. Aan de boedel komt een boedelbijdrage toe. Deze boedelbijdrage is
aan ABN AMRO Bank N.V. gefactureerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap;

13-06-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

€ 30.000,00. Dit bedrag is begrepen onder de
koopprijs als bedoeld onder 6.6.
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap had deze per datum faillissement (circa) € 38.794,50 van derden
te vorderen.

13-06-2018
1

Afw ikkeling met de pandhouder zal plaatsvinden na afw ikkeling met de koper.

22-01-2019
3

De curator is nog in afw achting van nadere informatie van de koper.

10-07-2019
5

Op basis van de activaovereenkomst heeft een aanpassing van de koopprijs
voor de debiteuren naar € 28.597,00 plaatsgevonden. Vervolgens heeft
(voorw aardelijke) afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V. plaatsgevonden. Na
aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage ad € 2.859,70 inclusief BTW , is
een bedrag ad € 25.737,30 aan ABN AMRO Bank N.V. als pandhouder afdragen.

22-10-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap;

13-06-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.
ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van de met de gefailleerde vennootschap
gesloten kredietovereenkomst - blijkens haar opgave - per datum faillissement
een bedrag ad
€ 150.558,57 van de gefailleerde vennootschap te vorderen. Tot zekerheid van
de nakoming van de verplichtingen van UReason International B.V. verkreeg
ABN AMRO Bank N.V. een pandrecht op de huidige en toekomstige
bedrijfsmiddelen en inventaris van de gefailleerde vennootschap, alsmede een
pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden. Daarnaast

13-06-2018
1

verkreeg ABN AMRO Bank N.V. persoonlijke zekerheidsrechten. De door ABN
ARMRO Bank N.V. gepretendeerde zekerheidsrechten zullen w orden
beoordeeld.
De bedrijfsactiviteiten van UReason International B.V. zijn daarnaast (mede)
door een particuliere investeerder gefinancierd. Deze particuliere investeerder
heeft per datum faillissement (circa) € 725.000,00 opeisbaar van UReason
International B.V. te vorderen. Tot zekerheid van de verplichtingen van
UReason International B.V. verkreeg deze particuliere investeerder (blijkens
haar opgave) een pandrecht op – kort gezegd – de intellectuele
eigendomsrechten van de gefailleerde vennootschap. De door de particuliere
investeerder gepretendeerde zekerheidsrechten zullen w orden beoordeeld.

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap had op basis van operational lease tw ee
voertuigen in haar bezit. Deze motorvoertuigen zijn aan de leasemaatschappij
ter beschikking gesteld.

13-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap jegens ABN AMRO Bank N.V. verkreeg ABN AMRO Bank N.V. - op
basis van haar opgave - een pandrecht op de huidige en toekomstige
bedrijfsmiddelen, inventaris, en vorderingen op derden. Een particuliere
investeerder verkreeg – op basis van haar opgave – een pandrecht op – kort
gezegd - de intellectuele eigendomsrechten van de gefailleerde vennootschap.
De gepretendeerde zekerheidsrechten zullen w orden beoordeeld.

13-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank N.V. en de particuliere investeerder hebben te gelden als
separatist.

13-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken

13-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken

5.8 Boedelbijdragen

13-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

13-06-2018
1

De curator is ter zake met de (vermeend) pandhouders in overleg getreden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met ABN AMRO Bank N.V.;
Correspondentie en overleg met de particuliere investeerder;
Overleg met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap.

13-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

13-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verricht inspanningen om vanuit faillissement een voortzetting van
de bedrijfsactiviteiten te bew erkstelligen. Dit traject is nog niet afgerond.

13-06-2018
1

Er heeft na een biedingsproces een transactie plaatsgevonden tegen een
koopprijs ad
€ 170.000,00.

03-10-2018
2

6.5 Verantwoording
De verantw oording van een (eventueel) tot stand te komen transactie volgt in
een volgend openbaar verslag.

13-06-2018
1

6.6 Opbrengst
13-06-2018
1

Toelichting
Onbekend.

€ 170.000,00

03-10-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
13-06-2018
1

Toelichting
De curator is ter zake met de pandhouders in overleg getreden.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg
Overleg
Overleg
Overleg

met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
en correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.;
en correspondentie met de particuliere investeerder;
en besprekingen met potentiële overnamepartijen.

13-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde vennootschap is opgevraagd en (gedeeltelijk)
ontvangen. Deze zal nader w orden onderzocht.

13-06-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het (boek)jaar 2013 is op 22 februari 2016 – derhalve te
laat - gedeponeerd. Deponering van de jaarrekeningen over de nadien
verstreken boekjaren heeft (nog) niet plaatsgevonden.

13-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

13-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018
1

Toelichting

13-06-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

26-04-2019
4

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten. Voor dit onderzoek zal
gebruik w orden gemaakt van en externe deskundige.

Toelichting

10-07-2019
5

De curator heeft het onderzoek voorgezet en op onderdelen aan de
(middellijk) bestuurders om een nadere toelichting verzocht.

Toelichting

22-10-2019
6

Deze toelichting is verkregen en zal w orden bestudeerd.

Toelichting

14-01-2020
7

In de komende verslagperiode zal een afrondende bespreking met de
bestuurders plaatsvinden.

Toelichting

21-04-2020
8

In de komende verslagperiode zal een afrondende bespreking met de
bestuurders plaatsvinden. Als gevolg van de huidige situatie heeft deze
bespreking nog niet plaatsgevonden.

Toelichting

22-07-2020
9

Door de voortdurende beperkingen, heeft de afrondende bespreking met de
(middellijk)bestuurders nog niet plaatsgevonden. Deze bespreking zal
plaatsvinden zodra de huidige thuisw erk-situatie dat toelaat.

Toelichting

26-10-2020
10

De bespreking heeft niet plaatsgevonden. Om voortgang in de afw ikkeling te
houden heeft de curator schriftelijk gereageerd op de door de middellijk
bestuurders gegeven nadere toelichting.

Toelichting
De bespreking heeft niet plaatsgevonden. Om voortgang in de afw ikkeling te
houden heeft de curator schriftelijk gereageerd op de door de middellijk
bestuurders gegeven nadere toelichting. De curator correspondeert ter zake
met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

09-02-2021
11

Toelichting

11-05-2021
12

De curator heeft een nadere onderbouw ing/w eerlegging ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

13-06-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie;
Onderzoek Handelsregister.

13-06-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

13-06-2018
1

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan bestaande uit de algemene en
bijzondere faillissementskosten.

€ 12.861,57

03-10-2018
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ad € 12.861,57.

Toelichting

21-04-2020
8

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft een boedelvordering ter hoogte
van € 7.125,38 kenbaar gemaakt.

Toelichting

11-05-2021
12

Er w ordt gecorrespondeerd over de aard en de omvang van een
boedelvordering van een oud-w erknemer.

Toelichting

28-07-2021
13

Er is vooralsnog geen duidelijkheid verkregen over de aard en omvang van de
betreffende vermeende boedelvordering.

Toelichting

04-11-2021
14

Ter zake w ordt gecorrespondeerd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 186.076,00

13-06-2018
1

Toelichting
De Ontvanger heeft een fiscale vordering ad €186.076,00 kenbaar gemaakt.

€ 214.288,03

03-10-2018
2

€ 216.927,00

22-10-2019
6

Toelichting
De Ontvanger heeft een fiscale vordering ad € 216.927,00 kenbaar gemaakt.

€ 219.566,00

21-04-2020
8

Toelichting
De Ontvanger heeft een fiscale vordering ad € 219.566,00 kenbaar gemaakt.

€ 267.683,00

09-02-2022
15

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

13-06-2018
1

Tot op het heden heeft het UW V haar vordering(en) nog niet kenbaar
gemaakt.

€ 44.832,73
Toelichting
Tot op het heden heeft het UW V een vordering ad € 44.832,73 kenbaar
gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-10-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

13-06-2018
1

Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

Toelichting

03-10-2018
2

Een w erknemer heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt ad €
2.726,21. Daarnaast hebben 2 w erknemers preferente vordering kenbaar
gemaakt ad in totaal € 117.263,00, w elke vorderingen door de curator w orden
betw ist.

Toelichting

22-01-2019
3

Daarnaast hebben 3 w erknemers preferente vordering kenbaar gemaakt ad in
totaal € 135.123,14, w elke vorderingen door de curator w orden betw ist.

Toelichting

26-04-2019
4

Tw ee w erknemers hebben een preferente vordering kenbaar gemaakt ad in
totaal € 59.061,91. Daarnaast hebben 3 w erknemers preferente vordering
kenbaar gemaakt ad in totaal
€ 135.123,14, w elke vorderingen door de curator w orden betw ist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

13-06-2018
1

36

03-10-2018
2

39

22-01-2019
3

40

26-04-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 187.569,15

13-06-2018
1

€ 2.802.325,99

03-10-2018
2

€ 2.802.815,89

22-01-2019
3

€ 2.822.249,44

26-04-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-06-2018
1

Nadat de omvang van de boedelvordering van de oud-w erknemer als bedoeld
onder 8.1 is vastgesteld kan het faillissement vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld.

11-05-2021
12

Nadat de omvang van de boedelvordering van de oud-w erknemer als bedoeld
onder 8.1 is vastgesteld kan het faillissement vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld, althans kan het faillissement w orden voorgedragen w egens
opheffing van de toestand van de boedel.

28-07-2021
13

Nadat de omvang van de boedelvordering van de oud-w erknemer als bedoeld
onder 8.1 is vastgesteld kan het faillissement vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld, althans kan het faillissement w orden voorgedragen w egens
opheffing van de toestand van de boedel.

04-11-2021
14

Nadat de omvang van de boedelvordering van de oud-w erknemer als
bedoeld onder 8.1 is vastgesteld kan het faillissement vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld, althans kan het faillissement w orden voorgedragen w egens
opheffing van de toestand van de boedel.

11-05-2022
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van crediteuren.

13-06-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog onbekend.

13-06-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

13-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

11-05-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek administratie;
Voortzetten verkoopinspanningen;
Bestuderen zekerheidsdocumentatie - monitoren uitw innen
zekerheidsrechten c.q. effectueren uitw inning zekerheidsrechten;
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
Onderzoek als bedoeld onder 1.7, 3.15, 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek administratie;
Bestuderen zekerheidsdocumentatie - monitoren uitw innen
zekerheidsrechten c.q. effectueren uitw inning zekerheidsrechten;
Onderzoek als bedoeld onder 1.7, 3.15, 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek administratie;
Onderzoek als bedoeld onder 1.7, 3.15, 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Afw ikkeling faillissement;

Afw ikkeling faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.
Afw ikkeling faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2018
1

03-10-2018
2

22-10-2019
6

11-05-2021
12
04-11-2021
14

11-05-2022
16

