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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gym Fitness Rotterdam B.V.

15-06-2018
8

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gym Fitness
Rotterdam B.V. (hierna: “GFR”) is opgericht bij akte van 30 maart 2015. GFR is
statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor te (2676 LE) Maasdijk aan
de Aartsdijkw eg 109. GFR is in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer: 63054566.

15-06-2018
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Activiteiten onderneming
GFR exploiteerde een fitnesscentrum.

15-06-2018
8

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 19.282,00

€ -108.092,00

€ 149.444,00

2016

€ 30.852,00

€ -102.161,00

€ 159.719,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

15-06-2018
8

Op datum faillissement w aren er 8 personen bij GFR in loondienst w erkzaam.

Boedelsaldo
15-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 13.256,30

14-03-2019
11

Boedelsaldo
€ 12.261,31

Verslagperiode
15-06-2018
8

van
16-3-2018
t/m
14-6-2018

14-09-2018
9

van
15-6-2018
t/m
13-9-2018

29-11-2018
10

van
14-9-2018
t/m
28-11-2018

14-03-2019
11

van
29-11-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

194,70 uur

9

6,10 uur

10

2,80 uur

11

18,20 uur

totaal

221,80 uur

Toelichting bestede uren
In verband met de invoering van de laatste release van KEI is het aantal tot nu
toe opgebouw de uren niet bew aard gebleven. De hierboven vermelde uren
zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze
verslagperiode bestede uren bedraagt 19 uur en 36 minuten.

15-06-2018
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AmBition Factory
B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van GFR. AmBition Factory B.V. heeft
tw ee bestuurders, namelijk (i) Lansbergen Beheer B.V. en (ii) Bierkens Beheer
B.V. De heer M.C.P. Lans-bergen is enig aandeelhouder en bestuurder van
Lansbergen Beheer B.V. De heer F.M.P. Bierkens is enig aandeelhouder en
bestuurder van Bierkens Beheer B.V.

15-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen onderzoeken is GFR niet betrokken bij
lopende (gerechtelijke) procedures.

15-06-2018
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1.3 Verzekeringen
GFR heeft een Bedrijven Compact Polis bij Interpolis Verzekeringen. Deze
verzekeringspolis heeft betrekking op bedrijfsaansprakelijkheid,
productendienstenaansprakelijkheid, w erkgeversaansprakelijkheid en
motorrijtuigrisico. Verder heeft GFR een verzekeringspolis bij De Goudse
Verzekeringen met betrekking tot ziekteverzuim. Alle
verzekeringsovereenkomsten zullen door de curator w orden beëindigd. Daarbij
zal door de curator aanspraak w orden gemaakt op eventuele premierestitutie.

15-06-2018
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De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd.

1.4 Huur
GFR huurt bedrijfsruimte te (3083 AL) Rotterdam aan het adres Jan
Lighthartstraat 95. Verhuurder is AmBition Sportburo B.V., een
zustervennootschap van GFR. De maandelijkse huurprijs bedraagt EUR 8.500
(exclusief BTW ). AmBition Sportburo B.V. huurt de bedrijfsruimte van de
Gemeente Rotterdam. Bij brief van 31 augustus 2016 heeft AmBition Sportburo
B.V. de huurovereenkomst met GFR ex art. 39 Fw opgezegd. De curator zal met
AmBition Sportburo B.V. afspraken maken over de oplevering van het
gehuurde.
Derde verslag
Het gehuurde is per 1 december 2016 opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

15-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de heer Lansbergen is in april 2014 besloten om een fitnesscentrum te
gaan exploiteren aan de Jan Ligthartstraat 95 te Rotterdam. De Gemeente
Rotterdam zou de bedrijfsruimte echter veel te laat aan de hoofdhuurder
AmBition Sportburo B.V. hebben opgeleverd. Pas in mei 2015 zou GFR zijn
gestart met de exploitatie van het fitnesscen-trum.
Volgens de heer Lansbergen w as Fit For Free in november 2014 als directe
concurrent van GFR op circa 500 meter afstand van de Jan Ligthartstraat 95
een fitnesscentrum gestart. Door de komst van Fit For Free zou een vliegende
start voor GFR, met een groot aantal (potentiële) leden, niet mogelijk zijn
gew eest. GFR zou gedurende een jaar lang van alles hebben geprobeerd om
haar ledenaantal omhoog te krijgen. Voldoende ledengroei is echter niet
gerealiseerd. Door tegenvallende ledenaantallen en omzet w as GFR volgens
de heer Lansbergen niet meer in staat om nog langer aan haar financiële
verplichtingen te blijven voldoen. Eind juli 2016 heeft GFR besloten om de
activiteiten van het fitnesscentrum te staken en haar eigen faillissement aan te
vragen.
De curator zal de oorzaak van het faillissement van GFR nader onderzoeken.
Achtste verslag:
De curator zijn geen andere oorzaken van het faillissement gebleken dan die
door het bestuur aan hem zijn medegedeeld. Het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement is afgerond.

15-06-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-06-2018
8

Personeelsleden
8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-06-2018
8

Personeelsleden
8

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-8-2016

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsadministratie onderzocht en met het UW V
gecorrespondeerd. De curator heeft het personeel van GFR ontslag aangezegd
en hen toegesproken.

15-06-2018
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Op datum faillissement had GFR geen
onroerende zaken in (kadastraal) eigendom.

€ 0,01

€ 0,01

€ 0,01

totaal

€ 0,01

€ 0,01

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft (de) online database van het Kadaster geraadpleegd.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 1.900,00

totaal

€ 1.900,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft onder andere fitnessapparatuur en een bedrijfsinventaris
aangetroffen. Inmiddels is vast komen te staan dat de fitnessapparatuur niet
in eigendom aan GFR toebehoort. AmBition Sportburo B.V. stelde de
fitnessapparatuur aan GFR ter beschikking op basis van een mondelinge
overeenkomst. AmBition Sportburo B.V. bracht hiervoor "leasekosten" aan GFR
in rekening. Enkele bedrijfsmiddelen behoren w el in eigendom aan GFR toe.
Het betreft tw ee tourniquets, lockers, een geluidsinstallatie en een houten
(custom made) baliemeubel. Op deze bedrijfsmiddelen rust een pandrecht van
de Rabobank. De curator heeft zich jegens de Rabobank op het standpunt
gesteld dat genoemde zaken bodemzaken zijn.

15-06-2018
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De curator heeft de bedrijfsmiddelen die in eigendom aan GFR toebehoren
laten taxeren. Aangezien de bedrijfsmiddelen nog verkocht dienen te w orden,
zal de curator nog geen opgave doen van de taxatiew aarden.
De w aarde van de bedrijfsmiddelen bij gedw ongen verkoop is EUR 1.600. De
w aarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik is EUR 4.000.
De curator heeft met de pandhouder afgesproken dat hij probeert om de
verpande bedrijfsmiddelen te verkopen. Vooralsnog is verkoop nog niet gelukt.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen met toestemming van de Rechtercommissaris onderhands verkocht voor EUR 1.900 (BTW verlegd).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de
Fiscus. De Fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw 1990 jo. artikel 21 lid 2
Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken, w elk bodemrecht
in rang boven het pandrecht van pandhouder Rabobank op deze zaken gaat.

15-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd, deze laten taxeren en
aangeboden aan potentiele kopers. De curator heeft overleg gepleegd met
pandhouder Rabobank.
Correspondentie met de Rechter-commissaris en de koper van de
bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

15-06-2018
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

N.V.T.

€ 0,01

totaal

€ 0,01

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
-

15-06-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 0,01

totaal

€ 0,01

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator onderzoekt nog of sprake is van andere activa. De curator zal
hierover in een volgend verslag berichten.

15-06-2018
8

De curator zijn geen andere activa gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
-

15-06-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Zie toelichting

€ 11.389,58

totaal

€ 11.389,58

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Eventuele vorderingen van GFR op debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.
Uit de financiële administratie blijkt echter dat GFR geen vorderingen op
debiteuren heeft.

15-06-2018
8

Van de Rabobank is per saldo EUR 11.389,58 ontvangen. Verw ezen w ordt naar
punt 5.1 hierna.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
-

15-06-2018
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
GFR is betrokken bij een kredietovereenkomst met de Rabobank. Op grond
daarvan heeft de Rabobank de navolgende vorderingen bij de curator
ingediend:
- een vordering van EUR 17.662 uit hoofde van geldlening;
- een vordering van EUR 8.831 uit hoofde van geldlening;
- een vordering van EUR 42.000 uit hoofde van een bankgarantie ten gunste
van de Gemeente Rotterdam;
- een vordering van EUR 14,14 uit hoofde van een debetsaldo op een
rekening-courant.
Derhalve totaal: EUR 68.507,14, te vermeerderen met vooralsnog p.m.
gestelde posten.
GFR hield een betaalrekening bij de Rabobank aan. Op datum faillissement
bedroeg het creditsaldo op deze betaalrekening EUR 38.540,88. De Rabobank
heeft haar (volledige) vordering van EUR 68.507,14 verrekend met het
creditsaldo op de betaalrekening. De curator heeft in onderzoek of de
verrekeningen juist zijn.
Voor zover de curator bekend is de bankgarantie ten gunste van de Gemeente
Rotterdam van EUR 42.000 nog niet getrokken. De Rabobank kan haar
vordering uit hoofde van de bankgarantie ter verificatie bij de curator indienen,

15-06-2018
8

maar mag deze pas verrekenen als haar vordering uit hoofde van de
contragarantie opeisbaar w ordt. Totdat de contragarantie opeisbaar w ordt,
kan de bank het restant creditsaldo op de betaalrekening onder zich houden.
De curator heeft van de Rabobank vernomen dat de Gemeente Rotterdam de
bankgarantie heeft geretourneerd, reden w aarom de Rabobank de door haar
voorlopig bij de curator aangemelde vordering ad EUR 42.000 (uit hoofde van
de bankgarantie) heeft ingetrokken. Eén en ander heeft ertoe geleid dat de
vordering van de bank met EUR 42.000 is verlaagd, w aarna, na verrekening
van de vorderingen van de bank op curanda, per saldo EUR 11.389,58 door de
bank aan de boedel is afgedragen (betreffende het restant van het banksaldo,
na verrekening). Alle kw esties met de bank zijn hiermee afgerond.

5.2 Leasecontracten
Tussen GFR en haar zustervennootschap AmBition Sportburo B.V. zou een
mondelinge overeenkomst zijn gesloten met betrekking tot de 'lease' van
fitnessapparatuur. De curator heeft de inhoud van die leaseovereenkomst nog
in onderzoek. Daarnaast bleek GFR betrokken te zijn bij de lease van
computers en beeldschermen. Laatstgenoemde leaseovereenkomst is
beëindigd, w aarna de computers en beeldschermen aan de leasemaatschappij zijn geretourneerd.

15-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft pandrechten op de bedrijfsmiddelen en debiteuren van
GFR.

15-06-2018
8

Achtste verslag:
in 5.1 van dit verslag is vermeld dat alle kw esties met de bank zijn afgerond.
De bank heeft geen vordering meer in het faillissement en aldus eveneens
geen zekerheden meer.

5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar punt 5.3 van dit verslag.

15-06-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse eigendomsvoorbehouders hebben zich bij de curator gemeld. De
aanspraken van deze eigendomsvoorbehouders zijn inmiddels afgew ikkeld.

15-06-2018
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

15-06-2018
8

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

15-06-2018
8

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

15-06-2018
8

De curator verw ijst naar punt 3.7 en 4.3 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de Rabobank en
eigendomsvoorbehouders.
Correspondentie met de Rabobank.

15-06-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens de heer Lansbergen zijn de activiteiten van de onderneming van GFR
op 28 juli 2016 gestaakt. Van (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten van de
onderneming van GFR door de curator is geen sprake. Het is niet w aarschijnlijk
dat er nog een doorstart zal plaatsvinden.

15-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
-

15-06-2018
8

Gelijktijdig met de indiening van dit faillissementsverslag is eveneens een
tussentijds financieel verslag ingediend.

14-03-2019
11

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet mogelijk gebleken

15-06-2018
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de administratie van GFR in ontvangst genomen
en onderzocht. In de komende verslagperiode zal de curator de gehele
administratie opvragen en onderzoeken.
De curator heeft geconstateerd dat de administratie van GFR op diverse
punten onduidelijk en/of onvolledig is. In de komende verslagperiode zal de
curator de administratie nader onderzoeken.
Achtste verslag:

15-06-2018
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Hoew el de administratie op diverse punten onduidelijk en/of onvolledig is, is er
geen sprake van een ondeugdelijk gevoerde administratie. De curator sluit het
onderzoek ter zake.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2015 is niet gedeponeerd. Op grond van artikel
2:394 lid 3 BW is echter geen sprake van een schending van de
deponeringsplicht.

15-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft geconstateerd dat de aandelen van GFR zijn volgestort.

15-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-06-2018
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De curator heeft eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek en
zal hierover in een volgend verslag berichten.
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

15-06-2018
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De curator heeft eventueel paulianeus handelen nog in onderzoek. De curator
zal hierover in een volgend verslag berichten.
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de (financiële) administratie onderzocht en met de
bestuurders van GFR gecorrespondeerd.
Onderzoek aan de administratie en correspondentie met (de advocaat van) het
bestuur van GFR en de Rechter-commissaris.

15-06-2018
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01

15-06-2018
8

Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren. Daarnaast
verw acht de curator dat het UW V een boedelvordering zal aanmelden in
verband met betaling van de salarissen van de w erknemers vanaf datum
faillissement. Ook de verhuurder van het bedrijfspand (AmBition Sportburo
B.V.) zal naar verw achting een boedelvordering aanmelden.
UW V heeft nog geen boedelvorderingen aangemeld.
€ 15.321,14

14-03-2019
11

UW V heeft inmiddels een boedelvordering van EUR 15.321,14 aangemeld in
verband met de salarissen van de w erknemers over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.813,00

15-06-2018
8

De curator heeft de Fiscus uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op
GFR in te dienen.
De Fiscus heeft tot heden de navolgende preferente vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: EUR 2.109;
- Loonheffingen: EUR 8.704.
Totaal: EUR 10.813 (inclusief eventuele openstaande kosten).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,01

15-06-2018
8

De curator heeft het UW V uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op
GFR in te dienen.
UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 12.325,53

14-03-2019
11

Inmiddels heeft UW V een preferente vordering van EUR 12.325,53 ter
verificatie ingediend in het faillissement in verband met de door UW V
overgenomen loonverplichtingen van de vennootschap voor w at betreft de
periode tot datum faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01
De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente crediteuren in het
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-06-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

15-06-2018
8

Uit een eerste onderzoek in de (financiële administratie) van GFR blijkt dat
sprake is van circa 8 concurrente crediteuren. Tot heden hebben 5 concurrente
crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend.
Tot heden hebben 10 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.
Tot heden hebben 11 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.
11

14-03-2019
11

Uit een eerste onderzoek in de (financiële administratie) van GFR blijkt dat
sprake is van circa 8 concurrente crediteuren. Tot heden hebben 5
concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend. Tot heden
hebben 10 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend. Tot
heden hebben 11 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 514.998,14

15-06-2018
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Tot heden hebben concurrente crediteuren een som van EUR 512.253,74 aan
vorderingen ter verificatie ingediend (inclusief BTW en netto bijkomende
kosten).
EUR 514.762,06 (inclusief BTW en netto bijkomende kosten).
EUR 514.998,14 (inclusief BTW en netto bijkomende kosten)
€ 514.998,14

14-03-2019
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement van GFR zal eindigen.

15-06-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteurenadministratie van GFR onderzocht en de
crediteuren uitgenodigd hun eventuele vorderingen op GFR in te dienen. De
curator heeft de schuldenlast van GFR geïnventariseerd.
Nadere inventarisatie van de schuldenlast.

9. Procedures

15-06-2018
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9.1 Naam wederpartijen
Ambition Factory B.V.

15-06-2018
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9.2 Aard procedures
De curator heeft geconstateerd dat Ambition Factory B.V., als bestuurder van
GFR, per saldo EUR 28.000 van de bankrekening van GFR aan haarzelf heeft
betaald, zonder dat daar tegenover enige prestatie stond en/of is geleverd.
Ambition Factory B.V. behoort deze EUR 28.000 derhalve terug te
betalen.Ondanks verschillende verzoeken daartoe heeft Ambition Factory B.V.
betaling gew eigerd, reden w aarom de curator een procedure bij de Rechtbank
Den Haag ter zake heeft geëntameerd.

15-06-2018
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Ambition Factory B.V. heeft verw eer gevoerd tegen de vordering van de curator
door te stellen dat zij, kort gezegd, geen schuld aan GFR heeft, maar per saldo
een vordering op GFR heeft.

14-09-2018
9

Zie hieronder bij 9.3.

14-03-2019
11

9.3 Stand procedures
De zaak dient voor het eerst op w oensdag 20 juni 2018 bij de Rechtbank Den
Haag alw aar Ambition Factory B.V. zich zal dienen te stellen in het kader van
het voeren van verw eer.

15-06-2018
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De zaak staat thans op de rol van de Rechtbank Den Haag van 26 september
2018 voor het aanleveren van verhinderdata om de rechtbank in staat te
stellen een datum voor een comparitie van partijen te gelasten.

14-09-2018
9

De Rechtbank heeft en comparitie van partijen bepaald. Die zal plaats vinden
op 12 maart 2019.

29-11-2018
10

De comparitie van partijen voor de Rechtbank Den Haag heeft op 12 maart jl.
plaatsgevonden. Beide partijen hebben hun standpunten tegenover de
rechtbank nader uiteengezet. Voorts hebben er schikkingsonderhandelingen
plaatsgevonden, maar partijen hebben elkaar niet getroffen. Thans staat de
zaak voor vonnis, en w el voor 24 april 2019. Of op die datum daadw erkelijk
vonnis w ordt gew ezen, moet w orden afgew acht. Mogelijk heeft de rechtbank
meer tijd nodig om tot een oordeel te komen.

14-03-2019
11

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft met (de advocaat van) Ambition Factory B.V.
gecorrespondeerd, met de Rechter-Commissaris overleg gevoerd en het
concept voor de dagvaarding opgesteld.

15-06-2018
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Comparitie van partijen van 12 maart 2019 inclusief de voorbereiding
daarvan.

14-03-2019
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het
te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en het rechtmatigheidsonderzoek,
w aaronder de financiering van curanda.

15-06-2018
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De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.
Derde verslag
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.
In de komende verslagperiode van drie maanden zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden.
Achtste verslag:
Het voeren van de procedure bij de Rechtbank Den Haag tegen Ambition
Factory B.V.
Het houden van een comparitie van partijen in de procedure bij de Rechtbank
Den Haag tegen Ambition Factory B.V.

14-09-2018
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In de komende verslagperiode zal de curator de comparitie van partijen
voorbereiden.

29-11-2018
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement van GFR zal eindigen.

15-06-2018
8

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

10.4 Werkzaamheden overig

14-03-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal over uiterlijk drie maanden het tw eede faillissementsverslag ter
griffie van de Rechtbank doen deponeren.

15-06-2018
8

De curator zal over drie maanden het derde faillissementsverslag indienen.
De curator zal over uiterlijk drie maanden het vierde faillissementsverslag ter
griffie van de rechtbank doen deponeren.
Drie maanden na heden.
Drie maanden na heden.
Drie maanden na heden.
Drie maanden na heden

Bijlagen
Bijlagen

14-03-2019
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