Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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R-C
Curator

5
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F.09/20/290
NL:TZ:0000157873:F001
06-10-2020

mr. R.G.C. Veneman
mr E.H.J. van de Velde

Algemene gegevens
Naam onderneming
Duurzaam Solutions B.V.

06-11-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer
60258276. Zij is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en opgericht op 17 maart
2014. De eerste inschrijving in het handelsregister w as op 19 maart 2014.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 10,00.

06-11-2020
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Haar handelsnamen is Duurzaam Solutions B.V.

Activiteiten onderneming
De onderneming van de failliet is gevestigd aan de Goudstraat 99a te
Zoetermeer. De bedrijfsomschrijving luidt: (SBI-code: 46738) groothandel
gespecialiseerd in overige bouw materialen. De export, overname en verkoop
van commerciële inbouw pakketten (w anden en deuren) en ander
bedrijfsmateriaal, het beheer van (de)montage projecten, alsmede het
verlenen van adviesw erkzaamheden, consultancy en projectmanagement op
dit gebied.

Financiële gegevens

06-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 650.037,00

€ 22.677,00

€ 458.334,00

2016

€ 423.979,00

€ 49.992,00

€ 293.628,00

2018

€ 813.766,00

€ 29.664,00

€ 541.039,00

Toelichting financiële gegevens
Jaar Omzetgegevens W inst en verlies Balanstotaal
2020 in onderzoek in onderzoek in onderzoek
2019 in onderzoek in onderzoek in onderzoek

06-11-2020
1

De jaarcijfers over 2019 zijn niet opgemaakt. De activiteiten van failliet zijn
(feitelijk) gestaakt medio juli 2020.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
2.
Op datum faillissement is nog 1 w erknemer in dienst van de failliet.

06-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 6.435,52

08-02-2021
2

€ 5.772,23

12-05-2021
3

€ 5.756,33

05-08-2021
4

€ 4.080,43

05-11-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-10-2020

06-11-2020
1

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

08-02-2021
2

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

12-05-2021
3

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

05-08-2021
4

t/m
30-7-2021
van
1-8-2021

05-11-2021
5

t/m
31-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 6 min

2

79 uur 24 min

3

66 uur 48 min

4

38 uur 48 min

5

64 uur 12 min

totaal

312 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 63,1 uur
Van de 63,1 bestede uren zijn er 29,7 gemaakt door de curator en 33,4 door
zijn medew erkers

06-11-2020
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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: 143,1 uur
Van de 143,1 bestede uren zijn er 72,1 gemaakt door de curator en 71,0 door
zijn medew erkers.

08-02-2021
2

Bestede uren totaal: 209,9 uur
Van de 209,9 bestede uren zijn er 96,4 gemaakt door de curator en 113,5 door
zijn medew erkers.

12-05-2021
3

Bestede uren totaal: 248,7 uur
Van de 248,7 bestede uren zijn er 114,6 uren gemaakt door de curator en
134,1 uren door zijn medew erkers.

05-08-2021
4

Bestede uren totaal: 312,9 uur
Van de 312,9 bestede uren zijn er 153,5 uren gemaakt door de curator en
159,4 uren door zijn medew erkers.

05-11-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuur/directie
Vanaf 17 maart 2014 is C.H.J. van der Linden Holding B.V. zelfstandig bevoegd
bestuurder van de vennootschap.

06-11-2020
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Aandeelhouder
Vanaf 17 maart 2014 is C.H.J. van der Linden Holding B.V. (KvK 60078820) enig
aandeelhouder van de vennootschap.
De bestuurder en enig aandeelhouder van C.H.J. van der Linden Holding B.V.
w as tot 13 juli 2020 C.H.J. van der Linden (op 13 juli 2020 overleden).

1.2 Lopende procedures
Zover bekend geen.

06-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Zover bekend zijn de verzekeringen opgezegd.

06-11-2020
1

1.4 Huur
Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan Goudstraat 99a te (2718
RD) Zoetermeer.
De huurovereenkomst is opgezegd tegen eerst mogelijke datum.

06-11-2020
1

De curator heeft het pand aan de verhuurder opgeleverd.

08-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder is op 13 juli 2020 plotseling overleden. De failliet w erd
volledig door de middellijk bestuurder gedreven. Met het w egvallen van de
middellijk bestuurder zijn de activiteiten gestaakt en is een situatie ontstaan
w aaruit de enig medew erker het faillissement heeft doen aanvragen.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement,
al lijkt deze reden zeer plausibel.
W erkzaamheden
14,2 uur
De w erkzaamheden betreffen: de gebruikelijke eerste w erkzaamheden in een
faillissement. Veiligstellen van de bekend zijnde administratie.

06-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

06-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-10-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
0,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: ontslag van w erknemer. Correspondentie met
het UW V.

06-11-2020
1

0,1 uur

12-05-2021
3

0,0 uur

05-08-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

06-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-11-2020
1

0,2 uur

05-08-2021
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Er is een (beperkte) kantoorinventaris.

06-11-2020
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Verkoopopbrengst
Nader te bepalen.
Boedelbijdrage
Nader te bepalen.
Toelichting
Inmiddels is een taxatierapport opgesteld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en
loonheffingen. De curator oefent het bodemvoorrecht van de fiscus uit op de
eventueel verpande inventaris.

06-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
12,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar aangetroffen inventaris en
voorraden.

06-11-2020
1

18,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met (kandidaat) kopers,
bezichtigingen, overleg met betrokken partijen (pandhouder, verhuurders,
kandidaat-kopers). Gelet op de omvang en aard van de voorraad is dit een
intensief traject gebleken.

08-02-2021
2

0,4 uur

05-08-2021
4

0,7 uur

05-11-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.500,00
totaal

€ 5.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Er is een aanzienlijke voorraad. De voorraad is aangetroffen op meer locaties.

06-11-2020
1

Verkoopopbrengst
Nader te bepalen.
Boedelbijdrage
Nader te bepalen.
Toelichting voorraden / onderhanden w erk
Inmiddels is een taxatierapport opgesteld.
Verkoopopbrengst
€ 5.500,00

08-02-2021
2

Boedelbijdrage
Er is een vast bedrag aan boedelbijdrage overeengekomen met de
pandhouder (zie 5.4).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie 3.5.

06-11-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beschrijving
In onderzoek.

06-11-2020
1

Toelichting andere activa
Nader te bepalen.
Beschrijving
Er is geen koper gevonden voor de handelsnaam en/of klantenlijsten.

08-02-2021
2

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa
2,8 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar mogelijke overige activa.

06-11-2020
1

0,6 uur

05-11-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Beschrijving
Uit de bekend zijnde administratie blijkt dat geen openstaande
(handels)debiteuren resteren.
De middellijk bestuurder heeft een schuld aan de failliet uit rekeningcourantverhouding.

06-11-2020
1

Omvang
In onderzoek.
Opbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
In onderzoek.
Toelichting debiteuren
De administratie van failliet w as in de periode voorafgaande aan het
faillissement niet volledig. Onderzoek vindt plaats naar mogelijk nog
openstaande debiteuren.
Beschrijving
De middellijk bestuurder heeft een aanzienlijke schuld in rekening courant aan
de failliet ad. € 361.521,25.

08-02-2021
2

Toelichting debiteuren
Inmiddels zijn de (gearchiveerde) auditfiles van 2020 aangeleverd door de
systeembeheerder van het softw areprogramma dat w erd gebruikt door
gefailleerde. Onderzoek moet plaatsvinden of en w at de omvang is van nog
(mogelijke) openstaande debiteuren.
De vordering uit rekening-courant op de nalatenschap is ingediend bij de
(beoogde) erfgenamen. Inmiddels heeft de curator conservatoir beslag gelegd
op de nalatenschap (zie 9. Procedure).

De vordering is ingediend bij de nieuw e vereffenaar.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-11-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
6,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek debiteuren. Onderzoek rekeningcourant schuld.

06-11-2020
1

4,0 uur
De w erkzaamheden betreffen: Correspondentie met de beheerder van de
(gearchiveerde) auditfiles. Onderzoek rekening-courantschuld, correspondentie
met de (beoogde) erfgenamen. Correspondentie met betrokken partijen.
Zekerheidstellen vordering.

08-02-2021
2

0,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie.

12-05-2021
3

0,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie.

05-08-2021
4

8,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie en onderzoek.

05-11-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet hield meer bankrekeningen.
Saldi bankrekeningen ING Bank:
Per datum faillissement bedraagt het saldo op betaalrekening NL85 INGB 0006
5000 12: € 57,01 negatief.
Per datum faillissement bedraagt het saldo op spaarrekening 6 5000 12: €
0,00.

06-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement zijn drie motorvoertuigen aangetroffen w elke op naam
van de failliet w aren geregistreerd. Deze motorvoertuigen w erden door de
failliet op basis van financieel lease gehouden. De (externe) w aardebepalingen
resulteerde in duidelijk negatieve restsommen voor de betreffende
motorvoertuigen. De leasemaatschappij heeft de motorvoertuigen ingenomen.

06-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een crediteur heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en
handelsdebiteuren.

5.4 Separatistenpositie

06-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de pandhouder op 16 oktober 2020 een redelijke termijn
gesteld, eindigend op 30 november 2020. Indien de pandhouder gebruik
w enst te maken van haar recht van parate executie dan dient zij voor die
datum de zaken verkocht te hebben conform de eisen die de w et daaraan
stelt. Tevens dient de pandhouder dan uiterlijk 15 november 2020 de zaken in
vuistpand te nemen.

06-11-2020
1

De curator is met de pandhouder een vaste boedelbijdrage overeengekomen
van € 3.500.

08-02-2021
2

De afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden (zie 3.5 en 3.6).

05-11-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

06-11-2020
1

Zover bekend geen.

08-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Zover bekend geen.

06-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Zover bekend geen.

06-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nader te bepalen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
19,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar motorvoertuigen en
correspondentie met leasemaatschappij. Onderzoek naar pandaktes en
correspondentie met pandhouder. Onderzoek naar bankrekeningen en
correspondentie met banken.

06-11-2020
1

5,8 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit de correspondentie met de
pandhouder en bank(en).

08-02-2021
2

2,8 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit de correspondentie met de bank.

12-05-2021
3

2,5 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit de correspondentie met de bank.

05-08-2021
4

1,0 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit de correspondentie met de
bank.

05-11-2021
5

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

06-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

06-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Duurzaam Solutions B.V. w erd bijgehouden door de failliet
zelf. De failliet heeft gebruik gemaakt van een administratieprogramma van
Silvasoft. Op datum faillissement w as de toegang tot het programma reeds
gesloten en uit mededeling van Silvasoft volgt dat betreffende administratie
niet meer beschikbaar is op actieve servers. De (extern opgeslagen) auditfiles
over 2019 en 2020 zijn thans door de curator opgevraagd.

06-11-2020
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De jaarrekeningen van (2017 en 2018) zijn opgemaakt door een
accountantsbureau. Uit mededeling van de betrokken accountant volgt dat de
w erkzaamheden voor het opstellen van de jaarrekening voer 2019 nog niet
hadden plaatsgevonden voor het overlijden van de middellijk bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen
2018
Publicatiedatum: 16 april 2019
Consequentie: geen
2017
Publicatiedatum: 8 februari 2019
Consequentie: formeel te laat (31-1-2019), tijdig gezien de tw ee w eken van
A.G. Mok
2016
Publicatiedatum: 16 mei 2018
Consequentie: te laat
2015
Publicatiedatum: 7 augustus 2017
Consequentie: te laat
2014
Publicatiedatum: 18 augustus 2017
Consequentie: te laat

06-11-2020
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De jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016 zijn niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Omvang: klein.

06-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 10,00 (100 gew one aandelen). Volstorting
heeft plaats gevonden (bron: akte van oprichting). Gezien de datum van
oprichting van de vennootschap is een vordering op basis van reële volstorting
op aandelen verjaard (Van Voorst q.q. / Didacta+).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

06-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

06-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw acht in het volgende openbare verslag hier nader over te
kunnen berichten.

06-11-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar de administratie.

06-11-2020
1

7,9 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit onderzoek naar de administratie
en de financiële positie van gefailleerde, gelieerde vennootschappen en de
bestuurder.

08-02-2021
2

7.4 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit onderzoek naar de administratie
en eventuele onregelmatigheden.

12-05-2021
3

1,6 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit onderzoek naar de administratie
in het kader van de procedure (zie 9.1 Procedure).

05-08-2021
4

2,1 uur
De w erkzaamheden bestaan voornamelijk uit onderzoek naar de
administratie in het kader van de procedure (zie 9.1 Procedure).

05-11-2021
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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.
Overige boedelvorderingen
Nog te bepalen (onder meer UW V en verhuurder).

06-11-2020
1

Toelichting
Boedelkosten
Taxateur: € 1.016,40
Silvasoft (administratie): € 84,70.
Deurw aarder: PM

08-02-2021
2

Overige boedelvorderingen
Op verslagdatum (2e verslag) heeft het UW V een boedelvordering ingediend
van € 9.060,28.
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 436,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Op verslagdatum (1e verslag) heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.
Uit een eerste mededeling van de fiscus volgt dat de fiscale schuld in ieder
geval bedraagt:
€ 171.838,00.
€ 296.265,00

06-11-2020
1

08-02-2021
2

Toelichting
Op verslagdatum (2e verslag) heeft de fiscus een vordering ingediend van
€ 296.265,00 (exclusief kosten) 21 Iw 1990.
€ 331.651,00

12-05-2021
3

Toelichting
Op verslagdatum (3e verslag) heeft de fiscus de vordering aangepast naar
€ 331.651,00 (exclusief kosten) 21 Iw 1990.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UW V nog geen vordering ingediend.
€ 12.866,30

06-11-2020
1

08-02-2021
2

Toelichting
Op verslagdatum (2e verslag) heeft het UW V een vordering ingediend van
€ 10.857,39 (3:288 sub e BW ) en van € 2.008,91 (66 lid 3 W W ).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Op verslagdatum (1e verslag) zijn nog geen andere preferente vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

06-11-2020
1

12

08-02-2021
2

13

05-08-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.570,38

06-11-2020
1

€ 77.501,12

08-02-2021
2

€ 84.761,12

05-08-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat bij het volgende openbare verslag hierover nader kan
w orden bericht.

06-11-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
2,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met schuldeisers.

06-11-2020
1

10,4 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in de correspondentie met
schuldeisers.

08-02-2021
2

3,8 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in de correspondentie met
schuldeisers.

12-05-2021
3

2,6 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in de correspondentie met
schuldeisers.

05-08-2021
4

2,4 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in de correspondentie met
schuldeisers.

05-11-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

06-11-2020
1

De boedel heeft een vordering op de bestuurder van de failliet, de heer C.H.J.
van der Linden. De heer Van der Linden is overleden, dus de erfgenamen zijn
de rechtsopvolgers onder algemene titel (4:182 BW ). Discussie bestaat over
de w ijze w aarop de erfenis al dan niet is aanvaard. De vordering in rekeningcourant op Van der Linden is op het moment van overlijden direct opeisbaar
gew orden.

08-02-2021
2

9.2 Aard procedures
Geldvordering van meer dan € 361.521,25. De hoogte van de geldvordering
overtref het actief, bestaande uit een w oning, bezw aard met het recht van
hypotheek.

08-02-2021
2

9.3 Stand procedures
De curator heeft conservatoir beslag doen leggen onder de erfgenamen,
althans onder de vereffenaars. Het betreft een zogenaamd artikel 474BB Rv
beslag. Het beslag is niet direct een beslag op de onroerende zaak, doch een
beslag op het onverdeelde aandeel in een nalatenschap. Een dergelijk beslag
w ordt niet gelegd als een regulier beslag op een onroerende zaak, w ant
zolang de nalatenschap nog niet is verdeeld, is het onmogelijk om rechtstreeks
beslag te leggen op het object zelf. Een dergelijk beslag w ordt gelegd d.m.v.
een aanzegging aan de gerekw estreerden, dat beslag is gelegd op het
onverdeelde aandeel in de nalatenschap, w aar meer in het bijzonder de
onroerende zaak deel van uitmaakt. Het betreft een zgn. vangnetartikel ex
artikel 474BB RV. (eigenlijk op eenzelfde w ijze als een beslag op een roerende
zaak). Dit beslag kan w el ingeschreven w orden in het Kadaster. Hiertoe is
instructie gegeven.

08-02-2021
2

De curator heeft (tijdig) de bodemprocedure aanhangig gemaakt. Op 31 maart
2021 is verstek verleend. De advocaat van de vereffenaars heeft zich op 28
april 2021 namens de vereffenaars gesteld. De conclusie van antw oord staat
voor 9 juni 2021.

12-05-2021
3

De advocaat van de vereffenaar heeft op 9 juni 2021 een eis in incident
(vordering tot vrijw aring) ingesteld. De curator heeft hierop geconcludeerd op
22 juni 2021. De rechtbank heeft bij vonnis van 28 juli 2021 de incidentele
vordering afgew ezen. De termijn voor het indienen van de conclusie van
antw oord in de bodemprocedure staat op 8 september 2021.

05-08-2021
4

Mede door de benoeming van een nieuw e vereffenaar heeft de curator
ingestemd met een aanhouding van de procedure tot 6 april 2022.
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9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-11-2020
1

21,2 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in het opstellen van
procestukken, beslaglegging en bodemprocedure.

08-02-2021
2

45,5 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in het opstellen van
processtukken.

12-05-2021
3

27,1 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in het opstellen van
processtukken.

05-08-2021
4

45,5 uur
De w erkzaamheden zijn voornamelijk gelegen in correspondentie met
w ederpartij en de rechtbank, alsmede onderzoek en opstellen van
processtukken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-

afw ikkeling inventaris en voorraad.
opleveren huurpand.
onderzoek rekening-courantschuld.
nader onderzoek debiteuren en crediteuren.
onderzoek rechtmatigheid.

06-11-2020
1

- nader onderzoek debiteuren en crediteuren.
- onderzoek rechtmatigheid.
- procedure tegen nalatenschap

08-02-2021
2

- onderzoek rechtmatigheid.
- procedure tegen nalatenschap.

12-05-2021
3

- Procedure tegen nalatenschap.
- Incasso vordering op nalatenschap.

05-08-2021
4

- Procedure tegen nalatenschap;
- Incasso vordering op nalatenschap;
- Onderzoek onregelmatigheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Voor de afw ikkeling van een faillissement gebruikelijke termijn.

06-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2022

05-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
1,4 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris.

06-11-2020
1

10,8 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
verslaglegging.

08-02-2021
2

6,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
verslaglegging.

12-05-2021
3

3,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
verslaglegging.

05-08-2021
4

3,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris
en verslaglegging.
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Bijlagen
Bijlagen

