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

5
20-06-2022
F.09/21/75
NL:TZ:0000189532:F001
18-05-2021

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Simaxx B.V.

17-06-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Simaxx B.V.,
statutair gevestigd te Bodegraven,
kantoorhoudende te 3431 JZ Nieuw egein aan de Zadelstede nr. 3,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64975312.

17-06-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestaan uit de ontw ikkeling en exploitatie
van een w ebbased monitoringstool voor de prestaties van gebouw installaties
en energiesystemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.598.456,00

2018

€ 2.701.470,00

2019

€ 285.194,00

Toelichting financiële gegevens

17-06-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de jaarrekeningen van gefailleerde.
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit gegevens bekend bij de Kamer van
Koophandel.

17-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

17-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 9.003,33

17-06-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo van de bankrekening ten name van
gefailleerde, alsmede uit kasgeld. In mindering op het boedelsaldo is gekomen
taxatiekosten van de inventaris en de bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 21.266,24

16-09-2021
2

Toelichting
Deze verslagperiode is het boedelsaldo vermeerderd met kasgeld, de
verkoopopbrengst van het (kantoor)inventaris en laptops van (ex-)
w erknemers, alsmede met een restitutie van het Pensioenfonds en betalingen
door debiteuren. In mindering op het boedelsaldo is gekomen bankkosten ter
zake de boedelrekening.

€ 21.250,34

20-12-2021
3

Toelichting
Deze verslagperiode is het boedelsaldo verminderd met bankkosten ter zake
de boedelrekening.

€ 21.234,44
Toelichting
Deze verslagperiode is het boedelsaldo verminderd met bankkosten ter zake
de boedelrekening.

Verslagperiode

18-03-2022
4

Verslagperiode
van
18-5-2021

17-06-2021
1

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

16-09-2021
2

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

20-12-2021
3

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

18-03-2022
4

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022

20-06-2022
5

t/m
19-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68 uur 50 min

2

58 uur 10 min

3

21 uur 48 min

4

47 uur 16 min

5

15 uur 18 min

totaal

211 uur 22 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

17-06-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Monavisa Holding B.V.,
eveneens in staat van faillissement verklaard op 18 mei 2021 (F09/21/76). Enig
aandeelhouder van Monavisa Holding B.V. is de vennootschap naar Engels
recht Simaxx Analytics Ltd. Bestuurder van Monavisa Holding B.V. is de heer
G.A. Tyrrell, w oonachtig in het Verenigd Koninkrijk.
Er is geen Raad van Commissarissen.

17-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er momenteel geen lopende procedures w aar
gefailleerde bij betrokken is.

17-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot nog lopende verzekeringen.

17-06-2021
1

De lopende verzekeringen zijn geëindigd. In verband met een
premieachterstand heeft geen premierestitutie kunnen plaatsvinden.

16-09-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte te Nieuw egein aan de Zadelstede nr. 3.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

17-06-2021
1

In overleg met de verhuurder heeft oplevering van het gehuurde eerder, op 23
juni 2021 plaatsgevonden.

16-09-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Simaxx B.V. exploiteert een onderneming die een softw areplatform beheert
w aarin met behulp van een gebouw beheersysteem de prestaties van de
(klimaat)installaties en het energieverbruik van gebouw en in kaart w orden
gebracht. Aan de hand van deze gegevens kunnen de eigenaren en
beheerders van gebouw en gericht actie ondernemen om tot besparingen en
efficiëntievoordelen te komen. De afnemers van de vennootschap zijn (of
w aren) dan ook de eigenaren en/of beheerders van grote gebouw en, zoals
het Rijksmuseum, het W TC in Den Haag en het gemeentehuis van Gouda. De
klanten van Simaxx B.V. betalen jaarlijks of maandelijks een bepaald bedrag
voor de door Simaxx B.V. geleverde diensten.

17-06-2021
1

Simaxx B.V. is eind 2015 opgericht door Monavisa Holding B.V. Laatstgenoemde
is sinds de oprichting enig aandeelhoudster en bestuurder van Simaxx B.V.
Oprichters van Monavisa Holding B.V. (en dus indirect Simaxx B.V.) zijn DW A uit
Gouda, Eneco en w at particuliere investeerders. De ontw ikkeling van de
softw are heeft plaatsgevonden in Simaxx B.V. en daar w aren behoorlijk w at
ontw ikkelingskosten mee gemoeid. Vanw ege een w ijziging in de
(beleggings)strategie c.q. focus van Eneco, heeft Eneco eind 2019 besloten dat
zij haar aandelen w ilde verkopen. Op dat moment w aren er w el al w at klanten
aan boord en zou het nog ongeveer een jaar duren voordat de resultaten van
de vennootschap break even zouden zijn. Uiteindelijk heeft een verkoop van
alle aandelen in het kapitaal van Monavisa Holding B.V. plaatsgevonden aan de
vennootschap naar Engels recht Simaxx Analytics Ltd. Kennelijk is toen ook de
softw are aan deze vennootschap verkocht, aangezien deze in 2019 niet meer
in de balans stond opgenomen (en deze ultimo 2018 nog w as geactiveerd voor
€ 1.800.000,00). Vervolgens is ook het klantenbestand c.q. zijn de
klantencontracten verkocht aan Heijmans Utiliteit B.V.
Een en ander zal nog nader w orden onderzocht, ook met het oog op de
kansen voor een eventuele doorstart c.q. verkoop van activa.
Na overname van de aandelen w erd de onderneming geconfronteerd met de
gevolgen van de uitbraak van COVID-19, w aardoor afspraken met potentiële
klanten w erden geannuleerd en het daarom lastiger w erd om nieuw e omzet
toe te voegen. Volgens het bestuur begonnen vervolgens bestaande klanten
ook kritisch te kijken naar de ondersteunende diensten zoals
gebouw beheersystemen en heeft Simaxx B.V. daardoor veel klanten verloren.
De curator verricht vanzelfsprekend nader onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement.
De curator komt tot de conclusie dat als belangrijke oorzaak van het
faillissement geldt dat de vennootschap in het jaar voorafgaand aan het
faillissement niet meer zelf over enige activa (meer) beschikte, w aardoor er
niet langer omzetten konden w orden gerealiseerd. Het is verder plausibel dat
afspraken met klanten w egens COVID-19 zijn geannuleerd, maar het is de
curator niet gebleken dat alternatieve mogelijkheden (zoals het online laten
plaatsvinden van afspraken) serieus zijn onderzocht. Dit blijkt onder meer ook
na navraag bij het personeel van de vennootschap.

18-03-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

17-06-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

17-06-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

17-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Laptops overgenomen door (ex-)w erknemers

Boedelbijdrage

€ 1.375,00

Tw ee laptops
Kantoorinventaris

€ 1.512,50

totaal

€ 2.887,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het kantoorinventaris bestaat onder andere uit bureaus, bureaustoelen,
kasten, een koel-/vrieskast en vier computers.
Door de curator zijn geïnteresseerden aangeschreven voor het doen van een
bieding ter overname van de kantoorinventaris.

17-06-2021
1

Door de curator is de kantoorinventaris aan de hoogst biedende partij verkocht
voor een bedrag van € 1.512,50 inclusief btw .
Tevens hebben (ex-)w erknemers zich tot de curator gew end met het verzoek
de laptop die zij in hun bezit hebben, doch eigendom zijn van gefailleerde, over
te nemen. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn drie laptops voor
een totaalbedrag van € 1.375,00 inclusief btw aan (ex-)w erknemers verkocht.
De koopsom van de laptops is ontvangen op de boedelrekening en de laptops
zijn overgedragen aan de (ex-)w erknemers.

16-09-2021
2

Tw ee w erknemers hebben hun laptop geretourneerd aan de curator. De
curator zal bezien hoe deze laptops, eventueel later, te gelden kunnen w orden
gemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent de rechten van de belastingdienst uit op grond van art. 57
lid 3 Fw . Er is sprake van een fiscale vordering.

17-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop kantoorinventaris.

verkoop tw ee laptops die door (ex-)w erknemers aan de curator zijn
geretourneerd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

17-06-2021
1
16-09-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

Boedelbijdrage

€ 93,80

Domeinnamen
totaal

€ 93,80

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar eventuele overname domeinnamen.

17-06-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Op basis van de administratie staat
momenteel een bedrag van € 54.748,27 aan
onbetaalde debiteuren open. Na onderzoek
in de administratie bleek er nog een bedrag
van € 45.143,33 aan onbetaalde debiteuren
open te staan.

€ 45.143,33

€ 8.949,52

totaal

€ 45.143,33

€ 8.949,52

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is momenteel doende de relevante stukken met betrekking tot de
debiteuren te verzamelen en te ordenen, zodat de debiteuren kunnen w orden
aangeschreven. Voor zover de curator thans heeft kunnen vaststellen, zijn de
vorderingen van de vennootschap niet verpand.

17-06-2021
1

De curator is aangevangen met de incassow erkzaamheden en heeft de tien
debiteuren op w ie nog een vordering openstaat aangeschreven.
Eén debiteur heeft haar vordering voldaan op de bankrekening van
gefailleerde. De bank heeft dit bedrag op verzoek van de curator overgemaakt
op de boedelrekening. Eén debiteur heeft de vordering inmiddels voldaan op
de boedelrekening.
Van tw ee debiteuren bleken de facturen niet geheel juist te zijn. Dit is reeds
voor het uitspreken van het faillissement met gefailleerde overeengekomen,
doch creditfacturen w aren nog niet toegezonden aan de tw ee debiteuren. De
curator heeft nieuw e facturen op laten maken en verzonden. Deze (nieuw e)
facturen zijn inmiddels voldaan op de boedelrekening.

16-09-2021
2

De incasso van de resterende zes debiteuren w ordt voorgezet. De reacties
van deze zes debiteuren heeft de curator in onderzoek.
Deze verslagperiode zijn de incassow erkzaamheden voortgezet.
Van tw ee debiteuren is gebleken dat de facturen van de gefailleerde
vennootschap dubbel gefactureerd zijn, zulks w egens overname door een
derde van de overeenkomsten voor datum faillissement.
Ter zake de overige vier debiteuren w ordt de incasso voortgezet.

20-12-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afronden onderzoek en eventueel aanvangen met incassow erkzaamheden.

17-06-2021
1

Voortzetten incassow erkzaamheden.

16-09-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

17-06-2021
1

Gefailleerde bankiert bij ING Bank N.V. Het op de bankrekening van gefailleerde
bevindende creditsaldo ten bedrage van € 9.011,63 is ontvangen op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is niet gebleken van eventueel nog lopende leasecontracten.

17-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

17-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

17-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

17-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

17-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

17-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-06-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Onderzoek vindt plaats in hoeverre de dienstverlening kan w orden voortgezet
en contracten kunnen w orden nagekomen.

17-06-2021
1

Een doorstart is niet mogelijk (gebleken) aangezien alle relevante activa reeds
voorafgaand aan het faillissement w as overgedragen aan derden.

18-03-2022
4

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek vindt plaats in hoeverre de dienstverlening kan w orden voortgezet
en contracten kunnen w orden nagekomen.

17-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onderzoek vindt plaats of een eventuele doorstart tot de mogelijkheden
behoort.

17-06-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart.

17-06-2021
1

Afgerond.

18-03-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van financiële bescheiden. Na ontvangst zal
onderzoek in en naar de administratie plaatsvinden.

17-06-2021
1

De curator heeft de beschikking gekregen over digitale financiële bescheiden
en verricht hierin onderzoek.

16-09-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 15 oktober 2016
2016: 8 juni 2017
2017: 30 augustus 2018
2018: 11 december 2019
2019: 28 december 2020

17-06-2021
1

De jaarrekening over 2020 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

17-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering w egens het niet volstorten van het aandelenkapitaal is
verjaard, zodat nader onderzoek daarnaar achterw ege blijft.

17-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-06-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

18-03-2022
4

De curator heeft het bestuur op de hoogte gesteld met betrekking tot zijn
standpunt(en) ten aanzien van een aantal transacties die voorafgaand aan
het faillissement hebben plaatsgevonden. Momenteel is de curator nog in
afw achting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.

Toelichting
De curator is momenteel in overleg met de bestuurder over (de omvang van)
de verschillende transacties die met of door de bestuurder (en aan hem
gelieerde vennootschappen) hebben plaatsgevonden. De curator is in
afw achting van een nadere onderbouw ing van de standpunten van het
bestuur aangaande verschuldigdheid en omvang van deze transacties. In de
komende verslagperiode verw acht de curator de gevraagde onderbouw ing te
ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

20-06-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-06-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

18-03-2022
4

Toelichting
De curator heeft het bestuur op de hoogte gesteld met betrekking tot zijn
standpunt(en) ten aanzien van een aantal transacties die voorafgaand aan
het faillissement hebben plaatsgevonden. Momenteel is de curator nog in
afw achting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.

In onderzoek

20-06-2022
5

Toelichting
De curator is momenteel in overleg met de bestuurder over (de omvang van)
de verschillende transacties die met of door de bestuurder (en aan hem
gelieerde vennootschappen) hebben plaatsgevonden. De curator is in
afw achting van een nadere onderbouw ing van de standpunten van het
bestuur aangaande verschuldigdheid en omvang van deze transacties. In de
komende verslagperiode verw acht de curator de gevraagde onderbouw ing te
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal komende verslagperiode aanvangen met het verrichten van de
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken. Daarbij zal in eerste instantie
aandacht w orden besteed aan de overdracht van de softw are respectievelijk
de klantencontracten.

17-06-2021
1

De curator is afgelopen periode aangevangen met zijn
rechtmatigheidsonderzoeken en verw acht daarover in het volgende
faillissementsverslag meer te kunnen melden.

20-12-2021
3

De curator heeft het bestuur op de hoogte gesteld met betrekking tot zijn
standpunt(en) ten aanzien van een aantal transacties die voorafgaand aan
het faillissement hebben plaatsgevonden. Momenteel is de curator nog in
afw achting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.

18-03-2022
4

De curator is momenteel in overleg met de bestuurder over (de omvang van)
de verschillende transacties die met of door de bestuurder (en aan hem
gelieerde vennootschappen) hebben plaatsgevonden. De curator is in
afw achting van een nadere onderbouw ing van de standpunten van het
bestuur aangaande verschuldigdheid en omvang van deze transacties. In de
komende verslagperiode verw acht de curator de gevraagde onderbouw ing te
ontvangen.

20-06-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

17-06-2021
1

salaris en verschotten curator: p.m.
UW V: p.m.
Huur: p.m.

€ 56.969,83

16-09-2021
2

Toelichting
salaris en verschotten curator: p.m.
kosten voorgeschoten door kantoor curator: € 7,80
UW V (ex artikel 66 lid 3 W W ): € 8.773,89
UW V (ex artikel 3: 288e BW ): € 46.863,95
Huur: € 1.324,19

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 110.573,00

17-06-2021
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
loonbelasting ad in totaal € 110.573,00.

€ 186.064,00

20-12-2021
3

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
loonbelasting ad in totaal € 110.573,00.
Tevens heeft de Belastingdienst op de fiscale eenheid een vordering ter zake
omzetbelasting ad in totaal € 75.491,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-06-2021
1

De curator is nog in afw achting van de vorderingen van het UW V.

€ 64.513,78
Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt: € 10.655,67.
De vordering van het UW V ex artikel 2: 288e BW bedraagt: € 53.858,11.

16-09-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-06-2021
1

Tot op heden geen.

€ 22.607,20

20-12-2021
3

Toelichting
Door een ex-w erknemer is een loonvordering ingediend van € 22.607,20. Deze
vordering zal vermoedelijk nog verminderen w egens de loonovername door
het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

17-06-2021
1

10

16-09-2021
2

11

20-12-2021
3

12

18-03-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.818,98

17-06-2021
1

Toelichting
De uit de administratie van gefailleerde bekende crediteuren zijn door de
curator geïnformeerd.
Tot op heden hebben 7 crediteuren hun vordering ingediend voor een
totaalbedrag van € 18.818,98.

€ 23.556,66

16-09-2021
2

€ 24.269,17

20-12-2021
3

€ 29.816,17

18-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.

17-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

17-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

17-06-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

17-06-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

17-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

17-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich komende verslagperiode concentreren op de verkoop van
de kantoorinventaris. Tevens zal de curator aanvangen met de eventuele
incasso van debiteuren en met de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

17-06-2021
1

De incassow erkzaamheden zullen w orden voortgezet. Tevens zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

16-09-2021
2

afw ikkeling van bepaalde kw esties (transacties) met het bestuur.

18-03-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-9-2022

20-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
inventariseren crediteuren;
inventariseren verzekeringen;
verkoop kantoorinventaris;
incasseren vorderingen op derden;
nader onderzoek in de administratie;
nader onderzoek paulianeus handelen;
nader onderzoek onbehoorlijk bestuur;
overige w erkzaamheden.

voortzetting incasseren vorderingen op derden;
nader onderzoek in de administratie;
nader onderzoek paulianeus handelen;
nader onderzoek onbehoorlijk bestuur;
overige w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

17-06-2021
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16-09-2021
2

