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Algemene gegevens
Naam onderneming
Distriparts Rotterdam

14-06-2018
2

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Distriparts Rotterdam is opgericht op
1 augustus 1982 en is gevestigd aan de Gustow eg 29 te (3029 AR)
Rotterdam.

14-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met de verkoop van auto-onderdelen vanuit haar
w inkelpand aan de Gustow eg te Rotterdam.
De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt:
"Groothandel en handelsonderneming in auto-onderdelen en -accessoires
(geen banden);
Groothandel in technische automobielonderdelen, reparatie van
componenten."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 908.659,00

€ 59.840,00

€ 551.279,00

2016

€ 888.284,00

€ -2.826,00

€ 544.603,00

2017

€ 744.717,00

€ 15.362,00

€ 579.141,00

14-06-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De laatst opgestelde jaarrekening van curanda betreft het jaar 2015. De
overige cijfers zijn ontleend aan de administratie van curanda.
W inst of verlies over 2016 en 2017 is vooralsnog niet bekend.

14-06-2018
2

In het kader van de afw ikkeling van de privé faillissementen is een fiscale
w instberekening opgesteld voor het doen van aangifte IB. Deze cijfers zijn
toegevoegd aan het overzicht, maar enige voorzichtigheid is geboden
aangezien geen sprake is van een formele jaarrekening.

13-09-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

14-06-2018
2

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 17.127,47

Boedelsaldo
€ 27.370,84

Boedelsaldo
€ 27.559,17

Verslagperiode

14-06-2018
2

13-09-2018
3

13-12-2018
4

Verslagperiode
14-06-2018
2

van
13-3-2018
t/m
13-6-2018

13-09-2018
3

van
14-6-2018
t/m
12-9-2018

13-12-2018
4

van
13-9-2018
t/m
12-12-2018

14-03-2019
5

van
13-12-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

86,60 uur

3

35,50 uur

4

16,50 uur

5

6,30 uur

totaal

144,90 uur

Toelichting bestede uren
Verslag 2: De w erkzaamheden hebben zich toegespitst op het verkopen van
activa, veiligstelling van de boekhouding en zoveel mogelijk ontruimen van het
bedrijfspand. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar kasonttrekkingen
voorafgaand aan het faillissement en heeft er een faillissementsverhoor
plaatsgevonden.

14-06-2018
2

Totaal aantal uren: 163,00 uur

13-09-2018
3

Totaal aantal uren: 179,50 uur

13-12-2018
4

Totaal aantal uren: 185,80 uur

14-03-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De oorspronkelijke vennoten en oprichters van curanda w aren J. Ekering en
W .F. Akveld. De heer Ekering is in 2007 uitgetreden. Sinds 1 januari 2010 zijn
de heer W .F. Akveld en diens echtgenote mevrouw J.E. Akveld-van der Lee
vennoot. Beide vennoten zijn op dezelfde dag als curanda in privé failliet
verklaard.
Mevrouw Akveld heeft altijd elders in loondienst gew erkt en heeft naar eigen
zeggen nooit meegew erkt in de zaak tot aan haar pensionering in 2017.
Nu is zij ongeveer een maal in de w eek aanw ezig voor hand- en spandiensten.

14-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er zijn vooralsnog geen lopende procedures gebleken.

14-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Curanda beschikt over de gebruikelijke verzekeringen. De bedrijfsverzekering
is in januari voldaan.

1.4 Huur

14-06-2018
2

1.4 Huur
Curanda huurt haar pand aan de Gustow eg 29 van een particuliere
verhuurder. Er bestaat al geruime tijd verschil van mening over de vraag
of huurverhogingen verschuldigd zijn vanw ege de staat van het pand.
De maandelijkse huurverplichting bedraagt thans volgens de verhuurder
€ 4.112. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.

14-06-2018
2

Verslag 2: De curator heeft het pand inmiddels opgeleverd aan de
verhuurder. Ten tijde van de oplevering bevonden zich nog de nodige
zaken in het pand, die toebehoorden aan derden, zodat van bezemschone
oplevering geen sprake w as.
De verhuurder is het niet eens met de gang van zaken rondom de oplevering
en dreigt met een claim. De curator blijft echter van mening dat bezemschone
oplevering onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk w as.

13-09-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder de curator aangesproken
op vermeend illegaal onderhuur van het door curanda gehuurde pand. Een
deel van het pand w ordt al sinds 1986 als w oning onderverhuurd. Volgens
gefailleerde is de verhuurder hier ook al jaren van op de hoogte en is
afgesproken dat de onderhuurder na faillissement rechtstreeks aan de
verhuurder zou betalen. De verhuurder betw ist w etenschap van de onderhuur
en w as van mening dat de boedel verantw oordelijk w as voor de ontruiming
van de onderhuurder.

13-12-2018
4

De curator heeft de advocaat van de verhuurder echter reeds in februari
gew ezen op de huurconstructie en verzocht om de rechtstreeks ontvangen
huren in mindering te brengen. De verhuurder heeft zich vervolgens pas in
augustus, na verkoop van het pand aan een derde en maanden na oplevering
door de boedel, gemeld ten aanzien van de onderhuur. De boedel heeft iedere
verantw oordelijkheid voor de ontstane situatie van de hand gew ezen. Naar de
curator bekend, poogt de verhuurder nu zelf de onderhuurder te ontruimen.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Akveld w ijt het faillissement aan een teruglopende omzet in
combinatie met het niet kunnen vinden van een opvolger die het bedrijf
van hem w ilde overnemen. Tijdens de crisis ging het volgens hem nog
goed met de onderneming omdat er meer auto's w erden gerepareerd
w aar anders nieuw e gekocht zouden zijn, maar de laatste jaren
loopt de omzet sterk terug.
De heer Akveld heeft al geruime tijd geleden de AOW leeftijd bereikt en
zag de situatie inmiddels als uitzichtloos.
De curator zal de komende periode de oorzaken van het faillissement
nader onderzoeken.

14-06-2018
2

Verslag 2: De curator heeft nog geen volledig beeld van de situatie bij
curanda in de laatste tw ee jaar, nu er geen jaarcijfers zijn over 2016 en
2017. Deze zullen w el in enige vorm w orden opgemaakt om de IB aangiftes
van de vennoten te kunnen verzorgen. W el is een duidelijke teruggang in
omzet te constateren, terw ijl een van de grootste openstaande debiteuren
een garagebedrijf is, die mede in eigendom toebehoort aan de heer Akveld
en regelmatig door curanda w erd bevoorraad. Dit bedrijf zou niet in staat
zijn de volledige vordering te voldoen. Een zekere belangenverstrengeling
lijkt aanw ezig.
Er is sprake van een sterke omzetdaling in 2017 ten opzichte van 2016, dat
grotendeels opgevangen is door lagere personeelskosten, zodat de resultaten
op zich meevallen. De schuldenlast w as echter al dermate hoog dat een licht
verbeterd resultaat in 2017 niet mocht baten, zeker nu de fiscale schulden
bleven oplopen. Het lijkt een kw estie van tijd te zijn gew eest voordat een
schuldeiser aan de bel zou trekken.

13-09-2018
3

Er zijn geen nadere oorzaken van het faillissement geconstateerd.

13-12-2018
4

0,10 uur

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-06-2018
2

Personeelsleden
4
Er w aren ten tijde van het faillissement vier w erknemers in dienst van curanda,
een verkoper, tw ee baliemedew erkers en een schoonmaakster.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-06-2018
2

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-4-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
2,70 uur

14-06-2018
2

0,00 uur

13-09-2018
3

0,00 uur

13-12-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Rest inventaris en voorraad

€ 33.203,35

€ 10.332,12

totaal

€ 33.203,35

€ 10.332,12

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris is circa tw ee w eken voor het faillissement grotendeels
geveild door de fiscus. De koper heeft de inventaris na verkoop op locatie
laten staan. Er is w el een leveringsakte getekend.
Curandus heeft de bedrijfsbus vlak voor faillissement verkocht. De opbrengst
is contant aangeleverd aan de curator na doorverkoop door de koper aan
een autobedrijf.

14-06-2018
2

Verslag 2: De curator heeft de eerder executoriaal verkochte inventaris voor
de koper in het pand laten staan, nu de verhuurder geen toestemming gaf
aan deze partij om zelfstandig het pand te betreden en de curator niet kon
instaan voor het handelen van een derde, haar niet bekende, partij in het
pand. Vervolgens heeft de koper met de verhuurder afspraken gemaakt.
De overige inventaris en voorraden zijn door BVA geveild. De eindafrekening
w ordt thans opgemaakt. De opbrengst, w aarvan het grootste gedeelte
verpand is, zou circa € 27.000 bedragen (voor aftrek van kosten).
De veiling heeft € 33.132 inclusief BTW opgebracht. De hiertoe behorende
opbrengst van bodemzaken bedraagt € 1.890,19. De resterende opbrengst is
verpand aan de ING. De curator heeft inmiddels ingevolge de met de bank
gemaakte afspraken en na aftrek courtage
€ 19.332,95 overgemaakt aan de bank.

13-09-2018
3

Er zijn nog enige goederen meegenomen in een nadere veiling. Dit heeft
slechts een opbrengst van circa € 70 gerealiseerd na aftrek van kosten. De
naveiling w as onderdeel van de oorspronkelijke afspraken van het veilinghuis,
zodat hier geen nadere kosten van de boedel voor w aren.

13-12-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een aanzienlijke fiscale schuld. Aangezien de fiscus echter
reeds tot executie van de inventaris w as overgegaan, verw acht de curator
niet dat er nog opbrengsten uit verkoop van inventarisgoederen zal stromen.
Verslag 2: Dat vermoeden is ook juist gebleken. Er is een opbrengst van
circa € 1.000 uit bodemzaken gerealiseerd.

14-06-2018
2

De opbrengst van bodemzaken bedraagt € 1.890,19 inclusief BTW .

13-09-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Curanda heeft een aanzienlijke voorraad onderdelen. Er w ordt
thans bezien of deze eigendom van curanda zijn gew orden.
Teneinde de rechten van verschillende partijen te kunnen vaststellen, heeft
de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast. De curator staat
verlenging hiervan voor, nu nog niet alle informatie beschikbaar is om tot
stappen te komen.

14-06-2018
2

Verslag 2: Begeleiden veiling, overleg ING, bepalen w elke goederen w el en
niet reeds geëxecuteerd w aren, beoordelen eigendomsvoorbehouden,
afspraken met gefailleerde om chemisch afval en administratie te
verw ijderen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Auto onderdelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De veilingopbrengst w ordt nog bepaald.

14-06-2018
2

Zie hierboven onder bedrijfsmiddelen

13-09-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder bedrijfsmiddelen.

14-06-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kas

€ 308,93

totaal

€ 308,93

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator trof een kas aan met een saldo van € 293,94.
Verslag 2: Dit sluit echter niet met het kasboek.
De heer Akveld bleek in de w eken voor faillissement bedragen van de
bedrijfsrekening naar privé te hebben overgeboekt en vervolgens
opgenomen. Enige w eken na faillissement heeft hij een bedrag ad € 8.000
aan contanten bij de curator ingeleverd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-06-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoeken opnames, bijw onen faillissementsverhoor, correspondentie
gefailleerde over restitutie.
25,80 uur

14-06-2018
2

3,70 uur

13-09-2018
3

1,00 uur

13-12-2018
4

0,30 uur

14-03-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenlijst

€ 75.966,79

€ 4.368,16

€ 1.580,05

totaal

€ 75.966,79

€ 4.368,16

€ 1.580,05

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenlijst ontvangen w aaruit zou blijken dat
curanda nog € 75.966,79 te vorderen heeft van debiteuren.

14-06-2018
2

Gebleken is dat de debiteurenlijst niet bepaald courant w as. Er zijn veel
oninbare vorderingen, dan w el er w aren al de nodige posten voldaan op het
moment van aanschrijving.

13-09-2018
3

De grootste debiteur van curanda met een vordering van circa € 38.000 bleek
een verrekenbare tegenvordering te hebben, w aardoor de vordering is
teruggebracht tot circa € 30.000. Omdat betaling om allerlei niet ter zake
doende redenen uitbleef is thans een dagvaarding uitgebracht. De zaak dient
op 3 oktober.
Voor het overige verw acht de curator niet veel posten meer te kunnen innen.
De grootste debiteur, W urth en Verschoor B.V., is bij verstek veroordeeld tot
betaling van de openstaande posten. Enige w eken na het vonnis heeft de
debiteur echter haar faillissement aangevraagd. De curator heeft de vordering
ter verificatie ingediend.

13-12-2018
4

De inning van de debiteuren bevindt zich in een afrondende fase. Er is nog een
enkele debiteur die uitsluitsel moet geven over te verrekenen posten.
Vervolgens kan tot afrekening met de pandhouder w orden overgegaan.
De debiteureninning is afgerond en de curator heeft afdracht gedaan aan de
pandhouder ING, rekening houdend met een afgesproken compensatie voor
de externe kosten van de procedure tegen W urth en Verschoor.

14-03-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteureninning ter hand genomen en de debiteuren
aangeschreven. Er blijken diverse betw istingen.
De klus is bew erkelijk omdat sprake is van een veelheid van kleine debiteuren.
Vaak is de heer Akveld nodig om zaken toe te lichten omdat deze niet uit de
boekhouding blijken.
30,15 uur

14-06-2018
2

17,20 uur

13-09-2018
3

5,50 uur

13-12-2018
4

2,10 uur

14-03-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 180.000,00

14-06-2018
2

Curanda had tw ee financiers, ABN AMRO Bank en ING Bank. De schuld bij
ABN AMRO beloopt ruim € 120.000, de schuld bij ING ruim € 60.000.

5.2 Leasecontracten
De server zou geleast zijn van de softw areleverancier. De curator onderzoekt
dit momenteel.
Verslag 2: De server bleek al eerder te zijn betaald via een
huurkoopconstructie en behoorde derhalve tot de bodemzaken.

14-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Beide financiers pretendeerden zekerheden te hebben bedongen. ABN AMRO,
de oudste financier, bleek echter niet te beschikken over geregistreerde
pandaktes en heeft inmiddels haar vordering ingediend bij de curator.
ING heeft een in 2011 geregistreerde pandakte overgelegd. Daarbij zijn
alle bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen verpand. Voorts heeft ING
de laatst geregistreerde verzamelpandakte overgelegd.

14-06-2018
2

5.4 Separatistenpositie
ING Bank heeft te gelden als separatist en de curator zal daarnaar handelen.

14-06-2018
2

Verslag 2: Er is een boedelbijdrage van 20 % voor de debiteureninning en
10 % voor de voorraad verkoop overeengekomen.
De curator heeft aanvullend met de bank afgesproken dat de griffierechten en
kosten van de procedure tegen W urth & Verschoor voor rekening van de bank
als pandhouder komen.

13-12-2018
4

De curator heeft de eindafrekening opgemaakt en het surplus na aftrek van
de afgesproken boedelbijdrage aan de bank overgemaakt.

14-03-2019
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers zouden onder eigendomsvoorbehoud onderdelen
hebben geleverd. De curator is doende te onderzoeken of er goederen
van leveranciers individualiseerbaar zijn.

14-06-2018
2

Verslag 2: Er zijn geen rechtsgeldige eigendomsvoorraden gebleken,
overigens enigszins tot verrassing van de curator.

5.6 Retentierechten
De softw areleverancier heeft voorafgaand aan het faillissement de
dienstverlening opgeschort, maar heeft op verzoek van de curator
het systeem w eer open gezet zodat de curator ook toegang kon
verkrijgen tot de administratie.

5.7 Reclamerechten

14-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken

14-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Verslag 2: Er is een boedelbijdrage van 20 % voor de debiteureninning en
10% voor de voorraad overeengekomen. Als de verkoop en inning afgerond
zijn, zal dit verrekend w orden met de definitieve opbrengst.
€ 2.199,43

14-06-2018
2

13-09-2018
3

Dit betreft de afrekening van de verpande voorraad en bedrijfsinventaris (niet
bodem).
€ 1.580,05

14-03-2019
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
2,90 uur

14-06-2018
2

1,90 uur

13-09-2018
3

1,20 uur

13-12-2018
4

0,90 uur

14-03-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het bedrijf is per 1 februari 2018 gesloten en het personeel is naar huis
gestuurd. Er w aren geen w erkzaamheden om voort te zetten.

14-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

14-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen enkele interesse in een doorstart gebleken.

14-06-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
0,50 uur

14-06-2018
2

0,00 uur

13-12-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van curanda w erd door de heer Akveld gevoerd. Deze w erd
aan het einde van het jaar naar een externe boekhouder gestuurd om
afgerond te w orden. De curator zal de staat van de boekhouding
onderzoeken.
Verslag 2: De curator heeft zich nog geen volledig beeld van de boekhouding
kunnen vormen en onderzoekt deze nader.

14-06-2018
2

De curator heeft de boekhouding nader onderzocht en heeft, afgezien van de
onregelmatigheden in de laatste periode, geen onvolkomenheden
geconstateerd. De boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

13-09-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-06-2018
2

Niet van toepassing.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018
2

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

13-09-2018
3

De curator heeft geen nadere benadelende verrichtingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1,00 uur

14-06-2018
2

5,30 uur

13-09-2018
3

0,80 uur

13-12-2018
4

0,30 uur

14-03-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.563,10

13-09-2018
3

Vordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 156.949,00

14-06-2018
2

Curanda had al geruime tijd achterstanden bij de fiscus. Er is sinds 2012
standaard sprake van een jaarlijkse suppletieaangifte OB. Er w erd jaarlijks
structureel te w einig omzetbelasting voldaan.
€ 154.949,00

13-12-2018
4

Er hebben w at verminderingen plaatsgevonden n.a.v. bezw aar

8.3 Pref. vord. UWV
€ 15.967,02

13-09-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

14-06-2018
2

30

13-09-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 367.089,70

14-06-2018
2

€ 368.406,27

13-09-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator ziet de vooruitzichten voor de concurrente crediteuren vooralsnog
niet heel rooskleurig in gezien de positie van de bank als pandhouder en de
hoge belastingschulden.
Verslag 2: Het te genereren actief in de privé faillissementen biedt w ellicht
nog enig vooruitzicht op een uitkering, maar zal nimmer voldoende zijn om
de volledige schuldenlast te voldoen. Een akkoord zou w ellicht ook tot de
mogelijkheden behoren.

14-06-2018
2

De curator verw acht binnen de komende verslag periode de w erkzaamheden
in de privé faillissementen af te ronden, w aarna beoordeeld kan w orden hoe
de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.

13-09-2018
3

De curator heeft de vennoten in overw eging gegeven een schuldeisersakkoord
aan te bieden en geadviseerd een ter zake deskundige advocaat in de arm te
nemen om het proces in gang te zetten.

13-12-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
9,80 uur

14-06-2018
2

1,70

13-09-2018
3

2,60 uur

13-12-2018
4

0,50 uur

14-03-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2018
2

W urth & Verschoor B.V.

13-09-2018
3

9.2 Aard procedures
Incasso debiteur

13-09-2018
3

9.3 Stand procedures
Dagvaarding uitgebracht. De zaak dient op 3 oktober aanstaande.

13-09-2018
3

Debiteur is bij verstek veroordeeld. Helaas is de debiteur kort nadien
gefailleerd.

13-12-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen en uitbrengen dagvaarding, correspondentie en overleg met
debiteur over een mogelijke regeling, overleg bank gelet op verpanding.
1,60 uur

13-09-2018
3

2,10 uur

13-12-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
- Indien overeenstemming pandhouder: verkoop activa en inning debiteuren;
- Afw ikkeling huur;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek boekhouding;
- Onderzoek rechtmatigheid.
Verslag 2:
- Inning debiteuren;
- Afw ikkeling verkoop activa;
- Afw ikkeling huur (discussie verhuurder over staat pand);

14-06-2018
2

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek boekhouding;
- Onderzoek rechtmatigheid.
Verslag 3:
- Inning debiteuren;
- Discussie verhuurder
- Afronden onderzoek oorzaken faillissement en administratie;

13-09-2018
3

- Afronding inning debiteuren;
- Eventueel overleg over akkoord en w ijze van afw ikkeling.

13-12-2018
4

- Vaststelling schuldenlast en overleg w ijze van afw ikkeling faillissementen.

14-03-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal in ieder geval een jaar openblijven.

14-06-2018
2

De vennoten onderzoeken nog steeds de mogelijkheden van een akkoord.
Aangegeven w ordt dat het gezien de leeftijd van de vennoten lastig is enige
financiering te verkrijgen en dat hier nog een oplossing voor w ordt gezocht.
De curator gaat er van uit dat dit in de komende verslagperiode duidelijk zal
w orden.

14-03-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
13-6-2019

14-03-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
10,95 uur

14-06-2018
2

4,10 uur

13-09-2018
3

3,20 uur

13-12-2018
4

2,20 uur

14-03-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

