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

3
08-11-2022
F.09/22/83
NL:TZ:0000228658:F001
05-04-2022

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr A.Y . te Kiefte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Breitner84 B.V., beter bekend als “de Lof der Zotheid”

06-05-2022
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te (2596 HD) Den Haag aan de Breitnerlaan 84

06-05-2022
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Voorbereidende handelingen t.b.v. de exploitatie van een
restaurant”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 726.715,00

€ -41.860,00

€ 177.867,00

2019

€ 751.016,00

€ 22.280,00

€ 202.859,00

2020

€ 410.148,00

€ 62.167,00

€ 189.159,00

2021

€ 365.791,00

€ 21.301,00

€ 278.308,00

2022

€ 112.893,00

€ 63.841,00

€ 301.051,00

Toelichting financiële gegevens

06-05-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Het (boek)jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De financiële
gegevens over de jaren 2021 en 2022 zijn rechtstreeks ontleend aan de
administratie en betreffen concept-cijfers.

06-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

06-05-2022
1

Toelichting
Het personeelsbestand bestond voornamelijk uit oproepkrachten.

Boedelsaldo
€ 25.375,69

06-05-2022
1

€ 87.783,10

08-08-2022
2

€ 51.759,76

08-11-2022
3

Verslagperiode
van

06-05-2022
1

5-4-2022
t/m
1-5-2022
van

08-08-2022
2

2-5-2022
t/m
1-8-2022
van
2-8-2022
t/m
2-11-2022

Bestede uren

08-11-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

94 uur 24 min

2

75 uur 6 min

3

11 uur 54 min

totaal

181 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de inventarisatie
van het faillissement, de w erkzaamheden omtrent het ontslag van het
personeel alsmede het bezien van de mogelijkheden van een doorstart.

06-05-2022
1

De uren die in de afgelopen periode aan het faillissement zijn besteed zien
voornamelijk op uren ten behoeve van het realiseren van een doorstart, de
afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden, de verkoop van de
restaurantinventaris en voorraad middels een internetveiling en de incasso van
debiteuren. Voornoemde kw esties zijn allen in de afgelopen verslagperiode
afgew ikkeld. Thans resteert alleen nog het onderzoek in de administratie van
de gefailleerde vennootschap.

08-08-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en het opstellen van het openbaar verslag

08-11-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 23 augustus
2017. Sinds 23 augustus 2017 is de heer L.C. Pronk alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

06-05-2022
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige
verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

06-05-2022
1

1.4 Huur
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w erden geëxploiteerd vanuit
een gehuurd pand, staande en gelegen te (2596 HD) Den Haag aan de
Breitnerlaan 84. De curator heeft de huurovereenkomst met w ederzijds
goedvinden beëindigd per 30 juni 2022, althans zoveel eerder indien mogelijk.

06-05-2022
1

Inmiddels is het pand bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

08-08-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is het
faillissement te w ijten aan een combinatie van factoren. Als gevolg van de
coronacrisis zou de gefailleerde vennootschap een hoge fiscale schuld hebben
opgebouw d. Toen het restaurant begin 2022 w eer mocht openen, zouden
tw ee van de drie koks hun arbeidsovereenkomst hebben opgezegd, w aarna
uiteindelijk ook de derde kok tegen 1 mei 2022 zou hebben opgezegd. Dit zou
mede zijn gelegen in het feit dat het niet w erken in de avonduren (gedurende
de periode van de Covid-19 restricties) hen w el goed w as bevallen. Daarbij
zouden zij elders betere arbeidsvoorw aarden aangeboden hebben gekregen.
De bestuurder zou nog hebben geprobeerd vervangende koks te vinden, doch
dit zou niet mogelijk zijn gebleken. Uiteindelijk heeft de bestuurder derhalve
moeten besluiten zelf het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

06-05-2022
1

Het onderzoek naar de gegeven oorzaak van het faillissement zal w orden
betrokken bij het rechtmatigheidsonderzoek.

08-08-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

06-05-2022
1

22

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

06-05-2022
1

24

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-4-2022

22

In samenspraak met het UW V heeft er geen personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden nu alle vaste personeelsleden reeds uit dienst
w aren en de overige personeelsleden w erkzaam w aren o.b.v.
oproepcontracten

totaal

22

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Overleg en correspondentie vakbonden in verband met collectief ontslag;
Overleg en correspondentie met het UW V;
Correspondentie rechter-commissaris;
Ontslagaanzegging personeelsleden;
Correspondentie personeelsleden.

Overleg en correspondentie met het UW V i.v.m. de aanspraken van
personeel alsmede de ontvangen NOW -subsidies.
Geen.

3.1 Onroerende zaken

niet van toepassing

08-08-2022
2

08-11-2022
3

3. Activa

Beschrijving

06-05-2022
1

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

06-05-2022
1

Geen.

08-08-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restaurantinventaris tezamen met de voorraad

€ 8.315,95

totaal

€ 8.315,95

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aan de gefailleerde vennootschap behoort restaurantinventaris in eigendom
toe. In opdracht van de curator is de inventaris door Makelaarskantoor Puper
B.V. getaxeerd. Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een rechtsgeldig pandrecht
op de inventaris van de gefailleerde vennootschap, doch heeft na verrekening
geen vordering meer op de gefailleerde vennootschap en heeft haar
zekerheden dan ook vrijgegeven. Een deel van de restaurantinventaris is
betrokken bij de doorstart als bedoeld onder punt 6.4. Het restant zal middels
een internetveiling w orden verkocht.

06-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is het restant van de restaurantinventaris en
summiere hoeveelheid voorraad middels een internetveiling verkocht. In totaal
is een bruto-opbrengst gerealiseerd van € 9.856,06 incl. btw . Rekening
houdend met de veilingkosten, w aaronder het bezemschoon opleveren van
het pand, is een netto-opbrengst gerealiseerd van € 8.315,95 incl. btw . Het
gehele bedrag komt toe aan de boedel, maar moet nog ontvangen w orden van
het veilinghuis.

08-08-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is de netto-opbrengst van het veilinghuis
ontvangen op de voor onderhavig faillissement aangehouden
boedelrekening.

08-11-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-05-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
06-05-2022
1

Correspondentie en overleg bestuurder;
Correspondentie en overleg taxateur;
Begeleiden taxateur bij opname;
Correspondentie en overleg veilinghuis;
Correspondentie en overleg Coöperatieve Rabobank U.A.;
Verrichten verkoopinspanningen;
Correspondentie rechter-commissaris.
Geen.

08-11-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De voorraad bestaat voornamelijk uit
restvoorraad etensw aren, frisdrank, fusten bier
en diverse flessen alcoholische dranken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan de gefailleerde vennootschap behoort een summiere hoeveelheid
voorraad toe. In opdracht van de curator is deze voorraad door
Makelaarskantoor Puper B.V. getaxeerd. Coöperatieve Rabobank U.A. heeft
een rechtsgeldig pandrecht op de voorraad van de gefailleerde vennootschap,
doch heeft na verrekening geen vordering meer op de gefailleerde
vennootschap zodat zij haar zekerheden heeft vrijgegeven. De voorraad die
bestaat uit frisdrank, fusten bier en diverse flessen alcoholische dranken zal
middels een internetveiling verkocht w orden. De restvoorraad etensw aren
zullen gelet op de staat en houdbaarheidsdatum vermoedelijk w orden
vernietigd.

06-05-2022
1

De voorraad die bestaat uit frisdrank, fusten bier en diverse flessen
alcoholische dranken is in de afgelopen verslagperiode verkocht middels een
internetveiling. Voor de opbrengst w ordt verw ezen naar punt 3.3. De
restvoorraad etensw aren is inderdaad vernietigd.

08-08-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
06-05-2022
1

Correspondentie en overleg bestuurder;
Verrichten verkoopinspanningen;
Begeleiden taxateur bij opname;
Correspondentie en overleg Coöperatieve Rabobank U.A.;
Correspondentie en overleg veilinghuis;
Correspondentie rechter-commissaris.

08-08-2022
2

Begeleiden veilinghuis;
Correspondentie en overleg veilinghuis.
Geen.

08-11-2022
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Statiegeld emballage

€ 168,70

Voorschot advocatenkantoor

€ 668,59

Creditsaldo Eneco

€ 2.434,90

totaal

€ 3.272,19

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

Statiegeld emballage
Inbev Nederland B.V. heeft na datum faillissement lege emballage met
statiegeld ingenomen. In eerste instantie had zij dit bedrag verrekend met
hetgeen zij nog van de gefailleerde vennootschap had te vorderen per datum
faillissement. De curator heeft daar echter met succes tegen geageerd.
Uiteindelijk heeft Inbev Nederland B.V. zorg gedragen voor uitbetaling van
het tegoed ad € 168,70.

08-11-2022
3

Terugbetaling restant voorschot
De advocaat van de gefailleerde vennootschap had voor datum faillissement
een voorschot in rekening gebracht bij de gefailleerde vennootschap. Op
datum faillissement w as een deel van dit voorschot ongebruikt, zodat het
advocatenkantoor het restant van het voorschot ad € 668,59 heeft voldaan
op de boedelrekening.
Creditsaldo Eneco
Op datum faillissement w as bij Eneco sprake van een creditsaldo ad €
2.434,90. Voornoemd saldo heeft Eneco aan de boedel voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

Correspondentie Inbev Nederland B.V.;
Correspondentie advocatenkantoor;
Correspondentie en overleg Eneco.

06-05-2022
1
08-11-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

8 debiteuren

€ 3.910,85

€ 2.113,74

totaal

€ 3.910,85

€ 2.113,74

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens een van de bestuurder ontvangen debiteurenlijst zou sprake zijn van
acht openstaande debiteuren ter hoogte van een bedrag ad € 3.910,85.
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een rechtsgeldig pandrecht op de huidige
en toekomstige vorderingen op derden, doch heeft na verrekening geen
vordering meer op de gefailleerde vennootschap en heeft haar zekerheden
dan ook vrijgegeven. De curator heeft de incasso ter hand genomen. Gebleken
is dat een debiteur een bedrag ad € 503,50 reeds voor datum faillissement
had voldaan en dus ten onrechte nog op de debiteurenlijst stond. Daarnaast is
een bedrag ad € 2.113,74 door debiteuren na datum faillissement voldaan. In
de aankomende verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.

06-05-2022
1

Alle openstaande vorderingen zijn geïncasseerd. In totaal is een bedrag ad €
3.407,35 van debiteuren na datum faillissement ontvangen. De
debiteurenincasso is hiermee afgerond.

08-08-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie en overleg bestuurder;
Onderzoek bankafschriften;
Debiteurenincasso.

Correspondentie en overleg bestuurder;
Onderzoek bankafschriften;
Debiteurenincasso.
Geen.

06-05-2022
1

08-08-2022
2

08-11-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Coöperatieve Rabobank U.A.
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft daarnaast de bedrijfsactiviteiten van de

06-05-2022
1

gefailleerde vennootschap gefinancierd. Uit dien hoofde w as per datum
faillissement sprake van een vordering ad € 36.633,52. Op de spaarrekening
van de gefailleerde vennootschap w as per datum faillissement echter sprake
van een batig saldo ad € 62.002,66. Na verrekening resteerde derhalve geen
vordering meer voor Coöperatieve Rabobank U.A.

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurde een leaseovereenkomst voort ten aanzien van
een vaatw asser. Thans w ordt bezien of de leasemaatschappij deze
vaatw asser w enst te verkopen middels de internetveiling onder afdracht van
de (eventuele) overw aarde.

06-05-2022
1

De leasemaatschappij w ilde de vaatw asser niet middels een internetveiling
verkopen en heeft de vaatw asser (en een doseersysteem vaatw asmiddel) dan
ook retour genomen. Na verkoop zal de leasemaatschappij een financiële
afrekening verstrekken aan de curator.

08-08-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zijn gefinancierd door
Coöperatieve Rabobank U.A. Coöperatieve Rabobank U.A. stelt een eerste
pandrecht te hebben verkregen op de voorraad, de kantoor- en
bedrijfsinventaris en de huidige en toekomstige vorderingen op derden. Nu
Coöperatieve Rabobank U.A. per saldo geen vordering heeft op de gefailleerde
vennootschap heeft zij haar zekerheden vrijgegeven.

06-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich tw ee partijen gemeld ter zake een (vermeende)
eigendomsaanspraak. Mogelijk volgen er nog meer. De curator zal voornoemde
eigendomsaanspraken in de aankomende verslagperiode beoordelen en
afw ikkelen. Indien daartoe aanleiding is zal de curator voornoemde derden
desgew enst in de gelegenheid stellen hun eigendom(men) op te halen.

06-05-2022
1

Uiteindelijk hebben drie partijen een eigendomsaanspraak gemaakt. Al deze
aanspraken zijn beoordeeld en afgew ikkeld. De partijen zijn in de gelegenheid
gesteld hun eigendommen retour te nemen. Alle eigendomsaanspraken zijn
inmiddels afgew ikkeld. Er vindt thans alleen nog correspondentie plaats met
een partij die na datum faillissement emballage met statiegeld heeft opgehaald
en het bedrag dat zij uit dien hoofde aan de curator dient uit te betalen heeft
verrekend met haar openstaande vordering voor datum faillissement.

08-08-2022
2

Voornoemde partij heeft het statiegeld uiteindelijk betaald aan de boedel. Zie
ook punt 3.8.

08-11-2022
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet van gebleken.

06-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

06-05-2022
1

Toelichting
Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie bestuurder;
Aanschrijven banken;
Correspondentie en overleg Coöperatieve Rabobank U.A;
Onderzoek rechtsgeldigheid en afw ikkeling eigendomsaanspraken
derden.

Overleg en correspondentie bestuurder;
Correspondentie en overleg leasemaatschappij;
Correspondentie en overleg partijen met een eigendomsaanspraak;
Onderzoek rechtsgeldigheid en afw ikkeling eigendomsaanspraken
derden;
Bezoek failliete locatie ivm ophalen eigendommen derden.
Geen.

06-05-2022
1

08-08-2022
2

08-11-2022
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet, daar de gefailleerde
vennootschap op datum faillissement geen koks meer in loondienst had.

6.2 Financiële verslaglegging

06-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-05-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Daartoe
is een informatiememorandum aan diverse mogelijk geïnteresseerde partijen
verstuurd. Uiteindelijk hebben vijf van de aangeschreven partijen positief
gereageerd op het informatiememorandum. Na ondertekening van
geheimhoudingsverklaringen hebben er besprekingen met deze partijen
plaatsgevonden en is een beveiligd bidbook toegezonden. Tw ee partijen
hebben uiteindelijk daadw erkelijk een (indicatieve) bieding uitgebracht. Met de
meest gerede partij is na onderhandeling met machtiging van de rechtercommissaris overeenstemming bereikt over de realisatie van een doorstart
w aarbij een (beperkt deel van) de restaurantinventaris en de goodw ill zijn
verkocht. Thans dient voornoemde verkoop nog geformaliseerd te w orden,
zodat in de volgende verslagperiode voornoemde verkoop financieel inzichtelijk
gemaakt zal w orden. De gehele opbrengst komt toe aan de boedel.

06-05-2022
1

Inmiddels is de verkoop geformaliseerd en heeft de koper zorg gedragen voor
betaling. In totaal is een bedrag ad € 55.000,00 vrij van btw door koper
betaald. Een bedrag ad € 39.000,00 ziet op de goodw ill en een bedrag ad €
16.000,00 ziet op een deel van de restaurantinventaris. De doorstart is
hiermee afgerond.

08-08-2022
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

06-05-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

06-05-2022
1

In de aankomende verslagperiode zal de opbrengst inzichtelijk w orden
gemaakt.

€ 55.000,00

08-08-2022
2

Toelichting
€ 55.000,00 vrij van btw .
In de aankomende verslagperiode zal de opbrengst inzichtelijk w orden
gemaakt. Zie punt 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-05-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie bestuurder;
Onderzoek mogelijkheden doorstart;
Opstellen tender;
Correspondentie en besprekingen geïnteresseerde partijen;
Opstellen bidbook;
Overleg verhuurder;
Correspondentie rechter-commissaris;
Opstellen activaovereenkomst.

Correspondentie rechter-commissaris;
Overleg bestuurder;
Opstellen activaovereenkomst;
Correspondentie en overleg doorstarter;
Bespreking doorstarter.
Geen.

06-05-2022
1

08-08-2022
2

08-11-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de
gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de
administratie nader bestuderen.

06-05-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2018 en 2019 tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over het (boek)jaar 2020 is te laat gedeponeerd. De termijn voor
het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2021 is nog niet
verstreken.

06-05-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

06-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-05-2022
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten

Toelichting

08-11-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek in de
administratie afgerond. Uit dit onderzoek zijn enkele vraagpunten naar voren
gekomen w aarmee de bestuurder in de aankomende verslagperiode
geconfronteerd zal w orden.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-05-2022
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten

In onderzoek

08-08-2022
2

In onderzoek

08-11-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek in de
administratie afgerond. Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten in de administratie van
de gefailleerde vennootschap.

06-05-2022
1

Het onderzoek in de administratie is afgerond. Het onderzoek heeft enkele
vraagpunten opgeleverd w aarmee de bestuurder in de aankomende
verslagperiode geconfronteerd zal w orden.

08-11-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek Handelsregister;
Bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
Onderzoek depot jaarrekeningen;
Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

06-05-2022
1

Onderzoek administratie.

08-08-2022
2

Onderzoek administratie.

08-11-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-05-2022
1

Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 155.539,00

06-05-2022
1

€ 170.339,00

08-08-2022
2

€ 190.674,00

08-11-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-05-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-05-2022
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

06-05-2022
1

6

08-08-2022
2

8

08-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.519,26

06-05-2022
1

€ 4.351,98

08-08-2022
2

€ 164.953,89

08-11-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

06-05-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken crediteuren.

06-05-2022
1

Aanschrijven en verw erken crediteuren.

08-11-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-05-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

06-05-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

06-05-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2023

08-11-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Formaliseren doorstart;
Internetveiling restaurantinventaris en voorraad;
Debiteurenincasso;
Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek volstorting aandelen;
Rechtmatigheidsonderzoek;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek volstorting aandelen;
Rechtmatigheidsonderzoek;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Correspondentie bestuurder nav het rechtmatigheidsonderzoek;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

06-05-2022
1

08-08-2022
2

08-11-2022
3

