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Algemene gegevens
Naam onderneming
W enable B.V.

17-06-2022
1

Dit is een gecombineerd verslag en ziet ook op W enable Group B.V. en
FinCare Solutions B.V.

19-09-2022
2

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
W enable B.V.
3e Binnenvestgracht 23C U7/8
2312 NR LEIDEN

17-06-2022
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handelend onder de namen:
W estgeest Direct Sales
W est Bespaar Coach
W enable
w enable
ConsumentenVoordelen
W enable Group B.V.
3e Binnenvestgracht 23 C Unit 7
2312 NR LEIDEN

19-09-2022
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FinCare Solutions B.V.
3e Binnenvestgracht 23 D U 8
2312 NR LEIDEN
handelend onder de namen:
W est Bespaarcoach
w w w .idealshop.nl

Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
SBI-code: 8220 - Callcenters
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Failliet richt zich op de w erving van nieuw e klanten van met name
energieleveranciers. Failliet faciliteert call centers door grote sets data (door
anderen aangeleverde gegevens van potentiële nieuw e klanten) te analyseren
en te verrijken en belscripts op te stellen.
W enable Group B.V.:

19-09-2022
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In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
SBI-code: 6420 - Financiele holdings
FinCare Solutions B.V.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
(Direct)sales- en marketingactiviteiten m.b.t. het leveren van diensten aan
leveranciers, tussenhandel, intermediair en consumenten met betrekking tot
het besparen op vaste lasten voor particuliere huidhoudens en de klein
zakelijke markt via omni-channel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 8.708.423,00

€ -574.833,00

€ 2.612.953,00

2019

€ 10.834.883,00

€ 1.338.112,00

€ 3.625.676,00

2020

€ 10.000.212,00

€ 850.318,00

€ 2.181.957,00

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekening 2020, alsmede uit de
concept jaarrekening 2021.

17-06-2022
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Financiële gegevens W enable Group B.V.:

19-09-2022
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Jaar: 2021
Omzet: EUR 780.000,00
W inst en Verlies: EUR - 24.790,00
Balanstotaal: EUR 3.599.918,00
Financiële gegevens FinCare Solutions B.V.:
Jaar: 2020
Omzet: EUR 0,00
Verlies en W inst: EUR - 4.671,00
Balanstotaal: EUR 8.175,00
Jaar: 2021
Omzet: EUR 564,00
W inst en Verlies: EUR - 1.230,00
Balanstotaal: EUR 7.420,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-06-2022
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Toelichting
Bij failliet w aren tw ee w erknemers in dienst.

1
Toelichting
Bij W enable Group B.V. w as 1 personeelslid in dienst.

Boedelsaldo

19-09-2022
2

Boedelsaldo
€ 14.170,20

17-06-2022
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Toelichting
Het boedelsaldo is als volgt ontstaan:
Inkomsten
Banksaldi: EUR 13.259,03
Ontvangst afrekening leaseauto: EUR 1.581,97
Uitgaven
Kosten Rabobank (boedelrekening): EUR 5,30
Taxatiekosten: EUR 665,50

€ 91.332,09
Toelichting
Het boedelsaldo van W enable B.V. is als volgt ontstaan:
Inkomsten
2 premierestituties: EUR 1.758,83
verkoop auto's: EUR 65.367,77
verkoop inventaris: EUR 6.806,25
verkoop handelsnamen/URL's: EUR 3.630,00
Uitgaven
kosten RDW : EUR 2,10
kosten verzekeringen: EUR 398,86
Opmerking: er dient nog te w orden afgerekend met de bank aangaande de
opbrengst van de aan haar verpande auto's.
Boedelsaldo W enable Group B.V.: EUR 686,56
Inkomsten
premierestitutie: EUR 686,60
Uitgaven
debetrente bank: EUR 0,04
Boedelsaldo FinCare Solutions: EUR 108,75
Inkomsten
creditsaldo rekening-courant: EUR 58,55
overboeking rente en saldo bank: EUR 0,01

Verslagperiode

19-09-2022
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Verslagperiode
van
17-5-2022

17-06-2022
1

t/m
16-6-2022
van
17-6-2022

19-09-2022
2

t/m
18-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 6 min

2

73 uur 36 min

totaal

136 uur 42 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.
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Indien relevant w ordt in dit verslag bij de verschillende onderdelen een
toelichting of informatie opgenomen voor W enable Group B.V. (F22/111) en
FinCare Solutions B.V. (F22/113) Als dit aan de orde is w ordt dit expliciet
aangegeven. Staat er geen nadere toelichting, dan is het betreffende punt
niet relevant voor deze vennootschappen en ziet de opgenomen toelichting
of informatie slechts op W enable B.V.

19-09-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W enable B.V. is opgericht op 3 augustus 2017. Het geplaatst en gestort
kapitaal bedraagt EUR 100.
De enig aandeelhouder en bestuurder is W enable Group B.V.
Deze partij is tevens failliet (F.09/22/111).
Er is één aandeelhouder van W enable Group B.V., deze aandeelhouder is
tevens enig bestuurder.
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W enable Group B.V. is opgericht op 19 maart 2020. Het geplaatst en gestort
kapitaal bedraagt EUR 1.000.
Er is één aandeelhouder van W enable Group B.V., deze aandeelhouder is
tevens enig bestuurder.
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FinCare Solutions B.V. is opgericht op 20 juni 2016. Het geplaatst en gestort
kapitaal bedraagt EUR 100.
Enig aandeehouder en bestuurder is W enable Group B.V.

1.2 Lopende procedures
Failliet is betrokken bij 3 procedures.
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Zie ook onder punt 9. Procedures.

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen liepen bij Interpolis/Rabobank.
De verzekeringen voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn per datum
faillissement opgezegd.
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De inventarisverzekering is nog niet beëindigd en ook de autoverzekering
loopt nog. De betaling van deze laatste verzekering w ordt (deels) voldaan
door de pandhouder.
Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.
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1.4 Huur
Failliet huurt een bedrijfslocatie aan de 3e Binnenvestgracht 23 C en 23D (units
7 en 8) te Leiden. De huurovereenkomst is bij brief van 24 mei 2022 door de
curator opgezegd. De huurlocatie dient uiterlijk per 30 augustus 2022 door de
boedel te zijn verlaten.
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De bedrijfslocatie is opgeleverd aan de verhuurder.

19-09-2022
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft hierover het volgende verklaard:

17-06-2022
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Failliet verkocht voor energieleveranciers nieuw e energiecontracten aan
consumenten. Hiervoor ontving failliet een vergoeding per nieuw afgesloten
energiecontract. Vanaf oktober 2021 zijn de gasprijzen gestegen. Omdat de
huidige energieprijzen daardoor historisch hoog liggen, is er voor
energieleveranciers geen reden om nieuw e klanten te w erven. Zij kunnen nu
immers geen beter aanbod doen aan consumenten - deze hebben nu veelal
een overeenkomst die lagere tarieven kent. Failliet kreeg daardoor geen
nieuw e opdrachten meer.
Er is geprobeerd om te besparen op de vaste lasten, extra diensten w erden
verleend en personeel w erd afgeschakeld.
Failliet heeft telecompartijen benaderd om voor hen w erkzaamheden te
verrichten. Eén provider w erd klant van failliet maar er w aren lagere aantallen
en marges. Hierop kon de organisatie niet draaien.
De inkomsten droogden op. Failliet kon haar lasten niet meer voldoen. Daarop
is failliet in gesprek gegaan met de bank (ING). Failliet heeft een business plan
aan ING gepresenteerd op basis van telecomproviders in plaats van
energieleveranciers. ING zag niets in het plan en heeft de lening en rekeningcourant opgezegd.
In de komende verslagperioden zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de geschetste oorzaken van het faillissement.
W enable Group B.V.:
Failliet is de moedermaatschappij van het failliete W enable B.V.
(F.09/22/112). Nu failliet en W enable B.V. verbonden zijn, is ook het
faillissement van W enable Group B.V. aangevraagd.
FinCare Solutions B.V.:
Failliet is verbonden aan W enable B.V. (zuster) en W enable Group B.V.
(moeder)
Failliet w as een zogenaamde 'slapende B.V.'.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

17-06-2022
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Toelichting
Er w aren 2 persoonsleden in dienst bij failliet.

Personeelsleden
1

19-09-2022
2

Toelichting
Bij W enable Group B.V. w as 1 personeelslid in dienst.
Het personeelslid is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen
bij brief van 19 mei 2022.
Bij FinCare Solutions B.V. w aren geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

17-06-2022
1

Toelichting
In 2021 w aren er tussen de 10 en 15 personen bij failliet in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-5-2022

2

Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen bij brief van 19 mei 2022.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking failliet;
Bestuderen stukken personeel
Correspondentie failliet
Ontslag personeel
Veelvuldig (telefonisch) contact met het UW V
Aanw ezig bij intakegesprek UW V met personeel
Contact UW V i.v.m. NOW 8

17-06-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet beschikt niet over onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
17-06-2022
1

Bespreking failliet
Controle Kadaster

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Alfa Giulia

€ 17.574,38

€ 2.126,50

Hyundai Kona

€ 24.793,39

€ 2.727,27

Hyundia Kona

€ 23.000,00

€ 3.000,00

Inventaris
totaal

€ 6.806,25
€ 72.174,02

€ 7.853,77

Toelichting bedrijfsmiddelen
De op de bedrijfslocatie aanw ezige (kantoor)inventaris is eigendom van failliet
en bestaat uit: (kantoor)meubilair, lampen, computers met beeldschermen,
diverse apparatuur etc.

17-06-2022
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Tevens heeft failliet 3 bedrijfsauto's in eigendom, zijnde
1) een Alfa Romea Giulia
2) een Hyundai Kona electric
3) een Hyundai Kona
Er zijn diverse geïnteresseerden. De curator verw ijst hiervoor naar punt 6.
Voorzetten/doorstart onderneming.
Alle activa zijn verkocht. De auto's zijn onderhands verkocht. De inventaris is
geveild. Met de bank zal nog w orden afgerekend voor de verkoop van de
auto's die aan haar w aren verpand.
Aan de bank zal w orden afgedragen voor de verkoop van de auto's in totaal
een bedrag van € 57.514,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-09-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
17-06-2022
1

Bespreking failliet
Bestuderen stukken m.b.t. de activa

19-09-2022
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Verkoop van de auto's
Contact met opkopers
Contact met verzekeringsmaatschappij
Contact met leasemaatschappij
Contact met RDW
Contact met veilinghuis
Opstellen activa-overeenkomsten
Opstellen facturen
Bestuderen stukken

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet beschikt niet over voorraden / onderhanden w erk.

17-06-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
17-06-2022
1

Bespreking failliet

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnamen en URL's

€ 3.630,00

Restitutie verzekeringen

€ 874,49

Restitutie parkeergarage

€ 884,34

totaal

Boedelbijdrage

€ 5.388,83

€ 0,00

Toelichting andere activa
Failliet beschikt over goodw ill. De goodw ill bestaat uit:

17-06-2022
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een klantenbestand
handelsnamen
domeinnamen
Er zijn diverse geïnteresseerden. De curator verw ijst hiervoor naar punt 6.
Voorzetten/doorstart onderneming.
Een doorstart is niet gerealiseerd. W el zijn de handelsnamen en
domeinnamen verkocht. Dit voor een bedrag van EUR 3.630.
Tevens zijn tw ee restituties ontvangen van EUR 874,49 en EUR 884,34.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-09-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking failliet
Bestudering diverse stukken
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft van failliet een debiteurenlijst ontvangen.
De bank pretendeert een pandrecht te hebben op de debiteurenvorderingen.
De curator heeft overleg met de bank hierover.

17-06-2022
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De curator heeft het pandrecht op vorderingen erkend. De bank heeft de
incasso van de vorderingen zelf opgepakt.

19-09-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking failliet
Bestudering stukken

17-06-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.303.255,82
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij ING Bank. ING Bank heeft een vordering van in totaal EUR
1.303.255,82.
W enable Group B.V., W enable B.V. en FinCare Solutions B.V. zijn voor deze
schuld hoofdelijk aansprakelijk.
Failliet hield tevens bankrekeningen aan bij Rabobank. De positieve saldi van in
totaal EUR 13.259,03 zijn overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten door failliet afgesloten voor tw ee auto's.
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Eén leaseovereenkomst ziet op een Tesla. Volgens de leasemaatschappij is
deze overeenkomst (ruim) voor datum van faillissement op naam gesteld van
een andere partij. De curator zal dit onderzoeken.
De tw eede leaseovereenkomst ziet op een Volksw agen Up! Deze auto is door
de leasemaatschappij opgehaald.
Voor de Tesla gold een huurkoopovereenkomst. De auto is inmiddels
ingenomen en zal w orden verkocht door de huurverkoper. Een eventuele
overw aarde komt de boedel toe.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens ING Bank heeft failliet zekerheidsrechten verstrekt aan ING Bank. De
stukken van ING Bank heeft de curator ontvangen.
De curator zal m.b.t. de zekerheidsrechten van ING Bank nog een standpunt
innemen.

17-06-2022
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De zekerheidsrechten van ING Bank zijn door de curator erkend.

19-09-2022
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

17-06-2022
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-06-2022
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking failliet
Contact met ING Bank
Contact met bestuurder
Bestuderen van stukken
Contact met de leasemaatschappijen
Bestuderen leaseovereenkomsten
Contact met oud-w erknemer i.v.m. afhalen auto

Contact met diverse betrokken partijen w aaronder de
leasemaatschappij
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19-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn diverse geïnteresseerden in een doorstart van de onderneming van
failliet.
De curator heeft deze partijen een NDA toegestuurd. Na ondertekening van de
NDA hebben de geïnteresseerde partijen een informatiememorandum met
bijlagen ontvangen met het verzoek hun bieding in te sturen.
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Op dit moment is nog sprake van één partij met interesse in een gedeelte van
de activa.
Een doorstart is niet gerealiseerd.

19-09-2022
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking failliet
Bestuderen van stukken
Contact met gegadigden
Contact met de bestuurder
Opstellen van de NDA
Opstellen van de informatiememorandum
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is door de curator veiliggesteld.
In de komende verslagperiode(n) zal de administratie onderzocht w orden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds haar oprichting heeft failliet voldaan aan haar deponeringsplicht.
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W enable Group B.V.:
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is op 19 mei 2022 gedeponeerd.

19-09-2022
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FinCare Solutions B.V.:
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is opgericht in 2017. Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 100.
De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

17-06-2022
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W enable Group B.V.:
Failliet is opgericht in 2020. Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1.000. De
curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

19-09-2022
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FinCare Solutions B.V.:
Failliet is opgericht in 2016. Mochten de aandelen niet zijn volgestort, dan is
deze verplichting inmiddels verjaard. De curator zal derhalve geen onderzoek
verrichten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-06-2022
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken

Contact met IT-bedrijf
Veiligstellen administratie
Bestuderen stukken
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

17-06-2022
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Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.

€ 20.485,14

19-09-2022
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Toelichting
Er zijn door drie partijen een boedelvordering ingediend. Dit voor een
totaalbedrag van EUR 20.485,14.
Het betreft de verhuurder en leveranciers van softw are.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 228.794,00

17-06-2022
1

€ 228.969,00

19-09-2022
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Toelichting
W enable Group: EUR 77.973,00
FinCare Solutions B.V.: EUR 21.128,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V moet haar vordering nog kenbaar maken.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-06-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

17-06-2022
1

Toelichting
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven om hun vordering in
te dienen.
Een aantal crediteuren heeft vorderingen ingediend.

27

19-09-2022
2

Toelichting
W enable Group B.V.: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.571.290,95

17-06-2022
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€ 2.622.935,65

19-09-2022
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Toelichting
W enable Group B.V.: EUR 156.013,45

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bestuderen stukken
Opstellen mailinglijst crediteuren
1e aanschrijving crediteuren
Erkenning vordering
Opstellen crediteurenlijst

Bestuderen stukken
Erkenning vorderingen
Correspondentie en telefonisch onderhoud crediteuren
Aanvullen crediteurenlijst
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19-09-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn 3 lopende procedures.
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Eén procedure is op verzoek van de curator geschorst.
Over de tw ee andere procedures zal in de komende verslagperiode een
standpunt moeten w orden ingenomen.
Eén procedure is inmiddels doorgehaald.

19-09-2022
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Eén procedure stond voor vonnis en het vonnis is inmiddels gew ezen. Dit
heeft geresulteerd in een vordering op failliet die inmiddels is ingediend.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking failliet
Contact met de w ederpartijen
Contract gerechtelijke instanties
Contact bestuurder
Bestuderen stukken

Bestuderen stukken
Contact met diverse partijen

17-06-2022
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19-09-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode(n) de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

17-06-2022
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Onderzoek oorzaak faillissement
Verkoop activa
Onderzoek mogelijke doorstart
Opleveren bedrijfslocatie
Onderzoek pandrechten / debiteurenvorderingen
Afw ikkeling leasecontract
Onderzoek stortingsverplichting aandelen
Rechtmatigheidsonderzoek
Crediteurenbeheer
Standpunt in procedures innemen
Afw ikkelen faillissement
De curator zal in de komende verslagperiode(n) de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

19-09-2022
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Onderzoek oorzaak
Onderzoek pandrechten / debiteurenvorderingen
Onderzoek stortingsverplichting aandelen
Rechtmatigheidsonderzoek
Crediteurenbeheer
Afw ikkelen faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-06-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
19-12-2022

19-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij 'Plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen

17-06-2022
1

