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Algemene gegevens
Naam onderneming
EFN B.V.

05-11-2020
1

Gegevens onderneming
Achterw eg-Zuid 82
2161 DZ Lisse

05-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: groothandel in bovenkleding en modeartikelen,
handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederw aren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 199.163,00

€ 150,00

€ 55.488,00

2017

€ 489.904,00

€ 12.018,00

€ 142.938,00

2016

€ 472.584,00

€ -108.436,00

€ 33.627,00

2020

€ 763,00

€ -45.687,00

€ 55.515,00

2019

€ 228.897,00

€ -220.023,00

€ 78.466,00

2018

€ 528.027,00

€ -9.799,00

€ 156.994,00

Toelichting financiële gegevens

05-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarstukken van de jaren 2015 t/m 2018 zijn ontvangen. Over 2019 en
2020 zijn geen (voorlopige) gegevens beschikbaar. De middellijk bestuurder
heeft de accountant opdracht gegeven de administratie over deze periode bij
te w erken en zal de cijfers met de curator delen zodra deze gereed zijn.

05-11-2020
1

Over 2019 is door de accountant een jaarrekening opgesteld, over de periode
1 januari 2020 t/m 28 februari 2020 is een rapport inzake tussentijdse cijfers
opgemaakt. De stukken zijn door de middellijk bestuurder bij de curator
aangeleverd.

05-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde heeft in het verleden meerdere personeelsleden in dienst gehad.
Daarnaast w erd op basis van commissie samengew erkt met zelfstandigen. In
2019 w as er slechts nog één personeelslid in dienst. Dit dienstverband is
volgens opgave van de middellijk bestuurder eind 2019 afgew ikkeld.

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2020
1

€ 1.554,21

05-02-2021
2

€ 1.545,86

04-05-2021
3

Verslagperiode
van
6-10-2020

05-11-2020
1

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

05-02-2021
2

t/m
6-2-2021
van
7-2-2021
t/m
6-5-2021

Bestede uren

04-05-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 36 min

2

18 uur 48 min

3

5 uur 42 min

totaal

62 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren
RW V: 37:36
TKB: 0:00

05-11-2020
1

Bestede uren verslagperiode:
18:48 uur

05-02-2021
2

Bestede uren totaal:
58:48 uur
Bestede uren verslagperiode:
RW V: 05:30 uur
TKB: 0:12 uur

04-05-2021
3

Bestede uren totaal:
65:54 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Melle’s Investment B.V.
Bestuurder van Melle’s Investment B.V. is de heer M.M.J. Hamelynck. Enig
aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Melle’s Investment B.V.

05-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

05-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is een zakelijk verzekeringspakket aangetroffen van de ABN Amro
bestaande uit een inventaris/goederen-, W EGAM-, bedrijfsrechtsbijstand-,
collectieve ongevallen- en zakenreisverzekering. Daarnaast is bij de ABN Amro
een autoverzekering afgesloten. Het is de curator niet bekend of er een sprake
is van een achterstand op de betaling van de premie en/of er thans nog
dekking w ordt geboden onder de aangetroffen verzekeringen. Hiernaar is
navraag gedaan bij de ABN Amro.

05-11-2020
1

W egens achterstanden op de betaling van de verzekeringspremie is het
gehele verzekeringspakket door ABN Amro geroyeerd per 1 september 2020.

05-02-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand op een industrieterrein in Lisse aan de
Achterw eg-Zuid 82, 2161 DZ, bestaande uit een kantoor en loods. Voor beide
onderdelen w as een aparte huurovereenkomst afgesloten. De
huurovereenkomsten zijn reeds voor de datum van uitspraak van het
faillissement beëindigd. In het pand zijn een inventaris en een voorraad
kledingsamples achtergelaten. De middellijk bestuurder is begin 2020 naar het
buitenland vertrokken en vanw ege de uitbraak van corona is terugvlucht
meerdere keren geannuleerd w aardoor hij niet in de gelegenheid is gew eest
om het pand te ontruimen. De middellijk bestuurder heeft contact onderhouden
met de eigenaar van het pand, w elke begrip heeft getoond voor de situatie en
respijt heeft verleend.
De curator heeft het pand samen met de beheerder van het pand bezocht en
de situatie ter plekke opgenomen. De curator heeft aangegeven over te zullen
gaan tot verkoop van de aanw ezige zaken w aarna het pand opnieuw ter
beschikking zal w orden gesteld aan de eigenaar van het pand.

05-11-2020
1

De curator heeft de in het pand aanw ezige administratie opgeslagen. Na
afronding van de verkoop en uitlevering van de verkochte inventaris en
voorraad is het pand op 8 december 2020 leeg opgeleverd aan de eigenaar
van het pand.

04-05-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Hierover heeft de middellijk bestuurder, de heer M.M.J. Hamelynck, als volgt
verklaard:
De heer Hamelynck is reeds vele jaren actief in de mode-industrie. In 2015 is
hij een lening aangegaan en heeft hij met het geleende startkapitaal EFN B.V.,
een groothandel in bovenkleding, opgericht. Hij w erkte samen met een
compagnon. De compagnon opereerde als salesmanager, de heer Hamelynck
regelde de productie en inkoop van orders. De compagnon w as w erkzaam op
basis van een loondienstverband. Zij zou op een later moment toetreden tot
de vennootschap. Hier is het uiteindelijk niet meer van gekomen.
De onderneming heeft een goede start gemaakt. De compagnon w erkte
fulltime en w ist veel grote orders binnen te halen. EFN onderscheidde zich van
andere groots handelszaken door de productie in eigen beheer te houden. De
financiële problemen zijn ontstaan in 2018. Vanw ege persoonlijke
omstandigheden w as de compagnon een tijd niet w erkzaam en vervolgens
verminderd inzetbaar voor de onderneming. Dit had ingrijpende, negatieve,
gevolgen voor de omzet van de onderneming.
De heer Hamelynck heeft nog getracht de onderneming nieuw leven in te
blazen door een nieuw e samenw erking aan te gaan met een derde. Deze
persoon w ist echter lang niet zoveel orders te verw erven als de voormalige
compagnon.
Sinds begin 2020 zijn de activiteiten van de onderneming geheel stil komen te
liggen. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van één van de
schuldeisers. De heer Hamelynck w as niet op de hoogte van de aanvraag en
heeft de zitting daarom niet bijgew oond. Hoogstw aarschijnlijk heeft hij de
oproep vanw ege zijn verblijf in het buitenland gemist. Gefailleerde is gew ezen
op de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep binnen de daarvoor
geldende termijn. De heer Hamelynck heeft, als middellijk bestuurder van
gefailleerde, expliciet laten w eten hier vanaf te zien aangezien de
onderneming zich in ernstige liquiditeitsproblemen bevindt en geen inkomsten
genereert.

05-11-2020
1

De curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

05-02-2021
2

De curator heeft een aantal vragen ter beantw oording voorgelegd aan de
middellijk bestuurder, de heer Hamelynck.

04-05-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

05-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde heeft personeel in dienst gehad. Alle dienstverbanden zijn echter
volgens de middellijk bestuurder ruimschoots voor de uitspraak van het
faillissement afgew ikkeld. De middellijk bestuurder zelf is zekerheidshalve, met
machtiging van de rechter-commissaris van 27 oktober 2020, het ontslag
aangezegd. De curator onderzoekt of aan de samenw erking tussen
gefailleerde en de heer Hamelynck een loondienstverband danw el een
managementovereenkomst ten grondslag ligt.
Personeelsleden
1

05-02-2021
2

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde w as de middellijk bestuurder
w erkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst
en salarisstroken zijn opgevraagd bij de middellijk bestuurder.
Personeelsleden
1

04-05-2021
3

Toelichting
De middellijk bestuurder heeft aanvullende informatie verstrekt w aaronder
een loonstrook.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-10-2020

1

De bestuurder is zekerheidshalve het ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek status personeel, correspondentie rechter-commissaris en
middellijk bestuurder.

05-11-2020
1

Onderzoek administratie, correspondentie middellijk bestuurder en
Belastingdienst.

05-02-2021
2

Correspondentie met middellijk bestuurder.

04-05-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar aanw ezigheid onroerend goed.

05-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 600,00

€ 0,00

Bedrijfsw agen

€ 500,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit onder andere kasten,
kledingrekken, printers en stapelbare draadstaal manden. De inventaris w ordt
per veiling te koop aangeboden. Geïnteresseerden kunnen de kavel
raadplegen op de w ebsite van Puper Makelaardij B.V.: w w w .puper.nl.

05-11-2020
1

Daarnaast heeft gefailleerde een kenteken op naam van een personenauto,
een Ford Fiesta met kenteken 6K-JH-42, bouw jaar 2006. Het voertuig bevindt
zich in Hoofddorp. De APK is geldig tot 8 juni 2021. De status van de
verzekering is onbekend. Hiernaar is navraag gedaan bij de betrokken
verzekeringsmaatschappij, de ABN Amro. De middellijk bestuurder is verzocht
het voertuig te (laten) verplaatsen naar het adres van het kantoor van RW V
Advocaten. De curator verricht onderzoek naar de w aarde en mogelijkheden
de auto te gelde te maken.
Inventaris:
De bedrijfsinventaris is per veiling verkocht. De totale opbrengt bedraagt €
600,=. De opbrengst is, onder aftrek van de verkoopprovisie van 15%, door de
verkopend makelaar overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Bedrijfsw agen:
De Ford Fiesta met kenteken 6K-JH-42 bleek zich in Hoofddorp te bevinden,
omdat deze door gefailleerde w as achtergelaten bij een voormalig
personeelslid. De betreffende persoon w as bereid het voertuig over te nemen
tegen betaling van een bedrag van € 500,=. Het voertuig bleek sinds 1
september 2020 niet meer verzekerd te zijn. Gelet op de beperkte w aarde van
het voertuig en de kosten die zouden zijn verbonden aan het verplaatsen en
laten veilen van het voertuig, heeft de curator, met machtiging van de rechtercommissaris van 12 november 2020, de Ford Fiesta onderhands verkocht aan
het voormalige personeelslid voor € 500,=. De verkoopopbrengst is ontvangen
op de faillissementsrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

05-02-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing in verband met het ontbreken van pandrechten.

05-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie omvang en w aarde bedrijfsmiddelen, correspondentie
makelaarskantoor Puper en diverse opkopers.

05-11-2020
1

Correspondentie makelaar, voormalig personeelslid en rechter-commissaris,
monitoren ontvangst veilingopbrengst inventaris, onderzoek w aarde auto,
afw ikkelen onderhandse verkoop auto.

05-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Partij dames sample kleding

€ 425,00

totaal

€ 425,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een partij dames sample bovenkleding aangetroffen. De kleding w ordt per
veiling te koop aangeboden. Geïnteresseerden kunnen de kavel raadplegen op
de w ebsite van Puper Makelaardij B.V.: w w w .puper.nl.

05-11-2020
1

De partij dames sample bovenkleding is per veiling verkocht voor in totaal €
425,= De verkoopopbrengst is, onder aftrek van de verkoopprovisie van 15%,
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

05-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie omvang en w aarde voorraad, correspondentie
makelaarskantoor Puper en diverse opkopers.

05-11-2020
1

Correspondentie makelaar, afw ikkelen verkoop voorraad.

05-02-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgelden

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

05-11-2020
1

Blijkens het rapport tussentijdse cijfers 2020 bedroeg de stand van de
kasgelden per 28 februari 2020 € 331,=. De kas is niet aangetroffen in het
bedrijfspand. De gelden zijn opgevraagd bij de middellijk bestuurder.

05-02-2021
2

De kasgelden zijn, ondanks het verzoek van de curator aan de middellijk
bestuurder om deze in te leveren, niet ontvangen. De middellijk bestuurder is
ter zake gerappelleerd.

04-05-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar andere activa.

05-11-2020
1

Onderzoek naar andere activa, bestuderen bedrijfsadministratie,
correspondentie middellijk bestuurder.

05-02-2021
2

Correspondentie middellijk bestuurder.

04-05-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de middellijk bestuurder zijn er geen openstaande debiteurenposten.
De administratie is echter niet geheel bijgew erkt. De middellijk bestuurder zal
hier alsnog zorg voor dragen en de cijfers over 2019 en 2020 aan de curator
ter beschikking stellen. De curator zal te zijner tijd aan de hand van de
toegezegde stukken de status van debiteuren bestuderen.

05-11-2020
1

Blijkens het rapport tussentijdse cijfers 2020 bedraagt de
handelsdebiteurenportefeuille per 28 februari 2020 € 8.796,=. De
contactgegevens van de debiteuren zijn opgevraagd bij het bestuur. Na
ontvangst zullen alle partijen w orden aangeschreven.

05-02-2021
2

Gefailleerde w erkte samen met een factoringmaatschappij. Met de bij
gefailleerde betrokken factoring maatschappij is contact opgenomen. Er is
gebleken dat alle openstaande debiteurenvorderingen voor faillissement zijn
geïncasseerd door de factoring maatschappij. De opbrengsten zijn verrekend
met openstaande bedragen.

04-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren, correspondentie middellijk bestuurder.

05-11-2020
1

Bestuderen bedrijfsadministratie, inventarisatie omvang debiteuren,
correspondentie middellijk bestuurder.

05-02-2021
2

Correspondentie middellijk bestuurder en factoring maatschappij.

04-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

05-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft in het verleden gebruik gemaakt van leaseauto’s. De
betrokken auto’s zijn echter in verband met betalingsachterstanden reeds
ingeleverd bij de leasemaatschappij. Er zijn geen actieve leasecontracten
aangetroffen. De leasemaatschappij is uitgenodigd opgave te doen van de
openstaande vordering.

05-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover bekend geen zekerheden verleend.

05-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

05-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan op voorbehouden eigendom.

05-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen beroep op gedaan.

05-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen beroep op gedaan.

05-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven bancaire instellingen.

05-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten van de onderneming zijn reeds voor
faillissement gestaakt.

05-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

05-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

05-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

05-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

05-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bedrijfsadministratie is aangetroffen in het voormalige bedrijfspand in Lisse
en is ingenomen en opgeslagen. Via de accountant van gefailleerde zijn de
jaarstukken over de jaren 2015 t/m 2018 ontvangen. De administratie over de
periode 1 januari 2019 t/m 6 oktober 2020 is aangeleverd bij de accountant,
maar (nog) niet verw erkt. De curator heeft de aanw ezige stukken in onderzoek
en beoordeelt in een later stadium of er is voldaan aan de administratieplicht
ex art. 2:10 BW .

05-11-2020
1

De bedrijfsadministratie is t/m 28 februari 2020 bijgew erkt door de accountant.
Nadien hebben volgens de middellijk bestuurder geen activiteiten meer
plaatsgevonden. Zow el de fysiek aangetroffen administratie als de digitaal
ontvangen gegevens w orden bestudeerd door de curator. A prima vista maakt

05-02-2021
2

de administratie een verzorgde indruk. De curator verw acht bij het volgende
verslag een definitief oordeel te kunnen vormen ten aanzien van de
administratieplicht ex. art. 2:10 BW .
De administratie is bestudeerd. Voordat het administratieonderzoek kan
w orden afgerond is de middellijk bestuurder verzocht om een toelichting op
de cijfers van het rapport inzake tussentijdse cijfers 2020. De curator w acht
de toelichting af.

04-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn blijkens het Handelsregister jaarrekeningen gedeponeerd over de jaren
2014, 2015, 2016 en 2017. De jaarrekening van 2014 betreft een kleine
jaarrekening, over 2016 is een kleine en voorlopige jaarrekening gedeponeerd.
De deponeringsdata zijn als volgt:
2018: 17 februari 2020
2017: 1 november 2018
2016: 31 januari 2018
2015: 8 februari 2017
2014: 9 februari 2016

05-11-2020
1

De accountant heeft de jaarstukken over 2019 opgesteld en een rapport
tussentijdse cijfers opgesteld over de periode 1 januari 2020 t/m 28 februari
2020. De curator onderzoekt of de cijfers ook zijn gedeponeerd.

05-02-2021
2

De jaarstukken over 2019 zijn opgemaakt, maar zijn volgens het
Handelsregister niet gedeponeerd. De jaarrekening over 2017 is tijdig
gedeponeerd, de jaarrekeningen over de jaren 2014, 2015, 2016 en 2018
zijn te laat gedeponeerd. De curator stelt derhalve vast dat er niet geheel is
voldaan aan de deponeringsplicht.

04-05-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, gefailleerde is vrijgesteld op grond van artikel 2:396 lid 1
BW .

05-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde kent een geplaatst en gestort kapitaal van € 1.000,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator verricht onderzoek naar de handelsw ijze van het bestuur. Een
aantal vragen zijn ter beantw oording voorgelegd aan de middellijk bestuurder.

Toelichting
In onderzoek. De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de middellijk
bestuurder.

05-11-2020
1

05-02-2021
2

04-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-11-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

05-02-2021
2

Toelichting
De curator onderzoekt of er mogelijk paulianeuze handelen hebben
plaatsgevonden.
In onderzoek

04-05-2021
3

Toelichting
De curator heeft het onderw erp thans nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar rechtmatigheden.

05-11-2020
1

De curator heeft het onderw erp in onderzoek en verw acht bij het volgende
verslag de eerste bevindingen te kunnen rapporteren.

05-02-2021
2

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond: er is aanvullende
informatie opgevraagd bij de middellijk bestuurder.

04-05-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inname en opslag bedrijfsadministratie, opvragen aanvullende gegevens.

05-11-2020
1

Bestuderen aangetroffen bedrijfsadministratie en aanvullend aangeleverde
informatie, correspondentie bestuur.

05-02-2021
2

Bestuderen bedrijfsadministratie, correspondentie middellijk bestuurder.

04-05-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

05-11-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.

Toelichting
Salaris curator: p.m.

04-05-2021
3

De volgende boedelvordering is reeds voldaan: € 8,35. De kosten hebben
betrekking op de kosten van het opvragen van gegevens bij het Kadaster en
de RDW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.721,00

05-11-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 55.567,00

05-02-2021
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 65.420,00

04-05-2021
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-11-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.199,49
Toelichting
Dit betreft de vordering van de faillissementsaanvrager.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

05-11-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
7

05-02-2021
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.141,46

05-11-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 30.650,37

05-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-11-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

05-11-2020
1

Verifiëren vorderingen.

05-02-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

05-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

05-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

05-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden.

05-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop inventaris, bedrijfsauto en voorraad.
- Onderzoek debiteuren en overige activa.
- Administratie- en oorzakenonderzoek.
- In kaart brengen passiva.

05-11-2020
1

- Inventarisatie debiteuren en incasso.
- Monitoren ontvangst kasgelden.
- Afronden administratie- en oorzakenonderzoek.

05-02-2021
2

- Monitoren ontvangst kasgelden.
- Afronden administratie- en oorzakenonderzoek.

04-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-11-2020
1

Nog niet bekend: de termijn van afronding is afhankelijk van de termijn w aarop
de debiteurenvorderingen geïncasseerd kunnen w orden en de bevindingen
van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2021
2

Nog niet bekend: de termijn van afronding is afhankelijk van de bevindingen
van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
6-8-2021

04-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2020
1

