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Algemene gegevens
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PK Media B.V.

14-08-2018
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te Bergschenhoek en aldaar kantoorhoudend aan de W eg en Bos 11
(2661 DG), ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24294701.

14-08-2018
1

Bij beslissing d.d. 28 januari 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam mr. M. van
der Laarse op diens verzoek ontslagen als curator en mr. C. van den Bergh in
zijn plaats aangesteld als curator.

16-04-2020
7

Activiteiten onderneming
Gefailleerde richt zich op het als agent voor haar zuster Bereik BV sluiten van
contracten met klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 537.490,00

€ 40.005,00

€ 279.205,00

2016

€ 311.134,00

€ 29.452,00

€ 175.162,00

2015

€ 179.380,00

€ -96.946,00

€ 196.090,00

Toelichting financiële gegevens

14-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekeningen van 2015 en
2016 en de concept jaarrekening van 2017; w inst en verlies is het
bedrijfsresultaat (vóór rentelasten en -baten en belastingen).

14-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

14-08-2018
1

Toelichting
ten tijde van uitspraak van het faillissement

Boedelsaldo
€ 6.050,00

14-08-2018
1

€ 16.583,84

16-11-2018
2

€ 9.914,46

14-05-2019
4

€ 10.044,38

23-08-2019
5

€ 10.044,38

16-04-2020
7

€ 10.044,38

15-01-2021
10

€ 10.044,38

15-04-2021
11

€ 10.044,38

15-10-2021
13

€ 10.044,38

11-11-2021
14

Verslagperiode
van
17-7-2018

14-08-2018
1

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018
t/m
31-10-2018

16-11-2018
2

van
1-11-2018

14-02-2019
3

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

14-05-2019
4

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

23-08-2019
5

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

16-01-2020
6

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

16-04-2020
7

t/m
15-4-2020
van
16-6-2020

16-07-2020
8

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
9

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

15-01-2021
10

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

15-04-2021
11

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021
t/m
14-7-2021

15-07-2021
12

van
15-7-2021

15-10-2021
13

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021

11-11-2021
14

t/m
8-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 36 min

2

18 uur 42 min

3

2 uur 54 min

4

2 uur 0 min

5

2 uur 42 min

6

13 uur 48 min

7

37 uur 54 min

8

6 uur 6 min

9

12 uur 6 min

10

10 uur 42 min

11

7 uur 24 min

12

0 uur 48 min

13

2 uur 18 min

14

4 uur 0 min

15

4 uur 0 min

totaal

151 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 september 1999.
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Pleun Klootw ijk Beheer
B.V.

14-08-2018
1

Enig aandeelhouder van Pleun Klootw ijk Beheer B.V. is Stichting
Administratiekantoor Pleun Klootw ijk en (enig) bestuurder van Pleun Klootw ijk
Beheer B.V. is de heer P. Klootw ijk.

1.2 Lopende procedures
geen

14-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen van gefailleerde beëindigd per 1 augustus
2018, behoudens de verzekeringen van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde.

14-08-2018
1

De verzekering van de bedrijfsmiddelen is door de curator beëindigd.

14-02-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde zou een gedeelte van de kantoorruimte aan de W eg en Bos 11 te
Bergschenhoek huren. De huurovereenkomst is nog niet verstrekt.

14-08-2018
1

Gefailleerde huurde van Pleun Klootw ijk Beheer B.V. De huur is in onderling
overleg per 1 augustus 2018 beëindigd (in het kader w aarvan met Pleun
Klootw ijk Beheer B.V. is overeengekomen dat zij als pandhouder het
bodemrecht van de fiscus eerbiedigt).

16-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde richt zich op het als agent verkopen van de diensten van haar
zuster Bereik BV (te w eten de exploitatie van digitale billboards). De indirect
enig aandeelhouder van Bereik B.V. is (ook) Stichting Administratiekantoor
Pleun Klootw ijk. Gefailleerde en Bereik BV hebben op 1 december 2014 een
(schriftelijke) agentuurovereenkomst gesloten, die zij op 5 oktober 2016
hebben gew ijzigd en aangevuld met een (schriftelijke) allonge.
Gefailleerde heeft in 2013 activa/contracten verkocht aan Fluw ijn. De verkoop
is vastgelegd in de overeenkomst van koop, verkoop en levering van
activa/passiva, die door partijen is ondertekend op 3 juli 2013; uit hoofde van
de afw ikkeling van de transactie heeft Fluw ijn een vordering op gefailleerde.
Gefailleerde beschikte niet over de middelen om de vordering te voldoen en
Fluw ijn heeft het faillissement aangevraagd. Het faillissement is uitgesproken
op de aanvraag van Fluw ijn.

14-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

14-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

14-08-2018
1

Toelichting
volgens de concept jaarrekening 2017 (fte)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
verkoop personeelsbestand (zie onder nr. 6)

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.
De kantoorruimte w ordt gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

14-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris en IT-apparatuur volgens proef- en
saldibalans per 30 juni 2018

€ 9.680,00

totaal

€ 9.680,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft met name kantoormeubilair en computers.

14-08-2018
1

De w eergegeven verkoopopbrengst is inclusief BTW .

14-05-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

14-08-2018
1

De fiscus is bevoorrecht op de verkoopopbrengst.

14-05-2019
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie

14-08-2018
1

geen, in afw achting van aanbieding akkoord

16-11-2018
2

verkoop

14-05-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

14-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
nvt

14-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteuren volgens proef- en saldibalans per
30 juni 2018

€ 63.016,00

totaal

€ 63.016,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het betreft de facto slechts een vordering op Bereik BV vanw ege provisie; het
bestuur heeft verklaard dat Bereik BV bevoegd is de vordering te verrekenen.

14-08-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

14-08-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

14-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ING Bank; ING Bank heeft gefailleerde een krediet
verstrekt uit hoofde w aarvan zij een vordering van afgerond € 500.000 heeft.
ING Bank heeft haar vordering overgedragen aan Pleun Klootw ijk Beheer BV;
de cessie-akte, van 17 juli 2018 is door (het bestuur van) gefailleerde
ondertekend op 17 juli 2018. De koopsom zou op 27 juli 2018 zijn betaald. ING
Bank meent dat de vordering is overgedragen aan Pleun Klootw ijk BV, ondanks
de vanw ege 23 Fw onbevoegde ondertekening van de cessie-akte door
gefailleerde.

Toelichting vordering van bank(en)
In de laatste volzin staat in het 1e verslag 'Pleun Klootw ijk B.V.' en dat moet
zijn Pleun Klootw ijk Beheer B.V.

16-11-2018
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een leasecontract voor één personenauto.

5.3 Beschrijving zekerheden

14-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft zich in het kader van de kredietverstrekking door ING Bank
verplicht haar debiteurenvorderingen aan haar te verpanden; blijkens de
cessie-akte van 17 juli 2018 (zie onder nr. 5.1) hebben partijen beoogd het
pandrecht als nevenrecht over te laten nemen door Pleun Klootw ijk Beheer BV.

14-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Mits sprake is van een rechtsgeldig pandrecht is de pandhouder separatist
(derhalve ING Bank als haar vordering niet is overgedragen en Pleun Klootw ijk
Beheer BV als de vordering van ING Bank w el is overgedragen).

14-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op de voorbehouden
eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken.

14-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op een retentierecht op
zaken van gefailleerde.

14-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Geen crediteur heeft vooralsnog aan gefailleerde geleverde zaken
gereclameerd.

14-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

14-08-2018
1

Toelichting
nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

14-08-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde richtte zich op het als agent tot stand brengen van contracten
tussen Bereik BV en klanten. Het personeelsbestand van gefailleerde is
verkocht aan Bereik BV (zie onder nr. 6.4).

14-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

14-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het personeel van gefailleerde is per 1 augustus 2018 overgenomen door
Bereik BV. De w erknemers van gefailleerde hebben ingestemd met de
overname en zijn in dienst getreden bij Bereik BV. Bereik BV heeft de lonen van
juli 2018 betaald, met dien verstande dat zij ermee heeft ingestemd dat zij
haar regresvordering niet tegen de boedel uitoefent. De curator heeft daarom
de arbeidsovereenkomsten niet op hoeven zeggen. Bereik BV heeft de
agentuurovereenkomst per 31 juli 2018 beëindigd.

14-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Bereik BV heeft een bod uitgebracht op het personeelsbestand van
gefailleerde, inhoudende dat zij de arbeidsovereenkomsten met de
w erknemers per 1 augustus 2018 overneemt. Het bod is met toestemming van
de Rechter-commissaris aanvaard en de overeenstemming is vastgelegd in de
koopovereenkomst personeelsbestand PK Media BV, die door partijen op 31
juli/1 augustus 2018 is ondertekend.

14-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 15.000,00

14-08-2018
1

Toelichting
De boedel is met Bereik BV overeengekomen dat de koopsom in drie termijnen
w ordt betaald: de eerste uiterlijk 1 augustus 2018, de tw eede uiterlijk 1
september 2018 en de derde uiterlijk 1 oktober 2018. De eerste termijn is
betaald.

Toelichting
Bereik BV heeft ook de overige termijnen betaald.

6.7 Boedelbijdrage

16-11-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-08-2018
1

Toelichting
nvt

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
verkoop personeelsbestand

14-08-2018
1

monitoren nakoming betalingsverplichtingen door Bereik B.V.

16-11-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Diverse administratie is door het bestuur terbeschikking gesteld. De curator
onderzoekt de administratie.

14-08-2018
1

De administratie voldoet aan de gestelde eisen.

16-01-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen 2016, 2015 en 2014 tijdig bij het
handelsregister gedeponeerd.

14-08-2018
1

Gefailleerde hanteert het kalenderjaar als boekjaar. De jaarrekening van 2016
is gedeponeerd op 27 december 2017; de jaarrekening van 2015 is
gedeponeerd op op 26 januari 2017 en de jaarrekening van 2014 is
gedeponeerd op 29 januari 2016.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op basis van de jaarrekeningen 2016 en 2015 w as gefailleerde vrijgesteld van
de verplichting haar jaarrekeningen te laten controleren door een accountant.

14-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

14-08-2018
1

De boedel heeft vanw ege de oprichtingsdatum van gefailleerde geen belang
bij onderzoek naar de stortingsverplichting aandelen.

16-01-2020
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek
Nee

14-08-2018
1

16-01-2020
6

Toelichting
Het onderzoek van de curator heeft geen aanw ijzingen opgeleverd voor
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek
Nee
Toelichting
Het onderzoek van de curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus
handelen opgeleverd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-08-2018
1

16-01-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator start zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, doch w acht de
terbeschikkingstelling van diverse administratie nog af.

14-08-2018
1

De administratie die de curator nodig heeft is terbeschikking gesteld; de
curator verricht het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

23-08-2019
5

zie onder nrs. 7.5 en 7.6

16-01-2020
6

De opvolgend curator heeft onderzoek gedaan in de administratie van
gefailleerde. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de opvolgend curator
een aantal vragen aan de bestuurder voorgelegd, die nog niet inhoudelijk zijn
beantw oord.

16-04-2020
7

Naar aanleiding van de door de curator aan de bestuurder gestelde vragen,
heeft de curator een reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen.
Deze w ordt door de curator bestudeerd.

16-07-2020
8

De in het vorige verslag bedoelde reactie van de advocaat van de bestuurder
is voor de curator aanleiding gew eest voor het stellen van nadere vragen. Kort
voor de indiening van het negende verslag heeft de curator de nadere reactie
ontvangen. Deze w ordt door de curator bestudeerd.

16-10-2020
9

De curator heeft de rechter-commissaris vertrouw elijk verslag gedaan van zijn
bevindingen.

15-01-2021
10

De curator heeft zijn bevindingen besproken met de rechter-commissaris en
zijn onderzoek voortgezet. Dit is nog niet volledig afgerond.

15-04-2021
11

Zie vorige verslag.

15-07-2021
12

In de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de
bestuurder. De curator beraadt zich op de w ijze van afw ikkeling van het
faillissement.

15-10-2021
13

Zoals in vorige verslagen is aangegeven, heeft de curator naar aanleiding van
diens onderzoek van de administratie van gefailleerde vragen voorgelegd aan
de bestuurder. Deze hadden betrekking op transacties die voorafgaand aan
het faillissement hadden plaatsgevonden. Na afw eging van de mogelijkheden
om deze transacties aan te tasten, heeft de curator, na overleg met de
rechter-commissaris, besloten af te zien van verdere maatregelen en het
faillissement af te w ikkelen. De curator heeft de bestuurder de vraag
voorgelegd of hij nog steeds voornemens w as een akkoord aan te bieden aan
de crediteuren. De bestuurder heeft aangegeven dat hij, in verband met diens
financiële situatie, niet in staat is een akkoord aan te bieden aan de
crediteuren. Gelet hierop zal de curator het faillissement voor opheffing bij
gebrek aan baten aan de rechtbank voordragen.

11-11-2021
14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
inventarisatie

14-08-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

14-08-2018
1

Toelichting
Behoudens de gebruikelijke geen

Toelichting
Salaris en verschotten curator voor de periode van 17 juli 2018 t/m 31 januari
2019 zijn voldaan (op basis van voorlopige salarisbeschikking).

14-05-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 87.520,00

14-08-2018
1

Toelichting
- OB maart 2018: € 4.672
- LH februari 2018: € 21.238
- LH maart 2018: € 15.243
- LH april 2018: € 15.924
- LH mei 2018: € 27.792
€ 100.349,00

16-11-2018
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst per datum tw eede verslag bestaat uit:
- OB maart 2018: € 2.031
- LH februari 2018: € 21.238
- LH maart 2018: € 15.243
- LH april 2018: € 15.924
- LH mei 2018: € 27.792
- LH juli 2018: € 18.121
€ 143.366,48

14-02-2019
3

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst per datum derde verslag bestaat uit:
- OB maart 2018: € 2.021
- OB juli 2018: € 40.376,48
- LH februari 2018: € 21.238
- LH maart 2018: € 17.894
- LH april 2018: € 15.924
- LH mei 2018: € 27.792
- LH juli 2018: € 18.121
€ 146.005,48

8.3 Pref. vord. UWV

15-01-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-08-2018
1

Toelichting
nvt

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.250,00

14-08-2018
1

Toelichting
De enige andere ingediende preferente vordering (a € 1.250) heeft betrekking
op de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-08-2018
1

4

16-11-2018
2

7

14-02-2019
3

5

15-10-2021
13

7

11-11-2021
14

5

24-11-2021
15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 233.393,23

14-08-2018
1

€ 235.969,82

16-11-2018
2

€ 263.549,53

14-02-2019
3

€ 2.778,89

15-10-2021
13

€ 263.549,53

11-11-2021
14

€ 2.778,89

24-11-2021
15

Toelichting
In het op 11 november 2021 gedeponeerde verslag w as abusievelijk onder
8.6 niet het juiste bedrag van de concurrente schuldenlast opgenomen. Dit is
aangepast in dit verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

14-08-2018
1

Afw ikkeling overeenkomstig artikel 16 Faillissementsw et (opheffing bij gebrek
aan baten).

11-11-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, bevestiging ontvangst indiening vorderingen

14-08-2018
1

Gedurende de 13de verslagperiode is vast komen te staan dat de concurrente
crediteuren een bedrag ad EUR 2778,89 te vorderen hebben. In de bedragen
die in eerdere verslagen zijn genoemd, blijken vorderingen te zijn begrepen
die reeds zijn voldaan.

15-10-2021
13

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

14-08-2018
1

9.2 Aard procedures
nvt

14-08-2018
1

9.3 Stand procedures
nvt

14-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
inventarisatie

14-08-2018
1

geen

16-11-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde voornemens is een akkoord aan te
bieden; de curator w acht vooralsnog de ontw ikkelingen daaromtrent af. De
curator verkoopt met name de bedrijfsmiddelen in afw achting daarvan (nog)
niet. De curator stelt crediteuren in de gelegenheid vorderingen in te dienen en
verzoekt om terbeschikkingstelling van administratie die nodig is voor het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-08-2018
1

Een akkoord is nog niet aangeboden en de curator start thans de verkoop van
de bedrijfsmiddelen; voor het overige idem.

16-11-2018
2

De curator verricht het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; de curator zal
zijn voorlopige bevindingen vóór de publicatie van het 4e verslag aan de
Rechter-commissaris en het bestuur presenteren.

14-02-2019
3

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en presentatie
van zijn voorlopige bevindingen doorgeschoven naar vóór publicatie van het 5e
verslag.

14-05-2019
4

De curator heeft de Rechter-commissaris geïnformeerd over zijn voorlopige
bevindingen en zal zijn administratieve bevindingen vóór de publicatie van het

23-08-2019
5

6e verslag aan de Rechter-commissaris en het bestuur presenteren.
Het bestuur heeft verklaard dat gefailleerde (nog steeds) voornemens is een
akkoord aan te bieden. De curator w acht de ontw ikkelingen tot de indiening
van het volgende verslag af.

16-01-2020
6

Zoals hiervoor onder 7.7 vermeld, heeft de opvolgend curator vragen
voorgelegd aan de bestuurder. De curator w acht in eerste instantie de
beantw oording van deze vragen af.

16-04-2020
7

Bestudering reactie van de advocaat van de bestuurder (zie hiervoor onder
7.7).

16-07-2020
8

Bestudering nadere reactie van de advocaat van de bestuurder (zie hiervoor
onder 7.7).

16-10-2020
9

Het voeren van overleg met de rechter-commissaris naar aanleiding van de
reactie van de bestuurder op de door de curator gestelde vragen en het
vervolg hierop.

15-01-2021
10

Afronding onderzoek naar aanleiding van de vragen die de curator aan de
bestuurder heeft voorgelegd.

15-04-2021
11

Zie vorige verslag.

15-07-2021
12

De curator beraadt zich op de w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

15-10-2021
13

De curator heeft de rechtbank verzocht het faillissement voor opheffing bij
gebrek aan baten op te heffen.

11-11-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

14-08-2018
1

De curator verw acht dat het faillissement binnenkort bij gebrek aan baten zal
w orden opgeheven. In verband hiermee is dit verslag het eindverslag.

11-11-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

14-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

