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De inhoud van dit papieren verslag is identiek aan de op 14 maart 2019 digitaal aan u
toegezonden versie.

FAILLISSEMENTSVERSLAG
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Gegevens onderneming:

ASE Valves, Engineering & Service B.V.

Faillissementsnr.:

C/10/15/315 F

Datum uitspraak:

28 april 2015

Curator:

mr. J.G. Plet

Rechter-Commissaris:

mr. W.J. Geurts-de Veld

Activiteiten onderneming:

technische dienstverlening, vervaardiging
van apparatuur

Omzetgegevens:

2013: € 94.000,-2014: € 280.931,-- (voorlopige cijfers)

Personeel aantal:

7 werknemers

Verslagperiode

12e verslag

In de lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005 / 104), wordt
opgemerkt dat dit verslag niet beoogd om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel
of een volledig inzicht te geven over de afwikkeling van de boedel. Schuldeisers en/of derden kunnen
geen rechten ontlenen aan dit verslag

1.

Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is op 10 juli 2013 opgericht. De bedrijfsactiviteiten
bestonden kort gezegd uit de handel in, de reparatie en revisie van industriële armaturen
en aanverwante diensten, vervaardiging van hydraulische apparatuur en uitleen van
personeel.

De bedrijfsactiviteiten zijn volgens de (voormalige) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap gestart op augustus 2013 en grotendeels gestaakt in januari 2015. De
laatste werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond omstreeks eind april 2015.
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Tot 28 januari 2015 waren de heer L. Faassen en de heer H.W. Königs bestuurders en
aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. Sedert 28 januari 2015 is
mevrouw D.G. Schweitzer enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

Mevrouw

D.G.

Schweitzer

is

de

partner

van

de

heer

L. Faassen. De aandelen in de gefailleerde vennootschap zijn voor € 1,-- in eigendom
overgedragen aan mevrouw D.G. Schweitzer, dit gelet op de aanzienlijke schuldpositie
van de gefailleerde vennootschap aldus naar zeggen van de heer L. Faassen.

Naar zeggen van de heer L. Faassen was hij tot 28 januari 2015 samen met de heer
W. Königs de aandeelhouders en bestuurders van ASE GmbH, gevestigd te Goch in
Duitsland. ASE Gmbh is in 2010 opgericht. Volgens de heer L. Faassen is hij sedert
28 januari 2015 geen aandeelhouder en bestuurder meer van ASE GmbH, nu hij zijn
aandelen in ASE GmbH in eigendom heeft overgedragen aan de heer Samson.

In de jaarrekening 2013 van de gefailleerde vennootschap is gerapporteerd dat ASE
GmbH in 2013 een lening van € 200.000,-- heeft verstrekt aan de gefailleerde
vennootschap. Volgens de heer L. Faassen heeft ASE GmbH geen zekerheden bedongen
noch zijn er leningsovereenkomsten opgesteld. Volgens de jaarrekening 2013 bedraagt
per 31 december 2013 de vordering van ASE GmbH op de gefailleerde vennootschap €
168.750,--.

1.2 Winst en verlies
2013: € 162.000,-- negatief
2014: € 469.275,-- negatief (voorlopige cijfers, boekhouding bijgewerkt tot oktober
2014)

1.3 Balanstotaal
2013: € 585.662,-2014: € 919.316,-- (voorlopige cijfers, boekhouding bijgewerkt tot oktober 2014)
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1.4 Lopende procedures
Bij uw rechtbank (kamer van kantonzaken) is aanhangig een procedure met zaaknummer
3843091 CV EXPL 15-6168 in het geschil tussen Technische Dienst Europoort.NL B.V.
en de gefailleerde vennootschap. De procedure is verwezen naar de rol van 12 juni 2015
voor het wijzen van een vonnis.

1.5 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen.

1.6 Huur
De bedrijfsactiviteiten werden uitgeoefend in een bedrijfsruimte, plaatselijk bekend
Edisonweg 11 te Spijkenisse. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van
3 jaar, ingaande op 1 juli 2013 en lopende tot en met 30 juni 2016.

De gefailleerde vennootschap heeft vóór faillissementsdatum en wel op 2 april 2015 met
de verhuurder een huurbeëindigingsovereenkomst gesloten, in het kader waarvan de
huurovereenkomst met wederzijds goedvinden van partijen is beëindigd op
2 april 2015.

1.7 Oorzaak faillissement
De heer L. Faassen, de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap, heeft de
navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven:
•

Door problemen met het personeel en het niet naar behoren functioneren van het
personeel en met name door de algemeen directeur (in de beginfase), werden de
geprognotiseerde en beoogde omzetten niet behaald, terwijl er aanzienlijke kosten
waren. Tussen de gefailleerde vennootschap en de algemeen directeur is bij uw
Rechtbank met zaaknummer: 3573116 \ VZ VERZ 14-14402 een procedure
aanhangig geweest, in welke procedure de gefailleerde vennootschap ingevolge
art. 7:685 BW ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur
heeft gevorderd wegens gewichtige redenen. In een proces-verbaal van 2 februari
2015 van uw Rechtbank blijkt dat er een minnelijke regeling is getroffen;
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•

Leveranciers waaronder ASE GmbH waren niet meer bereid leverancierskrediet te
verstrekken, zodat benodigde materialen en voorraden wegens liquiditeitsproblemen
niet meer konden worden aangeschaft;

•

ASE GmbH was niet meer bereid financiering te verstrekken aan de gefailleerde
vennootschap. De bestuurder was genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

2.

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement: 7 werknemers.

Datum ontslagaanzegging: het personeel is bij aangetekende brief alsmede per gewone
post op 29 april 2015 ontslag aangezegd.

Werkzaamheden: per aangetekende brief en per gewone post, gedateerd 29 april 2015 is
het personeel ontslagen. De curator heeft het UWV in het bezit gesteld van de nodige
informatie.

3.

Activa
Onroerende zaak
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak.

Bedrijfsmiddelen
De aanwezige goederen in de bedrijfsruimte betreffen grotendeels van ABC Finance
B.V. geleasde goederen (operational lease).

In

de

jaarrekening

2013

is

de

vaste

activa

per

31

december

2013

vastgesteld c.q. gerapporteerd voor € 391.874,--. Volgens de voormalige bestuurder, de
heer L. Faassen is het bedrag van € 391.874,-- niet juist vastgesteld, nu machines en
overige goederen grotendeels zijn geleased.

De curator is in afwachting van een inventarislijst. Volgens de heer L. Faassen zijn een
aantal goederen eigendom van ASE GmbH. Ik heb de heer L. Faassen verzocht
gepretendeerde eigendomsrechten van ASE GmbH te onderbouwen met bewijsstukken.
In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.
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Verslag 2
Ik heb de voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap, de heer L. Faassen verzocht
gepretendeerde eigendomsrechten van ASE GmbH te onderbouwen met bewijsstukken,
hetgeen is gebeurd en aannemelijk is nu de gefailleerde vennootschap feitelijk volledig werd
gefinancierd door ASE GmbH. De gefailleerde vennootschap heeft geen bankschuld.

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

Voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van voorraden.

Op datum van faillissement was sprake van onderhanden werk/debiteuren en wel ten
aanzien van O.S.M. International Services B.V. De curator heeft met de heer
R. de Bruin van O.S.M. International Services B.V. en de heer R. Kampfer, technisch
manager van de gefailleerde vennootschap, het onderhanden werk (debiteurenpositie)
doorgenomen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 2
De debiteur O.S.M. International Services B.V. is geïnd voor een bedrag van
€ 70.238,49.

Verslag 3
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een elektrische damesfiets van het merk
“Gazelle”. De accu van de damesfiets ontbreekt. De liquidatiewaarde van de damesfiets is
getaxeerd op € 400,-- tot € 700,--.

Ik heb een aantal biedingen ontvangen die naar mijn mening veel te laag zijn.
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In het belang van de boedel c.q. om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren zal met
verzochte en verkregen toestemming van de rechter-commissaris de damesfiets op een
internetveiling worden verkocht. Voorafgaande aan de veiling kan de damesfiets door
potentiële kopers worden bezichtigd. De veiling kosten bedragen 10% van de netto opbrengst.

De fiets is door de veilingmeester op kantoor van de curator opgehaald teneinde de fiets
te verkopen op een internetveiling. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 4
De fiets is nog niet verkocht. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 5
De fiets is verkocht voor € 425,-- excl. BTW. Ik heb de veilingmeester verzocht het
bedrag op de faillissementsrekening over te maken.

Verslag 6
De verkoopopbrengst van de fiets voor een bedrag € 425,-- excl. BTW, zijnde € 514,25
incl. BTW is op faillissementsrekening overgemaakt.

Andere activa
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige activa.

4.

Debiteuren
Omvang debiteuren
Op datum faillissement was er sprake van 2 openstaande debiteuren en wel
O.S.M. International Services B.V. en Eneco.

Ik zal de komende verslagperiode de inning van de debiteuren voortzetten en in mijn
volgende verslag nader ingaan op de stand van zaken met betrekking tot de inning van
deze debiteuren.

Verslag 2
De debiteur O.S.M. International Services B.V. is geïnd voor een bedrag van
€ 70.238,49.
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Er is sprake van een openstaande factuur op debiteur Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.
van oorspronkelijk € 6.950,-- exclusief BTW voor verrichte werkzaamheden en
geleverde materialen. Volgens Eneco is de gefailleerde vennootschap de overeenkomst
met Eneco niet naar behoren nagekomen. Eneco heeft klachten geuit c.q. geprotesteerd,
in het kader waarvan de gefailleerde vennootschap en Eneco vóór faillissementsdatum
hebben

afgesproken

dat

voornoemde

factuur

wordt

verlaagd

tot

€ 4.761,64 exclusief BTW. De curator heeft Eneco verzocht het bedrag van € 4.761,64
exclusief BTW, zijnde € 5.761,62 inclusief BTW tijdig op de faillissementsrekening over
te maken. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 3
De openstaande vordering op de debiteur Eneco Solar, Bio & Hydro B.V. van
€ 4.761,64 exclusief BTW, zijnde € 5.761,62 inclusief BTW is nog niet geïnd. De curator
zal de inning van deze debiteur voortzetten. In mijn volgende verslag kom ik hierop
terug.

Verslag 4
De debiteur Eneco Solar, Bio & Hydro B.V. van € 4.761,64 exclusief BTW, zijnde
€ 5.761,62 inclusief BTW is geïnd.

Opbrengst:
Zie hierboven

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

5.

Bank / zekerheden
Vordering van bank:

Naar zeggen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is er geen bankschuld.
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Leasecontracten:
Op faillissementsdatum was sprake van het bestaan van 4 leaseovereenkomsten met
ABC Finance B.V. De geleasde goederen betreffen kort gezegd machines en overige
goederen.

Bij de verhuurder van het bedrijfspand heeft zich een potentiële “nieuwe” huurder
gemeld. Tussen ABC Finance B.V., de potentiële “nieuwe” huurder en de verhuurder
vindt thans overleg plaats omtrent de mogelijkheden voor het sluiten van een
huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte en voortzetting/contract overname door de
potentiële “nieuwe” huurder met betrekking tot de geleasde goederen.

Indien en voor zover een “nieuwe” huurovereenkomst en/of contract overname m.b.t.
geleasde goederen niet wordt gesloten, zal de curator verder in overleg treden met de
verhuurder omtrent oplevering van de bedrijfsruimte alsook met ABC Finance B.V.
omtrent afgifte (lees: het tijdig ophalen) van de geleasde goederen.

Verslag 2
De eerste weken na faillissementsdatum hebben zich een aantal gegadigden gemeld voor
overname van de activa, leasecontracten en het al of niet aangaan van een huurovereenkomst
met de verhuurder.

Ik heb op donderdag 4 juni 2015 meerdere opkopers en gegadigden uitgenodigd. De termijn
voor het doen van biedingen was uiterlijk dinsdag 11 juni 2015. Ik heb opkopers en gegadigden
verzocht hun biedingen te splitsen in goederen in eigendom van de gefailleerde vennootschap,
goederen in eigendom van ASE GmbH en goederen in eigendom van de leasemaatschappij.

De hoogste bieder op goederen in eigendom van de gefailleerde vennootschap is Veenstra
Coevorden B.V., welke vennootschap overeenstemming heeft bereikt met de leasemaatschappij
omtrent overname van de leasecontracten en een huurovereenkomst heeft gesloten met de
verhuurder.

Met verzochte en verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn goederen in
eigendom van de gefailleerde vennootschap voor € 15.000,-- geen BTW verschuldigd
verkocht aan Veenstra Coevorden B.V.
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Beschrijving zekerheden:
Niet van toepassing.

Separatistenpositie:
Niet van toepassing.

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud
Crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek om kenbaar te maken of ze hebben
geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

Eén crediteur heeft kenbaar gemaakt dat dit het geval is. Ik zal één en ander bespreken
met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en op de bedrijfslocatie een
onderzoek doen of er nog de betreffende goederen aanwezig zijn.

Verslag 2
De curator heeft onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet in de boedel
aangetroffen en dit meegedeeld aan de crediteur.

Reclamerechten
Niet van toepassing.

Retentierechten
Niet van toepassing.

6.

Doorstart / voortzetten
Niet van toepassing.

7.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De komende verslagperiode zal ik nader ingaan op de boekhoudplicht.
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Verslag 2
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeerd. Er is geen jaarrekening 2014 opgesteld en
gedeponeerd.

Stortingsverplichting aandelen
Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde “flex-BV” is de stortingsverplichting
aandelen niet relevant.

Boekhoudkundigonderzoek, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen
De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en rechtmatigheids-onderzoek
doen met betrekking tot de rekening-courant verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of
paulianeus handelen.

Verslag 3
De

curator

is

doende

met

het

uitvoeren

van

een

boekhoudkundig

en

rechtmatigheidsonderzoek. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug. Hierbij zal ik
ook ingaan op de mededelingen die aan de curator zijn gedaan dat in het zicht van het
faillissement goederen aan de boedel zouden zijn onttrokken.

Verslag 4
Het boekhoudkundig en rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond, nu de curator in
afwachting is van de ontvangst van opgevraagde aanvullende administratieve gegevens
van de gefailleerde vennootschap. Door ziekte van de bestuurder is het aanleveren van
gegevens vertraagd. De bestuurder heeft mij meegedeeld op donderdag 17 maart 2016
gegevens over te overhandigen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 5
Het boekhoudkundig- en rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. In mijn
volgende verslag kom ik hierop terug. Ik zal de rechter-commissaris bij separate brief
hierover nader informeren.
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Verslag 6
Het boekhoudkundig- en rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond, omdat gebleken
is dat het bestuur niet de volledige administratie heeft veiliggesteld. Het bestuur
woonachtig in Duitsland zal aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort.

Verslag 7
De rechter-commissaris is bij separate brief van de laatste stand van zaken op de hoogte
gesteld.

Verslag 8
Het boekhoudkundig en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De voormalige en
huidige bestuurder(s) is/zijn aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort van thans
€ 557.711,64.

Omdat er geen jaarrekening 2014 is opgesteld en tijdig is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel, heeft het bestuur niet voldaan aan de publicatieplicht ex art. 2:394 BW. Nu niet is
voldaan aan de publicatieplicht zijn taken onbehoorlijk vervuld en wordt ex art. 2:248 lid 2 BW
vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement,
zodat het bestuur aansprakelijk is voor het boedeltekort.

Voorts heeft het bestuur de taken in de zin van art. 2:9 BW ten behoeve van de gefailleerde
vennootschap onbehoorlijk vervuld en/of heeft het bestuur jegens de gezamenlijke schuldeisers
onrechtmatig gehandeld. De curator heeft vastgesteld dat de gefailleerde vennootschap
aanzienlijke financiële verplichtingen is aangegaan en wel onder meer als volgt:
• Er zijn met lease maatschappijen lease-overeenkomsten gesloten voor de lease van
machines en bedrijfsequipement;
• Er zijn lease-overeenkomsten gesloten voor de huur van bedrijfswagens;
• Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een bedrijfsruimte. De jaarhuur
bedroeg minimaal € 81.000,-- exclusief BTW per jaar;
• Er zijn arbeidsovereenkomsten gesloten met het personeel;
• Er is een leningsovereenkomst gesloten met ASE GmbH van € 200.000,--;
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De curator is van mening dat het bestuur een ernstig verwijlt valt te maken en/of een
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden, zodat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Immers:
•

Het bestuur heeft kennelijk de (verliesgevende) activiteiten voortgezet en financiële
risico’s genomen;

•

Het lijkt erop dat het bestuur niet, althans niet afdoende en/of niet tijdig heeft gezorgd voor
benodigde financiering voor het drijven van de onderneming, hetgeen niet valt te rijmen
met de aanzienlijke financiële verplichtingen van ASE Valves, Engineering & Service
B.V.;

•

Het bestuur heeft kennelijk onterechte schijn van kredietwaardigheid gewekt, dit gelet op
de aard en/of hoogte van de crediteurenpositie van ASE Valves, Engineering & Service
B.V., terwijl het bestuur wist of behoorde te begrijpen dat de gefailleerde vennootschap de
betalingsverplichtingen niet (tijdig) kon nakomen.

Verslag 9
De bestuurders zijn door de curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De
bestuurders hebben rechtsbijstand ingewonnen. De bestuurders worden bijgestaan door
advocaten. De advocaten van de bestuurders hebben de curator meegedeeld dat iedere
aansprakelijkheid wordt afgewezen.

De curator beraadt zich. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 10
De curator heeft contact opgenomen met de advocaten van de bestuurders. De rechtercommissaris is bij separate brief aangeschreven.

Verslag 12
Er zijn lopen schikkingsonderhandelingen. De rechter-commissaris is bij separate brief
aangeschreven. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

8.

Crediteuren
De schuldeisers, zoals deze vermeld staan in de crediteurenlijst van de gefailleerde
vennootschap, zijn of worden aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te
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dienen. In mijn volgende verslag zal ik nader ingaan op de hoogte en samenstelling van
de schuldenlast.

Verslag 2
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 285.093,34

•

concurrent

€ 184.557,17

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.

Verslag 3
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 308.398,24

•

concurrent

€ 186.292,97

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.

Verslag 4
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 309.944,78

•

concurrent

€ 187.576,99

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.

Verslag 5
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 320.141,78

•

concurrent

€ 187.576,99

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.
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Verslag 6
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 320.141,78

•

concurrent

€ 192.062,93

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.

Verslag 7
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet aan dit
verslag gehecht.

Verslag 8
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet aan dit
verslag gehecht.

Verslag 9
De navolgende voorlopige schuldenlast is mij thans bekend:
•

boedelvorderingen €

•

preferent

€ 320.141,78

•

concurrent

€ 192.559,79

45.506,93

Afschriften van de crediteurenlijsten zijn aan dit verslag gehecht.

Verslag 10
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet aan dit
verslag gehecht.

Verslag 11
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet aan dit
verslag gehecht.

Verslag 12
Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd zijn de crediteurenlijsten niet aan dit
verslag gehecht.

15

9.

Boedelactief
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op € 4.948,81, zijnde het saldo op
faillissementsdatum van de zakelijke betaalrekening lopende bij de Commerzbank.

Verslag 2
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 75.224,16, zijnde het
saldo op faillissementsdatum van de zakelijke betaalrekening lopende bij de Commerzbank
van € 4.948,81 en inning van de debiteur O.S.M. International Services B.V. voor een
bedrag van € 70.238,49 alsmede bijgeschreven rente. De curator heeft Veenstra Coevorden
B.V. verzocht de koopsom van € 15.000,-- voor de verkoop activa per omgaande over te
maken op de faillissementsrekening.

Verslag 3
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 89.407,31 zijnde:
•

het saldo op faillissementsdatum van de zakelijke betaalrekening lopende bij de
Commerzbank van € 4.948,81;

•

inning van de debiteur O.S.M. International Services B.V. van € 70.238,49 alsmede
bijgeschreven rente;

•

Koopsom verkoop activa aan Veenstra Coevorden B.V. van € 15.000,--;

•

Premie restitutie van Delta Lloyd Schadeverzekering van € 48,66;

•

Rentebijschrijvingen.

Verslag 4
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 77.661,54.

Verslag 5
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 77.770,64.

Verslag 6
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 78.296,65.
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Verslag 7
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 78.296,65 en is
derhalve niet gewijzigd.

Verslag 8
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 78.296,65 en is
derhalve niet gewijzigd.

Verslag 9
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 78.296,65 en is
derhalve niet gewijzigd.

Verslag 10
Het saldo van de faillissementsrekening is niet gewijzigd en bedraagt derhalve op
verslagdatum € 78.296,65.

Verslag 11
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op verslagdatum € 77.540,15.

Verslag 12
Het saldo van de faillissementsrekening is ongewijzigd en bedraagt op verslagdatum
€ 77.540,15.

10.

Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement.
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak.
Ik zal de komende verslagperiode(s) de navolgende werkzaamheden verrichten:
•

Werkzaamheden in het kader van de aansprakelijkstelling bestuurders;

•

alle overige voorkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag.
14 juni 2019.
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Ik houd u van het verdere verloop van dit faillissement op de hoogte.

Spijkenisse, 14 maart 2019.

Met vriendelijke groet,

J.G. Plet
- curator -

