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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
ASN Autoschade Bodegraven B.V.
Statutair gevestigd te Bodegraven, kantoorhoudende te (2411 NL) Bodegraven
aan de Broekveldselaan 5.

05-06-2020
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Activiteiten onderneming
De onderneming van gefailleerde hield zich bezig met schadeherstel van
voertuigen voor particuliere en zakelijke klanten (w aaronder een
leasemaatschappij en verzekeraars).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 718.499,00

€ -71.973,00

€ 150.593,00

2020

€ 266.480,22

€ -92.973,03

€ 195.898,49

Toelichting financiële gegevens

05-06-2020
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Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de jaarcijfers over het jaar 2019.

05-06-2020
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De concept jaarrekening over het jaar 2019 is aangeleverd.

05-09-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

05-06-2020
1

9

05-09-2020
2

Toelichting
Op datum faillissement w aren er nog 9 w erknemers in dienst van failliet.

Boedelsaldo
€ 91.241,15

05-06-2020
1

€ 91.078,23

05-09-2020
2

€ 73.604,16

04-12-2020
3

€ 69.145,40

01-03-2021
4

€ 62.129,49

25-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
3-6-2020
van
5-6-2020

05-09-2020
2

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

04-12-2020
3

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

01-03-2021
4

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021

01-06-2021
5

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021

25-08-2021
6

t/m
16-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 0 min

2

40 uur 30 min

3

30 uur 42 min

4

14 uur 0 min

5

16 uur 0 min

6

25 uur 18 min

totaal

190 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator hanteert in dit verslag de door Recofa voorgeschreven nummering
voor faillissementsverslagen. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie
aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. De curator staat niet
in voor de volledigheid, juistheid en deugdelijkheid van de aan haar
aangeleverde informatie. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

05-06-2020
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De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op de inventarisatie van de
onderneming, inventarisatie van de aangeleverde stukken, het informeren van
de personeelsleden, het onderzoeken van doorstart mogelijkheden, voeren
van onderhandelingen in het kader daarvan en realiseren van een doorstart.
Het personeel is samen met het UW V begeleid in het kader van de
loongarantieregeling.

De bestede uren in de afgelopen verslagperiode hebben onder andere
betrekking gehad op de verdere inventarisatie in het faillissement, het
incasseren van vorderingen op openstaande debiteuren, het afronden van de
w erkzaamheden in het kader van de doorstart en afw ikkeling van
onderzoeken in verband met crediteuren die zich hebben beroepen op
eigendomsvoorbehoud. Daarnaast is er door één debiteur een beroep gedaan
op verrekening, hetgeen nog w ordt onderzocht. Er zijn tot slot
w erkzaamheden besteed aan de verdere inventarisatie van de crediteuren.

05-09-2020
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De uren in deze verslagperiode hebben o.a. betrekking gehad op het
onderzoek naar oorzaken van het faillissement w aarbij er nadere informatie is
ingew onnen bij de bestuurders. Verder is er onderzoek gedaan naar de
openstaande vorderingen en is het hiermee gepaard gaande incassotraject
opgestart. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van de
crediteurenpost en de verslaglegging.

04-12-2020
3

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op de
onderhandelingen inzake de verkoop van de telefoonnummers alsmede het
regelen van de hiermee gepaard gaande contractsovername. Er is ook tijd
besteed aan het verdere onderzoek naar de boekhouding, het behandelen
van de crediteurenpost en de verslaglegging.

01-03-2021
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De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben met name betrekking
gehad op het onderzoeken van de vorderingen van de debiteuren w aarbij het
onderzoek zich met name gericht heeft op w elk gedeelte bij de debiteur
gevorderd moet w orden en w elk gedeelte in het kader van het eigen risico bij
de verzekerde gevorderd moet w orden. Verder is er tijd besteed aan het
behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.

01-06-2021
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben met name betrekking
gehad op het onderzoek in het kader van een verrekeningsberoep en de
discussie in dat kader. Daarnaast is er tijd besteed aan een
rechtmatigheidsonderzoek. Ten slotte is er tijd besteed aan de
verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost.

25-08-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enige aandeelhouder van gefailleerde is ASN Groep B.V. De enig
aandeelhouder van ASN Groep B.V. is ASN International B.V. Er staan drie
gevolmachtigden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel die gezamenlijk
de directie voerden van gefailleerde.

05-06-2020
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures.

05-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van een aantal voor de branche gebruikelijke afgesloten
verzekeringen. De verzekeraar is reeds aangeschreven.

05-06-2020
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand
aan de Broekveldselaan 5 te Bodegraven. De huursom bedraagt per maand €
3.300,- ex BTW

05-06-2020
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Er is geen sprake van een achterstand in de huurbetalingen. De curator is met
de doorstartende partij (zie hiervoor onderdeel 6) overeengekomen dat de
huurverplichtingen met ingang van 3 juni 2020 overgaan op de doorstartende
partij. Ook de kosten voor gas, w ater, energie en licht gaan per voornoemde
datum over op de doorstartende partij.

1.5 Oorzaak faillissement
De rechtsvoorganger van ASN w as Van Beynum Autoschade B.V., onderdeel
van de Van Beynum Autogroep. Het autoschadeherstelbedrijf handelde onder
de franchiseformule van de ASN Groep. Deze heeft landelijk 80 vestigingen.
De Van Beynum Autogroep heeft de vermogensbestanddelen van de
onderneming aan meerdere partijen verkocht in 2019. Alle leaseactiviteiten en
leaseauto’s zijn overgenomen door PON. De dealeractiviteiten zijn
overgenomen door de Maas Autogroep. Maas w ilde het
autoschadeherstelbedrijf echter niet overnemen. Omdat de ASN Groep (de
franchisegever) de vestiging in Bodegraven w ilde behouden heeft zij het
autoschadeherstelbedrijf van Van Beynum Autoschade B.V. middels een
activa/passiva transactie overgenomen in mei 2019. De corebusiness van ASN
Groep ziet op het exploiteren van haar franchiseformule. Het w as de bedoeling
om ASN in het eigen netw erk te behouden en hier een (nieuw e)
franchisenemer voor te vinden die de vestiging in Bodegraven zou gaan
exploiteren.
ASN had als schadeherstelbedrijf van PON een merkencertificering verkregen
w elke geldig zou zijn tot en met maart 2022. Deze is ingetrokken door PON na
mei 2019. Deze intrekking heeft tot een omzetdaling geleid omdat een groot
deel van het klantenbestand schade laat herstellen bij gecertificeerde

05-06-2020
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autoschadeherstelbedrijven. Daarnaast w erd er geen klanten meer
doorverw ezen door een belangrijke partij. Deze heeft diens eigen capaciteiten
opgeschaald en heeft een eigen schadeherstelbedrijf opgericht en w ilde
zodoende niet meer doorverw ijzen naar ASN. Dit heeft de omzetdaling verder
versterkt.
Tot slot hebben de Coronamaatregelen geleid tot een omzetdaling. ASN Groep
zag geen gezond toekomstperspectief meer voor ASN en heeft besloten om
het faillissement aan te vragen. De bedrijfsactiviteiten zijn één w eek voordat
het faillissement is uitgesproken stilgelegd door het bestuur.
De curator zal de achtergronden en oorzaken van het faillissement verder
onderzoeken.
In het onderstaande zijn de opgegeven oorzaken van het faillissement volgens
de bestuurders aangevuld.
De rechtsvoorganger van ASN w as Van Beynum Autoschade B.V., onderdeel
van de Van Beynum Autogroep. Het autoschadeherstelbedrijf handelde onder
de franchiseformule van de ASN Groep. Deze heeft landelijk 80 vestigingen.
De Van Beynum Autogroep heeft de vermogensbestanddelen van de
onderneming aan meerdere partijen verkocht in 2019. Alle leaseactiviteiten zijn
overgenomen door PON. De dealeractiviteiten zijn overgenomen door de Maas
Autogroep. Maas Autogroep w ilde tevens het autoschadeherstelbedrijf
overnemen. Omdat ASN Groep B.V. (de franchisegever) de vestiging in
Bodegraven w ilde behouden heeft zij uiteindelijk het autoschadeherstelbedrijf
van Van Beynum Autoschade B.V. middels een activa/passiva transactie
overgenomen in mei 2019.
De corebusiness van ASN Groep B.V. ziet op het exploiteren van haar
franchiseformule. Het w as de bedoeling om ASN in het eigen netw erk te
behouden en hier een (nieuw e) franchisenemer voor te vinden die de vestiging
in Bodegraven zou gaan exploiteren.
Van Beynum Autoschade (de rechtsvoorganger van ASN) had als
schadeherstelbedrijf van PON een merkerkenning verkregen w elke geldig zou
zijn tot en met maart 2022. Deze is ingetrokken door PON met ingang van 1
januari 2020. Deze intrekking heeft tot een omzetdaling geleid omdat een deel
van het klantenbestand schade laat herstellen bij merkerkende
autoschadeherstelbedrijven. Daarnaast w erden er geen klanten meer
doorverw ezen door een belangrijke partij. Deze verw ees door naar een ander
aan haar gelieerd bedrijf en w ilde zodoende niet meer doorverw ijzen naar
ASN. Dit heeft de omzetdaling verder versterkt.
Tot slot hebben de Coronamaatregelen geleid tot een omzetdaling. ASN Groep
B.V. zag geen gezond toekomstperspectief meer voor ASN en heeft besloten
om het faillissement aan te vragen. De bedrijfsactiviteiten zijn één w eek
voordat het faillissement is uitgesproken stilgelegd door het bestuur.
De curator zal de achtergronden en oorzaken van het faillissement verder
onderzoeken.

05-09-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

05-06-2020
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Toelichting
Op datum w aarop het faillissement is uitgesproken w aren er 8 w erknemers in
dienst.
Er is op de bedrijfslocatie één fysieke bijeenkomst door de curator ingepland
w aarbij de Coronamaatregelen en de verplichte 1,5 meter afstand in acht is
genomen. De w erknemers zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten.
Verdere informatieverstrekking vond schriftelijk plaats.
Na de verkregen machtiging van de rechter-commissaris is het ontslag van
deze w erknemers door de curator aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

05-06-2020
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Personeelsleden
10

05-09-2020
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Toelichting
Er w aren tien personeelsleden in dienst bij failliet in het jaar voor faillissement.
Één w erknemer heeft zelf ontslag genomen toen bekend is gew orden dat het
faillissement w as aangevraagd en is elders in dienst getreden. Nadat het
faillissement is uitgesproken w aren er zodoende nog 9 w erknemers in dienst
van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-5-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft per brief van 11 mei 2020 het ontslag van de 8 w erknemers
aangezegd. Voor deze w erknemers is verder de loongarantieregeling in gang
gezet. Het UW V heeft over de loonverplichtingen op grond van de
loongarantieregeling overgenomen gedurende de w ettelijke opzegtermijn.

05-06-2020
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Er zijn in totaal 9 w erknemers ontslagen na de daartoe verkregen machtiging
van de rechter-commissaris. Voor alle w erknemers is de loongarantieregeling in
gang gezet.

05-09-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Hiervan is geen sprake.

05-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-06-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris, spuitmachines, spuitcabines

€ 57.000,00

totaal

€ 57.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft onder andere het navolgende aangetroffen:
-kantoorinventaris;
-spuitcabines;
-bruggen;
-apparatuur;
-w erkplaatsinventaris;
-voorraad bestaande uit o.a. schuurmaterialen en lak.

05-06-2020
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De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door het NTAB (Nederlands Taxatie- en
Adviesbureau) en inmiddels in één algehele transactie verkocht. De koopsom
bedraagt € 57.000,- voor de inventaris en bedrijfsvoorraad. Er is een bedrag
ter hoogte van € 10.000,- betaald voor de goodw ill. De totale koopsom van €
67.000,- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
Enkele crediteuren hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. Hier
w ordt onderzoek naar gedaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-06-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd, er is onderzoek verricht naar
eigendom van derden en er is een taxatie uitgevoerd. Daarnaast is er
gecorrespondeerd met gegadigde kandidaten in het kader van een doorstart
en zijn er (telefonische) onderhandelingen gevoerd met de kandidaten.
Daarnaast is er gecorrespondeerd met meerdere andere partijen om een
doorstart mogelijk te maken.

05-06-2020
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De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en inmiddels in één algehele transactie
verkocht. De koopsom bedraagt € 57.000,- voor de inventaris en
bedrijfsvoorraad en een bedrag van € 10.000,- is betaald voor de goodw ill. De
totale koopsom van € 67.000,- is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
Hiermee zijn alle w erkzaamheden inzake dit onderdeel afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden aangetroffen. Er w as op het moment dat het faillissement
w as uitgesproken geen sprake van onderhanden w erk daar de
bedrijfsactiviteiten al niet meer w erden uitgevoerd.

05-06-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ik verw ijs hiervoor naar onderdeel 3.3.

05-06-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

Kasgeld

€ 2.200,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 12.200,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voor de goodw ill is er in totaal een bedrag van € 10.000,- betaald.
Verder is er ook nog kasgeld aangetroffen ten bedrage van € 2.200,-.
Laatstgenoemd bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

05-06-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 21.812,00

€ 1.777,49

totaal

€ 21.812,00

€ 1.777,49

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar opgave van het bestuur is er sprake van een debiteurenportefeuille ten
bedrage van € 21.812,39 w aarbij het merendeel van de portefeuille ziet op
een vordering op de gelieerde ASN Groep B.V.

05-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zal nog nader onderzoek w orden gedaan naar de vorderingen w aarna de
incassering van de vorderingen in gang zal w orden gezet.

05-06-2020
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Er is een aanvang gemaakt met de incasseren van vorderingen op debiteuren.
Er is sprake van een debiteur die een beroep heeft gedaan op verrekening, dit
w ordt door de curator nader onderzocht.

05-09-2020
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Het incassotraject is nog gaande. Tot op heden is er voor een bedrag ad €
1.282,32 aan vorderingen geïncasseerd.

04-12-2020
3

Het incassotraject is nog gaande. Tot op heden is er voor een bedrag ad €
1.777,49 aan vorderingen geïncasseerd.

01-03-2021
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Thans staat er nog een bedrag open van € 590,75 aan gew one
bedrijfsdebiteuren Verder is er nog sprake van een debiteur die een beroep
doet op verrekening. Dit laatste w ordt nog verder uitgezocht.

01-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de Rabobank. De bank heeft geen vorderingen op
gefailleerde.
Na het doorvoeren van diverse storneringen is het creditsaldo ten bedrage van
€ 23.081,15 overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

05-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Er zijn negen leaseauto's aangetroffen (operational lease). De curator heeft
ingestemd met het retourneren van de leaseauto's aan de betreffende
leasemaatschappij. De auto's zijn reeds opgehaald.

05-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door één partij een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud, na
bestudering van de voorw aarden en contracten is de curator tot de conclusie
gekomen dat er geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.
Gezien het vorenstaande is de desbetreffende activa in de algehele
activatransactie meegenomen.

05-06-2020
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Er zijn meerdere crediteuren die zich hebben beroepen op
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.
De onderzoeken in het kader van de crediteuren die zich hebben beroepen op
eigendomsvoorbehoud zijn afgerond.

05-09-2020
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5.6 Retentierechten
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
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5.7 Reclamerechten
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Dit is niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren en het bestuur.

05-06-2020
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Er is gecorrespondeerd met de bank en met partijen in het kader van
betalingen die er zijn voldaan op de voormalige bankrekening van failliet. Er is
sprake gew eest van een betaling als gevolg van een onmiskenbare vergissing.
Deze is reeds doorgestort naar de betrokkene. Overige betalingen w orden nog
onderzocht.

05-09-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn per 2 juni 2020 overgenomen door
Nijma Holding B.V. en zullen w orden voortgezet op dezelfde locatie. De
overnamesom bedraagt in totaal € 67.000,- en is inmiddels door de boedel
ontvangen. Verder heeft de doorstartende partij Nijma Holding B.V.
aangegeven voornemens te zijn om arbeidsovereenkomsten van vijf
w erknemers van gefailleerde aan te bieden. De doorstartende partij heeft een
nieuw e huurovereenkomst gesloten met de verhuurder en zal de
bedrijfsactiviteiten voortzetten onder de franchiseformule van ASN Groep B.V.

05-06-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Van een voortzetting van activiteiten door de boedel is geen sprake gew eest
w aardoor een financiële verslaglegging ook niet aan de orde is.

05-06-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn per 2 juni 2020 overgenomen door
Nijma Holding BV. De overnamesom bedraagt in totaal € 67.000,- en is
inmiddels door de boedel ontvangen.

05-06-2020
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6.5 Verantwoording
De koopsom van € 67.000,- bestaat uit een bedrag van € 57.000,- voor de
inventaris en bedrijfsvoorraad en een bedrag van € 10.000,- voor de goodw ill,
is inmiddels door de boedel ontvangen.

05-06-2020
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6.6 Opbrengst
€ 67.000,00

05-06-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie omzet, inventarisatie activa, uit laten voeren van een taxatie,
correspondentie met doorstartkandidaten, onderhandelingen met kandidaten,
opstellen koopovereenkomst en leveringshandelingen. Tevens is er overleg
gevoerd met ASN Groep B.V. en de verhuurder.

05-06-2020
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De w erkzaamheden met betrekking tot de doorstart zijn nagenoeg afgerond.
Er is medew erking verleend aan enkele gew enste contractsovernames.
Overige contracten zijn opgezegd.

05-09-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het grootste deel van de administratie en boekhouding
ontvangen. Dit zal nog verder w orden onderzocht.

05-06-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Vanw ege de recente oprichting van de failliete vennootschap in mei 2019 heeft
er geen deponering plaatsgevonden.

05-06-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit is niet van toepassing.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit w ordt nog onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-06-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal w orden onderzocht.

05-06-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-06-2020
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Toelichting
Dit zal w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog gaande.

05-06-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden zoals hiervoor gemeld zullen nog w orden uitgevoerd.

05-06-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: ad p.m.
UW V: ad p.m.
€ 66.467,08

05-06-2020
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05-09-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 66.467,08
€ 72.679,76
Toelichting
De vordering van het UW V is verhoogd naar € 72.679,76.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-06-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend.

05-06-2020
1

€ 123.463,00

05-09-2020
2

€ 174.044,00

04-12-2020
3

€ 224.625,00

01-06-2021
5

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 224.625,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.

05-06-2020
1

€ 25.468,96

05-09-2020
2

€ 30.095,42

01-06-2021
5

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is verhoogd naar € 30.095,42.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend

05-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-06-2020
1

19

05-09-2020
2

21

01-03-2021
4

23

25-08-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.010,47

05-06-2020
1

Toelichting
Het totaal aan tot nu toe ingediende vorderingen door concurrente crediteuren
bedraagt € 2.010,47,
€ 16.682,23

05-09-2020
2

€ 17.289,11

01-03-2021
4

€ 19.183,28

25-08-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te kunnen doen.

05-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De vorderingen van de crediteuren w orden nog verder geïnventariseerd.

05-06-2020
1

Het overgrote deel van de concurrente crediteuren heeft een vordering
ingediend.

01-03-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek en afhandeling rechten van derden;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

05-06-2020
1

- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- onderzoek en incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

01-03-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan hier nog geen uitspraak w orden
gedaan.

05-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-11-2021

25-08-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden zoals genoemd in het bovengenoemde plan van aanpak
zullen nog w orden uitgevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2020
1

