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

8
23-04-2022
F.09/20/185
NL:TZ:0000144296:F001
09-06-2020

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr Z. Koscielniak

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.S. The Hague
I.P.L. B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
L.S. The Hague I.P.L. B.V. (KVK 73284807), nader "failliet" te noemen. Failliet is
opgericht op 30 november 2018 en w as tot datum faillissement gevestigd aan
de Dennew eg 56 te Den Haag.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Failliet exploiteerde een schoonheidssalon voor permanente lichaamsontharing
aan de Dennew eg 56 te Den Haag.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 73.250,00

€ -91.521,00

2018

€ 781.065,00

€ 21.784,00

2019

€ 574.909,00

€ -149.796,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

€ 221.183,00

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-07-2020
1

€ 27.082,21

23-10-2020
2

Toelichting
Verkoop inventaris en ontvangsten na datum faillissement van een prefaillissementsvordering.

€ 27.963,69

23-01-2021
3

Toelichting
Toename in actief is veroorzaakt door nadere veilingopbrengsten.

€ 27.947,79

23-07-2021
5

Toelichting
Het saldo is gedaald ten gevolge van de in rekening gebrachte bankkosten
voor het houden van de boedelrekening (maanden april, mei, en juni 2021).

€ 27.931,89

23-10-2021
6

Toelichting
Het saldo is gedaald ten gevolge van de in rekening gebrachte bankkosten
voor het houden van de boedelrekening (maanden juli, augustus, en
september 2021).

€ 27.915,99

23-01-2022
7

€ 27.915,99

23-04-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
9-7-2020
van
7-7-2020

23-10-2020
2

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

23-01-2021
3

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

23-04-2021
4

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

23-07-2021
5

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

23-10-2021
6

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

23-01-2022
7

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
20-4-2022

Bestede uren

23-04-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 12 min

2

35 uur 54 min

3

6 uur 48 min

4

13 uur 48 min

5

7 uur 54 min

6

4 uur 30 min

7

6 uur 24 min

8

5 uur 54 min

totaal

125 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bespreking en correspondentie bestuurder, contact en correspondentie
personeel, correspondentie bank, correspondentie crediteuren, bestuderen
administratie.

09-07-2020
1

Verkoop activa, correspondentie bestuurder, correspondentie bank,
correspondentie klanten/crediteuren, start rechtmatigheidsonderzoek.

23-10-2020
2

Correspondentie bestuurder, correspondentie bank en correspondentie
klanten/crediteuren.

23-01-2021
3

Rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie klanten en crediteuren.

23-04-2021
4

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie klanten/crediteuren.

23-07-2021
5

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie klanten/crediteuren en
w erkzaamheden t.a.v. evt. NOW -vaststelling.

23-10-2021
6

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie bestuurder en
klanten/crediteuren.

23-01-2022
7

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie bestuurder en
klanten/crediteuren.

23-04-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Double Ten B.V., die op haar
beurt bestuurd w ordt door Fred Nieuw enhuyzen Holding B.V. en Caroline
Nieuw enhuijzen Holding B.V. Voornoemde vennootschappen w orden elk
bestuurd door hun respectievelijke naamgevers.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Failliet w as meeverzekerd op de diverse verzekeringspolissen van haar
moedervennootschap, Double Ten B.V.

09-07-2020
1

1.4 Huur
Failliet w as gevestigd in een door haar moedervennootschap Double Ten B.V.
gehuurde ruimte aan de Dennew eg 56 te Den Haag. Double Ten B.V. belastte
(huur)kosten door aan failliet.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door een drastische
daling in de omzet die mogelijk veroorzaakt is door negatieve berichtgeving
omtrent het IPL ontharingsproduct in relatie tot concurrent 'Just W ellness' en
diens daarop volgende faillissement (begin januari 2020). De negatieve
berichtgeving zou hebben geresulteerd in een verminderde belangstelling voor
het IPL-product (permanente lichaamsontharing via 'Intense Pulsed Light
Technology').
Terw ijl de omzet van failliet vanaf medio 2019 drastisch terugliep, zouden de
kosten hebben doorgelopen. Ten gevolge van de omzetdaling en voorspelde
financiële problemen, heeft de bestuurder begin 2020 een aangepast
businessmodel geïntroduceerd. Voorheen bood failliet onbeperkte
behandelingen aan tegen een vaste vooruitbetaalde scherpe prijs (min of meer
levenslang abonnement tegen een eenmalige betaling). Met ingang van 2020
w erden pakketten aangeboden voor een vooraf bepaald aantal behandelingen
tegen een vaste prijs. Ook nu betaalden klanten de behandelingen vooruit.
Vanw ege COVID 19 heeft de ontharingskliniek haar deuren gesloten medio
maart 2020. Hoew el schoonheidssalons in Nederland per juni 2020 hun deuren
w eer mochten openen, besloot de bestuurder dat een heropening van de
salon onmogelijk rendabel zou kunnen zijn: het voortbestaan van de
onderneming w as afhankelijk van volume (tussen de 100 en 180 klanten per
dag) en vanw ege verscherpte maatregelen rondom corona, zou de salon geen
hoge volumes meer aankunnen. Vanw ege het voorgaande zou de salon geen
nieuw e klanten kunnen aannemen, omdat de nieuw e capaciteit reeds
onvoldoende w as voor de bestaande klanten.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

09-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren 7 w erknemers in dienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

09-07-2020
1

Toelichting
Voor datum faillissement hadden tw ee w erknemers reeds afscheid genomen
van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-6-2020

7

na verkregen toestemming van de rechter-commissaris op 15 juni
2020

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers, (telefonisch) contact w erknemers, contact UW V.

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 10.042,26

Vervolg veilingopbrengst inventaris
totaal

Boedelbijdrage

€ 881,48
€ 10.923,74

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet beschikt over een inventaris, bestaande uit een achttal ingerichte
behandelkamers en een ontvangst-/ w achtruimte. De inventaris is getaxeerd
door NTAB. De curator heeft diverse opkopers benaderd om een bod uit te
brengen op de inventaris.

09-07-2020
1

De inventaris is in opdracht van de curator geveild door BVA Auctions.

23-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris bestaat volledig uit bodemzaken. De curator behartigt de
belangen van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 van de faillissementsw et.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie, correspondentie bank, benaderen geïnteresseerde
partijen.

09-07-2020
1

De inventaris is in opdracht van de curator geveild door BVA Auctions.

23-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte niet over een voorraad en/of onderhanden w erk.

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

09-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Overname geleasete machine

€ 1.122,40

€ 300,00

totaal

€ 1.122,40

€ 300,00

Toelichting andere activa
In onderzoek.

09-07-2020
1

Zie hierna bij 5.2.

23-04-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

09-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder had failliet geen debiteuren op datum
faillissement.

09-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen administratie.

09-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 248.096,00
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet heeft zich hoofdelijk verbonden jegens de Rabobank voor leningen die
door de Rabobank zijn verstrekt aan de groep.

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een (financial) lease overeenkomst ter zake één
ontharingsapparaat/machine (MedCos IPL).

09-07-2020
1

Gefailleerde heeft in 2017 een lease overeenkomst gesloten met betrekking
tot een machine voor permanente lichaamsontharing. Deze leaseovereenkomst
liep nog op faillissementsdatum. Het betrof financial lease w aardoor de boedel
voorw aardelijk eigenaar w as van de machine. De middellijk bestuurder van
failliet had belang bij de lease overeenkomst, omdat hij zich privé hoofdelijk
had verbonden voor de voldoening van de leaseverplichtingen jegens de
lessor.

23-10-2020
2

De machine is in opdracht van de curator getaxeerd door NTAB. Afgaand op de
taxatiew aarde en de nog te betalen leasetermijnen alvorens de boedel
eigenaar zou w orden, heeft de curator haar medew erking verleend aan
contractsoverdracht aan de middelijk bestuurder. De medew erking van de
curator geschiedde onder de voorw aarde dat gefailleerde door de lessor w erd
ontslagen van al haar verplichtingen; de boedel een vergoeding kreeg voor de
overdracht ter hoogte van €1.122,40 (taxatiew aarde minus de nog te betalen
termijnen), alsook een boedelbijdrage zou w orden voldaan van € 300.
In totaal ontving de boedel dus een vergoeding van € 1.422,40 voor
medew erking van de boedel aan contractsovername.

5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet heeft zekerheden verstrekt aan de Rabobank ter zekerheid van
nakoming van aan de groep verstrekte leningen. De zekerheden bestaan uit
verpanding van voorraad en inventaris, alsook verpanding van de vordering
van failliet op de bank.

09-07-2020
1

De curator is in discussie met de bank over de verpanding van vorderingen.

23-10-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een pandrecht op de vordering van failliet op de bank. Op datum
faillissement w as sprake van een positief banksaldo; de Rabobank heeft het
saldo op datum faillissement ad € 17.351,35, verrekend met (een deel van)
haar vordering.

09-07-2020
1

De curator is in discussie met de bank over de verpanding van vorderingen en
de rechtmatigheid van de verrekening.

23-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal de discussie met de bank w orden
voortgezet.

23-04-2022
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met een beroep op een recht van retentie.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met een beroep op een recht van reclame.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-07-2020
1

De bank heeft de kosten ter zake de taxatie van de inventaris voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w as de onderneming van failliet reeds enige maanden
gestaakt (ten gevolge van COVID-19). De onderneming is niet voortgezet door
de curator.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-07-2020
1

6.4 Beschrijving
De (middellijk) bestuurder van failliet gaf aan geen interesse te hebben in een
doorstart van de onderneming.
Er hebben zich ook geen andere partijen bij de curator gemeld die interesse
hadden in een doorstart.

09-07-2020
1

Voorts maakte failliet gebruik van een door haar moedervennootschap
gehuurde ruimte. De moedervennootschap heeft bij aanvang aangegeven niet
bereid te zijn tot onderverhuur, vanw ege de onmogelijkheid om bij de ruimte
te komen zonder gebruik te maken van de (overige) ruimtes die in gebruik zijn
door de groep. Dit punt zou een doorstart - voor zover überhaupt aan de orde
- zeer ernstig bemoeilijken.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft een ordentelijke boekhouding aangeleverd. Naar het
oordeel van de curator lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

09-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is in november 2018 opgericht. Op datum faillissement - 9
juni 2020 - bestond enkel een verplichting tot deponering van de jaarrekening
van boekjaar 2018. Deze jaarrekening is tijdig gedeponeerd.
Er is geen jaarrekening over het boekjaar 2019 opgesteld.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

09-07-2020
1

Vanw ege de omvang van gefailleerde bestond geen verplichting voor een
accountantsverklaring.

23-07-2021
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-07-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet onderzoek naar de rechtshandelingen in aanloop naar het
faillissement, alsook naar de verhoudingen tussen failliet en de groep.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

09-07-2020
1

Ten tijde van het schrijven van het tw eede verslag is een begin gemaakt aan
het rechtmatigheidsonderzoek. Het onderzoek van de curator spitst zich toe op
de splitsing van de groep in 2018, de onderlinge concernverhoudingen, alsook
het businessmodel van gefailleerde. De curator zal het onderzoek voortzetten
in de komende verslagperiode.

23-10-2020
2

Het onderzoek naar de rechtmatigheid duurt voort.

23-01-2021
3

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is in volle gang.

23-04-2021
4

De boekhouding is grondig bestudeerd. Naar aanleiding van het onderzoek
van de curator zijn een aantal vragen aan de bestuurder gesteld.

23-07-2021
5

De bestuurder heeft inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vragen van
de curator. De curator heeft de antw oorden van de bestuurder in onderzoek.
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

23-10-2021
6

De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder naar
aanleiding van haar onderzoek en de antw oorden van de bestuurder.

23-01-2022
7

De bestuurder heeft inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de vragen van
de curator. De curator heeft de antw oorden van de bestuurder in onderzoek.
Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

23-04-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.973,39
Toelichting
Vordering UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.689,00

09-07-2020
1

Toelichting
Naast deze ingediende vordering, heeft de fiscus nog een vordering die nog
niet is ingediend in het faillissement.

€ 15.644,00

23-10-2020
2

Toelichting
Loonheffing februari t/m mei 2020 en omzetbelasting eerste kw artaal.

€ 17.307,00

23-04-2021
4

Toelichting
Loonheffing februari t/m juni 2020 en omzetbelasting eerste kw artaal.
Bezw aar is ingediend tegen de loonheffing mei en juni 2020. De loonheffing
juni 2020 is inmiddels verminderd na bezw aar.

€ 17.181,00

23-01-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-07-2020
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

Toelichting

23-10-2020
2

Ook ten tijde van het schrijven van het tw eede verslag had het UW V haar
vordering nog niet ingediend.

€ 13.972,48

23-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

09-07-2020
1

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 768.343,31
Toelichting

09-07-2020
1

Het bedrag van de concurrente crediteuren bestaat voor een groot deel uit
schulden van failliet aan groepsvennootschappen (€ 305.000).
Daarnaast bestaat de schuldenlast van failliet uit (vanw ege het faillissement)
gedupeerde klanten. Dit bedrag is door de curator op basis van de
administratie van failliet voorlopig erkend voor een bedrag van € 457.724,90.
Dit bedrag is het totaal aan nieuw e klanten van failliet in 2019 en 2020. De
curator is van oordeel dat ten aanzien van deze klanten geldt dat failliet een
resultaatverbintenis is aangegaan die failliet niet heeft kunnen nakomen.
Toelichting:
Klanten van failliet betaalden vooraf voor een een beperkte, dan w el
onbeperkte hoeveelheid behandelingen. De meeste klanten (alle klanten tot
2020) hadden een onbeperkt 'abonnement' afgenomen. Ten aanzien van dit
onbeperkte abonnement geldt dat failliet een resultaatsverplichting is
aangegaan: klanten maakten aanspraak op een behandeling voor een
bepaald lichaamsdeel totdat dit lichaamsdeel ontdaan w as van haar en de
haren ook niet meer terug zouden komen. Om dit resultaat te bereiken diende
de klant met grote regelmaat opnieuw behandeld te w orden. Indien een klant
een bepaalde periode niet behandeld w erd/kon w orden, dan begon men
eigenlijk van voor af aan. Daarnaast bleek dat de behandeling niet bij een
ieder de gew enste resultaten opleverde.
Ten aanzien van de klanten die een pakket behandelingen hebben afgenomen
in 2020, geldt eveneens dat het onw aarschijnlijk is dat failliet haar
verplichtingen is nagekomen, mede ten gevolge van de sluiting van de salon
ten gevolge van COVID-19.
In het kader van efficiëntie gaat de curator ervan uit dat ten aanzien van al
deze klanten geldt dat failliet haar verplichtingen niet is nagekomen en dat
deze klanten aanspraak maken op een vergoeding.
Vanw ege de hoogte van de te verw achten (preferente) schuldenlast, in
combinatie met de ten tijde van het schrijven van het eerste verslag te
verw achten beperkte opbrengsten, is een (substantiële) uitkering aan
concurrente schuldeisers niet w aarschijnlijk. Om die reden heeft de curator
ervoor gekozen de schuldenlast op basis van de administratie voorlopig vast te
stellen en niet alle klanten (7800+) te verzoeken hun vordering individueel in
te dienen.

Toelichting
Ten tijde van het schrijven van het tw eede verslag hebben zich zo'n
driehonderd klanten tot de curator gew end met het verzoek hun vorderingen
te plaatsen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren ten
gevolge van de niet-nakoming door failliet van haar verplichtingen. Vanw ege
de huidige beperkte hoogte van het boedelactief, handhaaft de curator
vooralsnog de in het eerste verslag gekozen route van het plaatsen van een
bulkvordering van de klanten op basis van de administratie van failliet. De
vorderingen van de klanten die de curator hebben aangeschreven, zijn
inbegrepen in de bulkvordering.
Indien daar aanleiding toe mocht bestaan, zal de gekozen w erkw ijze
heroverw ogen w orden, bijvoorbeeld doordat alsnog louter de bij de curator
ingediende vorderingen zullen w orden geplaatst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, openen aparte e-mailbox voor gedupeerden, algemene
beantw oording vragen klanten, correspondentie crediteuren.

09-07-2020
1

Correspondentie klanten en bezw aren na fiscale aanslagen.

23-04-2021
4

Correspondentie klanten.

23-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden uitgaan naar:

09-07-2020
1

verkoop inventaris;
overboeking door bank ontvangen gelden na datum faillissement;
afw ikkeling MedCos apparaat in financial lease;
beoordeling verhouding failliet met de groep;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden uitgaan naar:

23-10-2020
2

beslechten discussie met de bank inzake verrekening;
beoordeling verhouding failliet met de groep;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden uitgaan naar:

23-01-2021
3

vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
vervolg beoordeling verhouding failliet met de groep;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden uitgaan naar:

23-04-2021
4

vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
vervolg beoordeling verhouding failliet met de groep;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden opnieuw uitgaan naar:

23-07-2021
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vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek;
vervolg beoordeling verhouding failliet met de groep.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden opnieuw uitgaan naar:

23-10-2021
6

vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek;
vervolg beoordeling verhouding failliet met de groep.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden opnieuw uitgaan naar:

23-01-2022
7

vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek;
vervolg beoordeling verhouding failliet met de groep.
In de komende verslagperiode zal de aandacht van de curator naast de
reguliere w erkzaamheden opnieuw uitgaan naar:
vervolg discussie met de bank inzake verrekening;
afronding rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

23-04-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-7-2022

23-04-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag.

Bijlagen
Bijlagen

09-07-2020
1

