Openbaar faillissementsverslag
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Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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F.09/18/187
NL:TZ:0000051059:F001
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R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens
Naam onderneming
Move W est Verhuizingen B.V.

17-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Move W est
Verhuizingen B.V., statutair gevestigd te W ateringen (gemeente W estland),
kantoorhoudende te (2292 JH) W ateringen aan de Linnew ever 22,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 66713447.

17-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Verhuisvervoer. Verhuizingen en alles w at daarmee
samenhangt.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 929.152,00

€ -97.428,00

2016

€ 346.197,00

€ 31.846,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 228.561,00

17-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
2018 : (t/m mei 2018) : € 235.899,00.

17-07-2018
1

W inst en Verlies 2018
(t/m 5 juni) in onderzoek.
Balans 2017
In onderzoek
Balans 2018
(t/m 5 juni) in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

Boedelsaldo

17-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 39.204,24

17-07-2018
1

€ 57.107,74

14-12-2018
2

€ 60.842,31

18-04-2019
3

€ 30.747,95

29-07-2019
4

€ 30.599,48

02-01-2020
5

€ 30.316,34

06-05-2020
6

€ 30.174,77

03-08-2020
7

€ 29.885,73

01-03-2021
8

€ 29.738,86

31-05-2021
9

€ 33.814,06

28-07-2021
10

€ 71.184,06

04-11-2021
11

€ 77.507,46

05-01-2022
12

Verslagperiode
van
5-6-2018

17-07-2018
1

t/m
13-7-2018
van
14-7-2018

14-12-2018
2

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

18-04-2019
3

t/m
16-4-2019
van
17-4-2019

29-07-2019
4

t/m
25-7-2019
van
26-7-2019

02-01-2020
5

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

06-05-2020
6

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

03-08-2020
7

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

01-03-2021
8

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

31-05-2021
9

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021

28-07-2021
10

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

04-11-2021
11

t/m
29-10-2021
van
30-10-2021
t/m
2-1-2022

Bestede uren

05-01-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 24 min

2

7 uur 36 min

3

29 uur 54 min

4

0 uur 50 min

5

19 uur 30 min

6

4 uur 12 min

7

14 uur 24 min

8

76 uur 18 min

9

40 uur 30 min

10

23 uur 42 min

11

30 uur 42 min

12

2 uur 24 min

totaal

301 uur 26 min

Toelichting bestede uren
In totaal is er 60,90 uur aan dit faillissement besteed.

14-12-2018
2

In totaal is er 90,80 uur aan dit faillissement besteed.

18-04-2019
3

In totaal is 92,80 uur aan dit faillissement besteed.

29-07-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 25 augustus
2016. Vanaf 25 augustus 2016 tot en met 1 april 2018 w as ‘t Hoentje & Van
der Zalm Concepts B.V. enig aandeelhouder en tevens alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vanaf 1 april 2018 is
de heer A.J. Hoenstok alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. De heer A.J. Hoenstok is tevens alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van ‘t Hoentje & Van der Zalm Concepts B.V.

1.2 Lopende procedures

17-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Ter
zake heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige
verzekeringen zullen w orden beëindigd.

17-07-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn deze verzekeringen beëindigd.

14-12-2018
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap verrichtte haar bedrijfsactiviteiten tot en met 31
december 2017 vanuit een gehuurd bedrijfspand staande en gelegen aan de
Linnew ever 22 te (2292 JH) W ateringen. Per datum faillissement w as deze
bedrijfsruimte feitelijk niet meer in gebruik maar duurde de huurovereenkomst
voort. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd. Met ingang van 1
januari 2018 maakt de gefailleerde vennootschap gebruik van een door ’t
Hoentje & van der Zalm Concepts B.V. gehuurde bedrijfsruimte.

17-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement zou gelegen zijn in een combinatie van
factoren. Uiteindelijk heeft deze combinatie van factoren tot een negatieve
kasstroom geleid, w aardoor de gefailleerde vennootschap in zijn geheel
verlieslatend is en er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan. Uiteindelijk is
besloten tot aanvraag van het faillissement over te gaan. De curator zal
onderzoek verrichten naar de gegeven oorzaak.

17-07-2018
1

De curator verricht onderzoek naar de gegeven oorzaak.

29-07-2019
4

De curator verricht onderzoek naar de gegeven oorzaak.

02-01-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

17-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

17-07-2018
1

Toelichting
In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut W erknemersverzekeringen heeft
een personeelsbijeenkomst en een collectieve intake voor de
loongarantieregeling plaatsgevonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-6-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Correspondentie personeelsleden;
- Correspondentie UW V

17-07-2018
1

- Afw ikkeling loongarantieregeling.

14-12-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

17-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

17-07-2018
1

Geen.

14-12-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 500,00
totaal

€ 500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aan de gefailleerde vennootschap behoort een beperkte hoeveelheid kantooren bedrijfsmiddelen in eigendom toe. Het betreft hoofdzakelijk
kantoorinventaris en computerapparatuur.

17-07-2018
1

Deze kantoorinventaris en computerapparatuur zijn verkocht en geleverd bij
de transactie als vermeld onder 6.4.

14-12-2018
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
behartigen.

17-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek kantoor- en bedrijfsmiddelen;
- Correspondentie en overleg met de bestuurder.

17-07-2018
1

- Verkoop bedrijfsmiddelen.

14-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen voorraad in
eigendom.

17-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek voorraad;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder.

17-07-2018
1

Geen.

14-12-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Kasgeld
In onderzoek.

17-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek en overleg met bestuurder.

17-07-2018
1

Geen.

05-01-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.375,00
totaal

€ 0,00

€ 2.375,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement zou de gefailleerde vennootschap een bedrag ad circa
€ 36.000,00 van debiteuren te hebben. De curator zal de debiteurenincasso
ter hand nemen.

17-07-2018
1

De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. Tot op heden is een
bedrag ad € 2.375,00 ontvangen. Een bedrag ad € 2.300,00 is op de
geblokkeerde bankrekening voldaan. Een bedrag ad € 5.884,26 is oninbaar
gebleken. De debiteurenincasso zal w orden voortgezet.

18-04-2019
3

In totaal is een bedrag ad € 33.625,00 oninbaar gebleken. De
debiteurenincasso is daarmee afgerond.

02-01-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Overleg met de bestuurder.

17-07-2018
1

- Debiteurenincasso.

14-12-2018
2

- Debiteurenincasso.

18-04-2019
3

Geen.

03-08-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 33,35
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. Per datum
faillissement is een batig saldo ad € 33,35 aangetroffen. ABN AMRO Bank N.V.
heeft dit bedrag op de boedelrekening voldaan.

5.2 Leasecontracten

17-07-2018
1

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurden geen leaseovereenkomsten voort.

17-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich thans één crediteur gemeld ter zake een (vermeende)
eigendomsaanspraak. Voornoemde eigendomsaanspraak zal in de
aankomende verslagperiode w orden beoordeeld en afgew ikkeld.

17-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet bekend.

17-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet bekend.

17-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.;
- Correspondentie crediteur;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder.

17-07-2018
1

Geen.

14-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft geïnventariseerd of de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap ten behoeve van het te kunnen realiseren van een
activatransactie gedurende enkele w eken in de maand juni en juli 2018
konden w orden voortgezet. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft
de curator de activiteiten van de gefailleerde vennootschap voortgezet tot en
met 13 juli 2018.

17-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zijn met machtiging
van de rechter-commissaris tijdelijk voortgezet. Verantw oording zal in een
volgend openbaar verslag plaatsvinden.

17-07-2018
1

Met het voortzetten van de w erkzaamheden is in totaal een bedrag ad €
50.226,24 inclusief BTW gerealiseerd, w elk bedrag op de boedelrekening is
ontvangen. Tot op heden is een bedrag ad € 21.024,35 inclusief BTW ter zake
de kosten van voortzetting voldaan.

14-12-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Begeleiding voortzetten bedrijfsactiviteiten;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder.

17-07-2018
1

- Begeleiding voortzetten bedrijfsactiviteiten;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder.

14-12-2018
2

- Afw ikkeling voortzetten bedrijfsactiviteiten.

18-04-2019
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na datum faillissement heeft de curator (verkoop)inspanningen verricht om de
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te kunnen realiseren. Uiteindelijk
hebben zich een aantal potentiele kopers voor (delen van) activa van de
gefailleerde vennootschap gemeld. Met de meest gerede partij vinden thans
onderhandelingen plaats.

17-07-2018
1

Met machtiging van de Rechter-commissaris is uiteindelijk een
activaovereenkomst tot stand gekomen, w aarbij (een deel van) de activa van
de gefailleerde vennootschap, zijnde de goodw ill en een beperkte hoeveelheid
kantoormiddelen verkocht en geleverd zijn voor een totale koopprijs ad €
25.000,00 vrij van BTW .

14-12-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

17-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 25.000,00

17-07-2018
1

14-12-2018
2

Toelichting
Goodw ill: € 24.500,00;
Kantoor- en bedrijfsmiddelen: € 500,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Opstellen tender;
- Correspondentie en besprekingen diverse partijen;
- Correspondentie met (middellijk) bestuurder.

17-07-2018
1

- Afw ikkeling activatransactie.

14-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de
administratie van de gefailleerde vennootschap grotendeels aan de curator ter
hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

17-07-2018
1

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Uit dit onderzoek zijn
enkele vraagpunten naar voren gekomen. De bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is met de uitkomsten van dit onderzoek geconfronteerd en hem
is om nadere inlichtingen en stukken verzocht.

18-04-2019
3

De curator heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De
bestuurder is ter zake gerappelleerd.

29-07-2019
4

Aangezien geen nadere inlichtingen w orden verkregen zal de bestuurder met
de visie van de curator w orden geconfronteerd.

02-01-2020
5

Met machtiging van de rechter-commissaris zal een procedure w orden
geëntameerd.

31-05-2021
9

In de afgelopen verslagperiode heeft dagvaarding, voorafgegaan door het
leggen van diverse conservatoire beslagen, plaatsgevonden. De dagvaarding
dient tegen de (rol)zitting van 25 augustus 2021 te w orden aangebracht.

28-07-2021
10

Naar aanleiding van de gelegde beslagen en de geëntameerde procedure is
overleg tot stand gekomen. Uiteindelijk is met machtiging van de rechtercommissaris tegen finale kw ijting een minnelijke regeling getroffen, w aarbij
(deels) in termijnen in totaal een bedrag ad € 110.000,00 aan de boedel
w ordt voldaan. Een bedrag ad € 38.000,00 w ordt ineens voldaan, gevolgd
door 18 maandelijkse termijnen van € 4.000,00.

04-11-2021
11

Tot op heden is een bedrag ad € 42.000,00 op de boedelrekening ontvangen.
Tot op heden is een bedrag ad € 50.000,00 op de boedelrekening
ontvangen.

05-01-2022
12

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het (boek)jaar 2016 is tijdig gedeponeerd. De termijn
voor het deponeren van de jaarstukken over het (boek)jaar 2017 is nog niet
verstreken.

17-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

17-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijk rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

Toelichting
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Uit dit onderzoek zijn
enkele vraagpunten naar voren gekomen. De bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is met de uitkomsten van dit onderzoek geconfronteerd en hem
is om nadere inlichtingen en stukken verzocht.

Toelichting
De curator heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De
bestuurder is ter zake gerappelleerd.

Toelichting
Aangezien geen nadere inlichtingen w orden verkregen zal de bestuurder met
de visie van de curator w orden geconfronteerd.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris zal een procedure w orden
geëntameerd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft dagvaarding, voorafgegaan door het
leggen van diverse conservatoire beslagen, plaatsgevonden. De dagvaarding
dient tegen de (rol)zitting van 25 augustus 2021 te w orden aangebracht.

Toelichting
Naar aanleiding van de gelegde beslagen en de geëntameerde procedure is
overleg tot stand gekomen. Uiteindelijk is met machtiging van de rechtercommissaris tegen finale kw ijting een minnelijke regeling getroffen, w aarbij
(deels) in termijnen in totaal een bedrag ad € 110.000,00 aan de boedel
w ordt voldaan. Een bedrag ad € 38.000,00 w ordt ineens voldaan, gevolgd
door 18 maandelijkse termijnen van € 4.000,00.

17-07-2018
1

18-04-2019
3

29-07-2019
4

02-01-2020
5

31-05-2021
9

28-07-2021
10

04-11-2021
11

Tot op heden is een bedrag ad € 42.000,00 op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
Tot op heden is een bedrag ad € 50.000,00 op de boedelrekening
ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

05-01-2022
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal het gebruikelijk rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

Toelichting
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Uit dit onderzoek zijn
enkele vraagpunten naar voren gekomen. De bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is met de uitkomsten van dit onderzoek geconfronteerd en hem
is om nadere inlichtingen en stukken verzocht.

Toelichting
De curator heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De
bestuurder is ter zake gerappelleerd.

Toelichting
Aangezien geen nadere inlichtingen w orden verkregen zal de bestuurder met
de visie van de curator w orden geconfronteerd.
In onderzoek

17-07-2018
1

18-04-2019
3

29-07-2019
4

02-01-2020
5

31-05-2021
9

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris zal een procedure w orden
geëntameerd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft dagvaarding, voorafgegaan door het
leggen van diverse conservatoire beslagen, plaatsgevonden. De dagvaarding
dient tegen de (rol)zitting van 25 augustus 2021 te w orden aangebracht.
In onderzoek

28-07-2021
10

04-11-2021
11

Toelichting
Naar aanleiding van de gelegde beslagen en de geëntameerde procedure is
overleg tot stand gekomen. Uiteindelijk is met machtiging van de rechtercommissaris tegen finale kw ijting een minnelijke regeling getroffen, w aarbij
(deels) in termijnen in totaal een bedrag ad € 110.000,00 aan de boedel
w ordt voldaan. Een bedrag ad € 38.000,00 w ordt ineens voldaan, gevolgd
door 18 maandelijkse termijnen van € 4.000,00.
Tot op heden is een bedrag ad € 42.000,00 op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
Tot op heden is een bedrag ad € 50.000,00 op de boedelrekening
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-01-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Correspondentie en overleg met de bestuurder;
- Correspondentie en overleg met Nederpel De Block & Partners;
- Correspondentie en overleg met de rechter-commissaris.

17-07-2018
1

- Correspondentie en overleg met de bestuurder;
- Correspondentie en overleg met Nederpel De Block & Partners.

14-12-2018
2

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie bestuurder.

18-04-2019
3

- Correspondentie bestuurder.

29-07-2019
4

- Procedure.

31-05-2021
9

- Procedure;
- Minnelijke regeling;
- Correspondentie rechter-commissaris.

04-11-2021
11

Monitoren minnelijke regeling.

05-01-2022
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
(mogelijke) vorderingen in verband met de opgezegde huur- en
arbeidsovereenkomsten, alsmede ter zake de algemene en bijzondere
faillissementskosten.
€ 47.915,47
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van € 47.915,47 kenbaar
gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

17-07-2018
1

02-01-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 139.041,00

17-07-2018
1

Toelichting
De Ontvanger van de Belastingdienst heeft een fiscale vordering ad
€ 139.041,00 kenbaar gemaakt.
€ 231.033,00

14-12-2018
2

Toelichting
De Ontvanger van de Belastingdienst heeft een fiscale vordering ad €
231.033,00 kenbaar gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vorderingen kenbaar gemaakt.
€ 37.188,97

17-07-2018
1

02-01-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ter hoogte van € 37.188,97 kenbaar gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog zijn geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

17-07-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-07-2018
1

9

14-12-2018
2

10

18-04-2019
3

11

02-01-2020
5

12

06-05-2020
6

13

31-05-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.720,16

17-07-2018
1

€ 60.354,28

14-12-2018
2

€ 60.702,78

18-04-2019
3

€ 79.308,06

02-01-2020
5

€ 80.856,73

06-05-2020
6

€ 95.638,88

31-05-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van crediteuren.

17-07-2018
1

Verw erken van crediteuren.

18-04-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

17-07-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

17-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

05-01-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Activatransactie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

17-07-2018
1

- Debiteurenincasso;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

14-12-2018
2

- Debiteurenincasso;
- Correspondentie bestuurder;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

18-04-2019
3

- Correspondentie bestuurder;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

02-01-2020
5

- Procedure;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

28-07-2021
10

- Minnelijke regeling;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

04-11-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

