Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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R-C
Curator

mr. H.J. van Harten
mr N.F. Barthel

Algemene gegevens
Naam onderneming
REUS ONLINE.NL B.V.

20-05-2019
1

Gegevens onderneming
Faillissement
Op 2 april 2019 w erd het faillissement onder insolventienummer F.09.19.110
uitgesproken, met benoeming van mr D. Nobel tot rechter-commissaris en met
aanstelling van mr N.F. Barthel tot curator.
Vestiging
REUS ONLINE.NL B.V. (hierna: “failliet”) is statutair gevestigd te Nootdorp, met
als (voormalig) vestigingsadres Ambachtw eg 28x 2841 LZ Moordrecht.
Handelsregister
De gefailleerde vennootschap is in het handelsregister geregistreerd onder
KvK-nummer 57814694.

Activiteiten onderneming

20-05-2019
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .
SBI-code: detailhandel via internet in overige non-food klusbedrijf. W ebw inkel
in keuken-, sanitair- en interieurartikelen.

20-05-2019
1

Uit mededelingen van een voormalig opdrachtnemer van de failliet volgt dat
failliet hoofdaannemer w as bij bouw klussen en vervolgens onderaannemers
inhuurde voor de uitvoering van de opdracht.
De bestuurder van de failliet heeft verklaard dat de recente w erkzaamheden
bestaan uit het plaatsen van zonnepanelen. In het verleden (2017 en 2018)
heeft de failliet meer opdrachten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de
tussenhandel in badkamers in Bonaire. Vaak bestond het verdienmodel uit
“procentjes” in tussenhandel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019
2018
2017

€ 476.266,00

2016

€ 276.460,00

€ 31.723,00

€ 166.198,00

2015

€ 445.600,00

€ -65.389,00

€ 94.374,00

Toelichting financiële gegevens
Jaar Omzetgegevens W inst en verlies Balanstotaal
2019 in onderzoek in onderzoek in onderzoek
2018 in onderzoek in onderzoek in onderzoek
2017 in onderzoek in onderzoek in onderzoek
2016 in onderzoek in onderzoek in onderzoek
2015 € 445.600
€ - 65.389
€ 94.374

20-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Geen op datum faillissement.

Boedelsaldo

20-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2019
1

€ 1.660,13

02-08-2019
2

€ 1.660,13

05-11-2019
3

€ 1.557,28

06-02-2020
4

€ 3.078,28

19-05-2020
5

€ 3.078,28

27-07-2020
6

€ 2.814,88

30-10-2020
7

€ 4.814,88

18-02-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-4-2019

20-05-2019
1

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

02-08-2019
2

t/m
29-7-2019
van
30-7-2019

05-11-2019
3

t/m
28-10-2019
van
29-10-2019

06-02-2020
4

t/m
3-2-2020
van
4-2-2020

19-05-2020
5

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

27-07-2020
6

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

30-10-2020
7

t/m
30-10-2020
van
1-11-2020
t/m
14-2-2021

Bestede uren

18-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 18 min

2

29 uur 18 min

3

29 uur 12 min

4

15 uur 54 min

5

10 uur 18 min

6

5 uur 0 min

7

8 uur 0 min

8

1 uur 24 min

totaal

132 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 33,3 uur

20-05-2019
1

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten
dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator
kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.
Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.
Bestede uren totaal: 62,3 uur

02-08-2019
2

Bestede uren totaal: 91,8 uur

05-11-2019
3

Bestede uren totaal: 107,7 uur

06-02-2020
4

Bestede uren totaal: 118,0 uur

19-05-2020
5

Bestede uren totaal: 123,0 uur

27-07-2020
6

Bestede uren totaal: 131,0 uur

30-10-2020
7

Bestede uren totaal: 132,4 uur

18-02-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
OPRICHTING
De failliet is in 2013 opgericht door Dijkman en zijn toenmalige compagnon
(Harteveld), door het samenvoegen van hun beider ondernemingen in een
nieuw e BV (failliet). De heren zijn in 2015 gebrouilleerd w at uiteindelijk heeft
geresulteerd in de uittreding van Harteveld.

20-05-2019
1

BESTUUR/DIRECTIE
Vanaf 24 april 2013 tot 4 september 2015 w aren Dijkman en Harteveld
gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vennootschap.
Vanaf 4 september 2015 is Dijkman zelfstandig bevoegd bestuurder van de
vennootschap.
AANDEELHOUDER
Vanaf 11 september 2015 is Dijkman enig aandeelhouder van de
vennootschap.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

20-05-2019
1

Geen.

05-11-2019
3

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

20-05-2019
1

Voor zover bekend geen.

05-11-2019
3

1.4 Huur
Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan de Ambachtw eg te (2841
LZ) Moordrecht.
De huurovereenkomst is opgezegd op 2 mei 2019.

20-05-2019
1

Door het ontbreken van de juiste sleutels heeft de curator opdracht gegeven
om de sloten te vervangen. Op de locatie zijn geen activa aangetroffen.

02-08-2019
2

In overleg met de verhuurder is de locatie met w ederzijds goedvinden
opgeleverd op 10 juli 2019.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een handelscrediteur. In eerste instantie
heeft de bestuurder van de failliet (met zijn adviseur) de mogelijkheden van
verzet onderzocht. Al snel bleek dat de schuldenlast dusdanig is (met name
ook fiscale schulden) w aardoor verzet een utopie bleek. De vennootschap lijkt
reeds geruime tijd verlieslatend en verliezen zijn voornamelijk gefinancierd
door handelscrediteuren en de Belastingdienst.
Volgens de bestuurder van de failliet zijn de gevolgen van de gebrouilleerde
verhouding met de oud-medebestuurder (en de afw ikkeling van zijn uittreding)
belangrijke oorzaken in het uiteindelijke faillissement.

20-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen.

20-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

20-05-2019
1

Toelichting
1 (In onderzoek).
Een voormalig w erknemer heeft een vordering ingediend voor loon over de
periode 1 juli 2018 tot en met 3 augustus 2018 alsmede een maandsalaris
voor gew erkte overuren.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
2,1 uur

20-05-2019
1

0,3 uur

02-08-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0,0 uur

20-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Meer motorvoertuigen:
- Volvo V70 (verkoop via veiling)
- Citroen Jumper (leasauto (zie 5.2)
- Renault Kangoo (verkoop via veiling).

20-05-2019
1

Verkoopopbrengst
Nader te bepalen.
Boedelbijdrage
De volledige opbrengst komt toe aan de boedel.
Verkoopopbrengst
De Volvo V70 is verkocht via de veiling. De opbrengst bedraagt € 504,74.
Voor de Renault Kangoo moeten de juiste kentekenbew ijzen alsnog w orden
aangeleverd. Er bestaat thans onduidelijkheid omtrent het eigendom van de
auto.

02-08-2019
2

Verslag 3:
De Renault Kangoo staat op naam van de bestuurder. De bestuurder stelt dat
de kosten w erden voldaan door de failliet en dat het de bedoeling is gew eest
dat dit motorvoertuig op naam zou komen van de failliet. Het kentekenbew ijs
ontbreekt en gelet op de eigendom, dient een nieuw kentekenbew ijs te
w orden aangevraagd door de bestuurder, terw ijl de w aarde van het
motorvoertuig nihil is. De curator onderneemt in deze geen nadere actie.

05-11-2019
3

Verslag 4:
Verkoopopbrengst
Inmiddels zijn de ontbrekende gegevens alsnog aangeleverd door de
bestuurder. Dat betekent dat ook opdracht is gegeven aan het veilinghuis om
de Renault Kangoo te verkoop. De Renault Kangoo is ter veiling aangeboden
en verkocht voor € 165,00.

06-02-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en
loonheffingen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

20-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
7,2 uur

20-05-2019
1

4,4 uur

02-08-2019
2

0,4 uur

05-11-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen in de
correspondentie met de bestuurder en de RDW .
0,9 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen in de
correspondentie met de bestuurder, de RDW en verkoop van het
motorvoertuig.
0,1 uur

27-07-2020
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen, zover thans bekend.

20-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
0,0 uur

20-05-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

20-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
0,0 uur

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

20-05-2019
1

Toelichting debiteuren
Beschrijving
De bestuurder van de failliet heeft een lijst aangeleverd met openstaande
debiteuren. Hieruit zijn negen debiteuren aangeschreven met een totale
openstaande som van
€ 60.654,68. Inmiddels hebben reeds meer debiteuren stukken kunnen
aanleveren w aaruit blijkt dat geen vorderingen resteren doordat deze voldaan
zijn danw el zijn gecrediteerd. De verw achting is dat slechts een minimaal deel
van voornoemde totale openstaande som daadw erkelijk incasseerbaar is.

20-05-2019
1

Omvang
Initiële incasso: € 60.654,68.
Opbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
Zover bekend komt de volledige opbrengst toe aan de boedel.
Beschrijving
De incasso van de debiteuren is nog niet afgerond.

02-08-2019
2

Verslag 3:
Beschrijving
De bestuurder heeft aanvullende informatie aangeleverd (facturen uit 2018).
De (gebrekkige) administratie heeft tot gevolg dat (intensief) onderzoek nodig
is gew eest om de omvang van nog openstaande debiteuren te achterhalen.
Inmiddels zijn de debiteurenposten teruggebracht naar € 10.404,00. Voor één
debiteur is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om
rechtsmaatregelen te nemen.

05-11-2019
3

Ook is onduidelijkheid inzake de grondslag van meer betalingen aan de
bestuurder. De bestuurder is inmiddels verzocht toelichting te geven (zie ook
Rechtmatigheid).
Verslag 4:
Beschrijving
Eén debiteur is inmiddels gedagvaard. De debiteur betw ist de vorderingen.
Inzake de vordering(en) op de bestuurder: Zie 7. Rechtmatigheid.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-02-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
3,9 uur

20-05-2019
1

6,7 uur

02-08-2019
2

11,4 uur

05-11-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in onderzoek naar (aangeleverde) facturen uit 2018, onderzoek naar de
bankafschriften, reconstructie van een openstaande debiteurenlijst,
correspondentie (en sommatie) met debiteuren.
2,8 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met debiteuren en uitbrengen dagvaarding.
0,0 uur

27-07-2020
6

De w erkzaamheden met betrekking tot procedures (dagvaarding debiteur) zijn
(vanaf de vijfde verslagperiode opgenomen onder 9. Procedures.
0,4 uur

30-10-2020
7

Deze periode is 0,4 uur geschreven op debiteuren inzake de procedure. Deze
0,4 uur had ook geschreven kunnen w orden in rubriek 9. Het betrof
correspondentie met de advocaat w ederpartij over een schikking van de
lopende procedure.
0,3 uur

18-02-2021
8

Deze periode is 0,3 uur geschreven op debiteuren inzake de procedure. Deze
0,3 uur had ook geschreven kunnen w orden in rubriek 9. Het betrof
correspondentie met de advocaat w ederpartij over een schikking in de
lopende procedure.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet bankierde bij: ABN Amro, ING en BUNQ.
ABN Amro en ING hebben inmiddels de bankmutaties vanaf 1 januari 2018 tot
datum faillissement aangeleverd. Op datum faillissement heeft de ABN Amro
bankrekening een creditsaldo van € 0,15 en de ING bankrekening een
debetstand van € 279,57.
Op 18 april 2019 is een bedrag van € 1.608,65 gestort op de ING
bankrekening.

20-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een batig saldo overgeboekt naar de faillissementsrekening (€
1.521,00)

19-05-2020
5

5.2 Leasecontracten
Het leasecontract betreft: een Citroen Jumper 33.
Santander Consumer Finance B.V. Restschuld bedraagt in december 2018: €
8.861,88. De failliet heeft tussen december 2018 en datum faillissement geen
betalingen meer verricht. Het motorvoertuig is op 24 april 2019 door Fidron
namens Santander Consumer Finance B.V. afgehaald.

20-05-2019
1

Voor zover auto’s gedurende de boedelperiode zijn ingezet, zijn de kosten
boedelkosten.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zover bekend geen.

20-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zover bekend geen.

20-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zover bekend geen.

20-05-2019
1

Een leverancier heeft een eigendomsvoorbehoud kenbaar gemaakt. Op de
locatie zijn de betreffende activa niet aangetroffen.

02-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Zover bekend geen.

20-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Zover bekend geen.

20-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
0,8 uur

20-05-2019
1

1,5 uur

02-08-2019
2

0,2 uur

19-05-2020
5

De w erkzaamheden hebben bestaan uit correspondentie met de bank.

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

20-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
0,0 uur

20-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
0,0 uur

20-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor het boekjaar 2015 is voor het laatst een jaarrekening opgesteld. In 2016
en 2017 is een grootboek bijgehouden. Vanaf 2018 is geen administratie
gevoerd.

20-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017
Publicatiedatum: Niet
Consequentie: te laat
2016
Publicatiedatum: Niet
Consequentie: te laat
2015
Publicatiedatum: 14 juli 2016
Consequentie: geen
2014
Publicatiedatum: 18 mei 2015
Consequentie: geen

20-05-2019
1

De jaarrekeningen 2016, 2017 zijn niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Omvang: klein.

20-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-05-2019
1

Verslag 3:
Failliet is opgericht op 25 april 2013. Nader onderzoek naar de stortingsplicht
is, gezien het maatschappelijk en geplaatst kapitaal, niet opportuun.

05-11-2019
3

Verslag 4:
Failliet is opgericht op 25 april 2013. Nader onderzoek naar de stortingsplicht
is, gezien het maatschappelijk en geplaatst kapitaal, niet opportuun.

06-02-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog plaatsvinden.
Ja

20-05-2019
1

05-11-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Het bestuur heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:10 BW en
2:394 BW .

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog plaatsvinden.

20-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog plaatsvinden.

20-05-2019
1

Verslag 3:
Inmiddels heeft (summier) onderzoek plaatsgevonden. Het staat vast dat de
jaarrekeningen van 2016 en 2017 niet zijn gedeponeerd. Ook is de conclusie
van de curator dat de administratie gebrekkig is. Tevens blijken in 2018
onduidelijke overboekingen en opnames door de bestuurder te zijn gedaan.
Het is onduidelijk of hiervoor een geldige reden is. De bestuurder is inmiddels
in kennis gebracht van de conclusies van de curator.

05-11-2019
3

Verslag 4:
Toelichting / (Overige) onrechtmatige gedragingen
De bestuurder heeft meer door de curator benoemde onttrekkingen betw ist.
Na aanlevering van aanvullende stukken (door de bestuurder) is de vordering
(onttrekkingen) teruggebracht tot € 28.698,82. Gelet op de status van de
gevoerde administratie en de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder is
tevens getracht om met een praktische benadering tot een oplossing te komen
(schikkingsvoorstel van € 5.448,82). Vooralsnog zonder resultaat.

06-02-2020
4

Uit verhaalsonderzoek van de Belastingdienst volgt dat de bestuurder geen
verhaal biedt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
0,5 uur

20-05-2019
1

1,8 uur

02-08-2019
2

11,3 uur

05-11-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in onderzoek naar de (aangeleverde) administratie. Bankmutaties in
(voornamelijk) 2018 en correspondentie met de bestuurder.
7,7 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met de bestuurder.
2,1 uur

19-05-2020
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met de bestuurder.
0,8 uur

30-10-2020
7

De curator sluit het rechtmatigheidsonderzoek op grond van het complete
gebrek aan verhaal. De verrichte w erkzaamheden staan niet in verhouding tot
het gerealiseerde en eventueel te realiseren actief.
0,1 uur

18-02-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Als p.m. posten w orden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van
Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dw angcrediteuren.

20-05-2019
1

Overige boedelvorderingen
Vooralsnog geen.

Toelichting
Verslag 4:
Sleutelmaker: € 120,00
Deurw aarder: € 102,85
Salaris curator: PM

06-02-2020
4

Overige boedelvorderingen:
(Verw achting) concurrente boedelschuld verhuurder: circa € 1.573,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 111.184,00

20-05-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft op 16 april 2019 een schuldenoverzicht toegestuurd.
Hieruit volgt een totale fiscale schuld van € 111.184,00 (LHN, MB, OB en VPB).
€ 122.345,00

05-11-2019
3

Toelichting
Totale belastingschuld (inclusief netto kosten): € 122.345,00.

Toelichting
Totale belastingschuld (inclusief netto kosten): € 142.946.

Toelichting
Totale belastingschuld (inclusief netto kosten): € 153.987.

19-05-2020
5

18-02-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Geen.

Toelichting
Het UW V heeft een artikel 3:288 sub e BW vordering ingediend van € 3.503,60,
en
Het UW V heeft een artikel 66 lid 3 W W vordering ingediend van € 878,91.

20-05-2019
1

19-05-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.503,60

20-05-2019
1

Toelichting
Het betreft een voormalig w erknemer: € 3.503,60.

Toelichting
3.
voormalig w erknemer: € 3.503,60;
voormalige w erknemer: € 2.622,49;
leverancier: € 1.353,09.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

20-05-2019
1

10

02-08-2019
2

16

05-11-2019
3

18

19-05-2020
5

21

27-07-2020
6

22

18-02-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 123.451,70

20-05-2019
1

€ 138.265,97

02-08-2019
2

€ 146.107,47

05-11-2019
3

€ 156.691,72

19-05-2020
5

€ 191.113,15

27-07-2020
6

€ 192.046,40

18-02-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is thans niet de verw achting dat de kosten van het faillissement kunnen
w orden voldaan.

20-05-2019
1

Opheffing w egens de staat van de boedel ex artikel 16 Fw .

06-02-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1,5 uur

20-05-2019
1

9,5 uur

02-08-2019
2

2,8 uur

05-11-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met schuldeisers.
2,1 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met schuldeisers.
1,3 uur

19-05-2020
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met schuldeisers.
0,8 uur

27-07-2020
6

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met schuldeisers.
0,9 uur

30-10-2020
7

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met schuldeisers.
0,4 uur

18-02-2021
8

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen
gew eest in correspondentie met schuldeisers.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

Verslag 4:
Een debiteur is gedagvaard. De procedure loopt.

06-02-2020
4

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

Verslag 4:
Incasso (kanton). Belang van € 10.404,00.

06-02-2020
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-05-2019
1

Verslag 4:
W ederpartij moet concluderen.

06-02-2020
4

Verslag 5:
W ederpartij heeft geconcludeerd. De rechtbank heeft de comparitie voor
onbepaalde tijd uitgesteld (Covid-19).

19-05-2020
5

Op 16 juni 2020 zijn de verhinderdata aan de rechtbank Noord-Holland
verstuurd.
Een comparitie van partijen te Zaandam is belegd op 28 oktober 2020.

27-07-2020
6

De kantonrechter heeft per brief van 27 oktober 2020 de zaak verw ezen naar
de rol van 12 november 2020 in verband met een getroffen schikking tussen
partijen. De zaak staat voor doorhaling / voortzetting.

30-10-2020
7

De zaak is doorgehaald.

18-02-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
0,0 uur

20-05-2019
1

Verslag 4:
0,4 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met de gemachtigde van de debiteur.
Verslag 5:
2,2 uur

19-05-2020
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met de gemachtigde van de debiteur, rechtbank en
doornemen stukken.
1,3 uur

27-07-2020
6

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in correspondentie met de gemachtigde van de debiteur, de rechtbank en het
doornemen van stukken.
0,7 uur

30-10-2020
7

0,6 uur

18-02-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Oplevering huurpand;
- Verkoop motorvoertuigen;
- Onderzoek rechtmatigheid.

20-05-2019
1

- Verkoop motorvoertuig;
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek rechtmatigheid.

02-08-2019
2

- debiteurenincasso;
- aansprakelijkheid bestuurder;
- afw ikkeling.

05-11-2019
3

- Debiteurenincasso (procedure);
- Aansprakelijkheid bestuurder;
- Afw ikkeling.

19-05-2020
5

- Debiteurenincasso (procedure);
- Aansprakelijkheid bestuurder;
- Afw ikkeling.

27-07-2020
6

Afw ikkeling.

30-10-2020
7

Afw ikkeling.

18-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De voor een dergelijk faillissement gebruikelijke termijn.

20-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-02-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
1,7 uur

20-05-2019
1

4,8 uur

02-08-2019
2

3,3 uur

05-11-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in de correspondentie met de rechter-commissaris alsmede de openbare
verslaglegging.
2,0 uur

06-02-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in de correspondentie met de rechter-commissaris alsmede de openbare
verslaglegging.
4,5 uur

19-05-2020
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in de correspondentie met de rechter-commissaris alsmede de openbare
verslaglegging.
2,8 uur

27-07-2020
6

5,2 uur

30-10-2020
7

De w erkzaamheden in deze verslagperiode zijn voornamelijk gelegen gew eest
in de correspondentie met de rechter-commissaris alsmede de openbare
verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

