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

9
13-09-2021
F.10/19/269
NL:TZ:0000108002:F001
02-07-2019

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr J.R. Hagendoorn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cadenaz BV

05-08-2019
1

Gegevens onderneming
KvK-nr. 53106512
Gevestigd en kantoorhoudende aan de W estew agenstraat 60 te (3011 AT)
Rotterdam.

05-08-2019
1

Overige handelsnamen:
- CDNZ Rotterdam
- CDNZ Facilitair
- CDNZ Sports

Activiteiten onderneming
Gefailleerde houdt zich bezig met (i) marketing en reclame en (ii) het
begeleiden van drukw erk en in de afgelopen jaren in toenemende mate met
name met (iii) interieurontw erp.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 245.716,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -11.226,00

€ 505.509,00

Toelichting financiële gegevens

05-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Genoemde cijfers zijn gebaseerd op de door het bestuur aangeleverde
gegevens over het eerste kw artaal van 2019. Gegevens over de voorgaande
jaren w orden nog onderzocht.

05-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

05-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 2.945,50

05-08-2019
1

€ 13.784,95

26-11-2019
2

Toelichting

€ 19.663,00

25-02-2020
3

€ 20.663,00

25-05-2020
4

€ 21.382,95

25-05-2021
8

€ 21.758,82

13-09-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2019

05-08-2019
1

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

26-11-2019
2

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

25-02-2020
3

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

25-05-2020
4

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

25-08-2020
5

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

25-11-2020
6

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

25-02-2021
7

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

25-05-2021
8

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

13-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 18 min

2

18 uur 0 min

3

15 uur 54 min

4

10 uur 42 min

5

4 uur 42 min

6

3 uur 36 min

7

2 uur 24 min

8

14 uur 36 min

9

8 uur 48 min

totaal

124 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De uren zien op de periode t/m 30 september 2019.

26-11-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 5 juli 2011.

05-08-2019
1

Bestuurder van gefailleerde is Chef Blancke Beheer BV (KvK-nr. 52827747), van
w elke vennootschap de heer C. Blancke bestuurder is.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende gerechtelijke
procedures.

05-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden, voor zover deze nog niet zijn geëindigd, zo
spoedig mogelijk opgezegd.

05-08-2019
1

Alle verzekeringen zijn opgezegd en geëindigd.

25-02-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt, in onderhuur, een deel van een bedrijfsruimte aan de
W estew agenstraat 60 te Rotterdam. Deze huur is inmiddels opgezegd.

05-08-2019
1

In augustus 2019 is de gehuurde bedrijfsruimte opgeleverd aan de (onder)
verhuurder.

26-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Grote klanten w aarvoor gefailleerde w erkzaamheden verrichtte op het gebied
van drukw erk, marketing en/of reclame zijn in de loop der jaren overgestapt op
andere w ijzen van marktbenadering w aardoor gefailleerde afscheid van deze
klanten heeft moeten nemen. Gefailleerde heeft zich vervolgens in
toenemende mate gericht op Interieurontw erp en in dat kader
w erkzaamheden verricht voor nieuw e klanten, w aaronder een aantal
onderw ijsinstellingen.

05-08-2019
1

In 2017 bestonden de w erkzaamheden nog geheel uit marketing, reclame en
het begeleiden van drukw erk. In 2018 bestond de w erkzaamheden voor 25%
uit interieurontw erp. Als gevolg van het uitblijven van opdrachten en het
w egvallen van marketing-, reclame en drukw erkklanten nam de omzet al jaren
af en bestonden in de eerste helft van 2019 de w erkzaamheden nog slechts
voor ca. 25% uit marketing, reclame en het begeleiden van drukw erk en voor
75% uit interieurontw erp.
In 2019 heeft gefailleerde de nodige voorstellen aan klanten gedaan, maar de
opdrachten bleven grotendeels uit. Nadat in maart 2019 de op dat moment
grootste (drukw erk) klant liet w eten over te stappen naar een andere
aanbieder, heeft gefailleerde het slechte tij niet meer kunnen keren. De vaste
kosten (huur en salarissen) w ogen niet langer op tegen de inkomsten.
Uiteindelijk heeft gefailleerde aangifte gedaan van haar eigen faillissement.
Het oorzakenonderzoek is nagenoeg afgerond. De door de bestuurder
aangedragen oorzaken van het faillissement lijken inderdaad de oorzaken te
zijn gew eest. Tot heden zijn geen aanw ijzingen dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

25-02-2020
3

Het oorzakenonderzoek is nagenoeg afgerond. Zie verder 7.7.

25-11-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

05-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

05-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-7-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie, correspondentie

05-08-2019
1

Alle kw esties met het personeel zijn afgew ikkeld.

26-11-2019
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. Het
bedrijfspand w ordt gehuurd. De huurovereenkomst eindigt per 1 oktober 2019.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

05-08-2019
1

geen

26-11-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill (merknamen, handelsnamen,
domeinnamen en mailadressen,
telefoonnummers, klantenbestand en overige
bestanden)

€ 1.000,00

€ 0,00

kantoorinventaris

€ 5.205,00

€ 0,00

totaal

€ 6.205,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w aarde van de aanw ezige inventaris is beperkt.

05-08-2019
1

Met bestuurder is een betalingsregeling getroffen voor de overgenomen
immateriële vaste activa. Het bedrag van € 5.000,- w ordt in termijnen van €
1.000,- voldaan.
Nakoming van de betalingsregeling w ordt gemonitord.

26-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
zie volgend verslag

05-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie, verkoop

05-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement had gefailleerde nauw elijks tot geen voorraad; slechts
een beperkte voorraad T-shirts van het eigen merk OPZEROTTERDAMS.
Op datum faillissement had gefailleerde enig onderhanden w erk. Dit is
grotendeels afgerond en gefactureerd. Los daarvan had gefailleerde diverse
voorstellen bij klanten uitstaan die nog niet tot een opdracht geleid hadden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

05-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

05-08-2019
1

geen; dit onderw erp is afgerond

13-09-2021
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
Geen andere activa is bekend.

05-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie

05-08-2019
1

geen

26-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 58.337,00

€ 10.412,82

€ 0,00

€ 6.709,10

€ 4.136,38

€ 0,00

€ 65.046,10

€ 14.549,20

€ 0,00

Boedeldebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement had gefailleerde een debiteurenportefeuille. De
incassow erkzaamheden zijn inmiddels gestart.

05-08-2019
1

Op datum faillissement w as gefailleerde een aantal (kleinere)
marketingopdrachten aan het afronden. Grotere opdrachten w aren op dat
moment nog niet ‘gevallen’. In verband met de naderende zomervakantie is
het ook niet de verw achting dat in juli of augustus 2019 opdrachten van enige
omvang gegeven zullen w orden, teminder nu CDNZ inmiddels in staat van
faillissement is verklaard.
In de eerste w eek van het faillissement zijn de (beperkte) opdrachten
afgerond en uitgefactureerd. Dit gaat om enkele duizenden euro’s.
Genoemde bedragen zijn door debiteuren op de rekening van gefailleerde bij
de Knab Bank voldaan; het saldo van € 8.662,95 is inmiddels door Knab Bank
aan de boedel afgedragen.

26-11-2019
2

Op de boedelrekening is eveneens een betaling van een debiteur ontvangen.

25-02-2020
3

De incasso van de resterende debiteurenvorderingen heeft nog onvoldoende
opgeleverd. Met de rechter-commissaris w orden de vervolgstappen afgestemd.

25-05-2020
4

Bij de bestuurder is aanvullende informatie met betrekking tot de
debiteurenvorderingen opgevraagd; deze informatie is daarop toegezegd. Met
deze informatie kan de debiteurenincasso vervolgens w orden voltooid.

25-08-2020
5

De debiteurenincasso heeft nog geen nieuw e betalingen opgeleverd.

25-02-2021
7

Pre-faillissementsdebiteuren
Gebleken is dat een bedrag van € 7.543,35 van de prefaillissementsvorderingen reeds in 2019 w erd voldaan, w aarvan € 3.552,77
aan een derde onder een door die derde gelegd beslag.
Eén debiteur met een vordering van € 861,52 is failliet verklaard.
Resteert thans nog één te incasseren vordering van € 719,95. De boedel heeft
betaling inmiddels ontvangen.

25-05-2021
8

Boedeldebiteuren
Eén debiteur met een vordering van € 674,40 beroept zich op verrekening. De
andere tw ee debiteuren betw isten de aan hen gezonden facturen. In overleg
met de bestuurder w ordt de incasso van die tw ee debiteuren met een
totaalbedrag van € 1.905,75 voortgezet.
De debiteurenincasso is volledig afgerond. In totaal is door de boedel een
bedrag van € 10.412,82 aan pre-faillissementsvorderingen geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-09-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

05-08-2019
1

correspondentie debiteuren en bestuurder

25-05-2021
8

afronding debiteurenincasso

13-09-2021
9

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

05-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de ING Bank en de Knab Bank.
Het saldo van de rekening bij de Knab Bank vertoonde een positief saldo; het
saldo van € 1.917,- per 30 juli 2019 is aan de boedel afgedragen.
Het eindsaldo van de ING-rekening w as op 5 juli 2019 € 0,-.
De bankafschriften zijn opgevraagd.
€ 5.660,34

26-11-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Dit bedrag is het door ING Bank ingediende vordering in het faillissement.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een personenauto in lease.

05-08-2019
1

De leaseauto is ingeleverd bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij zal
haar vordering ter verificatie indienen.

26-11-2019
2

De vordering van de leasemaatschappij is inmiddels berekend en is voor het
bedrag van € 6.933,80 ter verificatie ingediend.

25-02-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van het bestuur is door geen bank of crediteur een pandrecht
op inventaris gevestigd. Of de debiteurenvorderingen verpand zijn w ordt thans
onderzocht.

05-08-2019
1

Geen sprake is gew eest van een pandrecht op debiteurenvorderingen.

25-05-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Zie volgend verslag

05-08-2019
1

niet van toepassing

25-05-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog zijn geen kw esties van eigendomsvoorbehoud bekend.

05-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een retentierecht.

05-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een recht van reclame.

05-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie banken

05-08-2019
1

geen; dit onderdeel is afgerond

25-11-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w as gefailleerde een aantal (kleinere)
marketingopdrachten aan het afronden. Grotere opdrachten w aren op dat
moment nog niet ‘gevallen’. In verband met de naderende zomervakantie w as
het ook niet de verw achting dat in juli of augustus 2019 opdrachten van enige
omvang gegeven zullen w orden, teminder nu CDNZ inmiddels in staat van
faillissement is verklaard.

05-08-2019
1

In de eerste w eek van het faillissement zijn de (beperkte) opdrachten
afgerond en uitgefactureerd. Dit gaat om enkele duizenden euro’s.

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de opdrachten die kort voor het faillissement en in de eerste w eek na het
faillissement zijn afgerond zijn facturen verzonden voor een totaalbedrag van
€ 6.709,10. Hiervan is inmiddels een bedrag van € 1.936,- voldaan.

05-08-2019
1

Op de na faillissementsdatum verzonden facturen is een bedrag van €
4.136,38 voldaan.

26-11-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg bestuur, toezicht facturatie

05-08-2019
1

geen; dit onderw erp is afgew ikkeld

13-09-2021
9

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na datum faillietverklaring w as de boedel op zoek naar mogelijkheden
om de activiteiten van gefailleerde geheel of gedeeltelijk te verkopen. De
curator heeft daartoe contact gezocht met diverse partijen. In het volgende
verslag zal hierop nader w orden ingegaan.

05-08-2019
1

Na gevoerde onderhandelingen is met toestemming van de Rechtercommissaris per 21 augustus 2019 een doorstart gerealiseerd. De crediteuren
zijn dienovereenkomstig geïnformeerd.

26-11-2019
2

6.5 Verantwoording
Zie volgend verslag

05-08-2019
1

Onderdeel van de doorstart maakt uit:
- inventaris en voorraad;
- goodw ill, bestaande uit merknamen, handelsnamen, domeinnamen, emailadressen, klantenbestand.

26-11-2019
2

De koopsom bedraagt voor de inventaris en voorraad € 2.205,- en de goodw ill
€ 5.000,-. De koopsom is vrijgesteld van BTW .

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie volgend verslag
€ 3.205,00

05-08-2019
1

26-11-2019
2

Toelichting
Tot datum 2e verslag zijn termijnbetalingen ontvangen van in totaal € 3.205,-;
nog te ontvangen € 4.000,-.
€ 5.205,00

25-02-2020
3

Toelichting
Tot en met de 3e verslagperiode is aan termijnbetalingen in totaal ontvangen
€ 5.205,-; in de komende verslagperiode dient de slottermijn van € 2.000 te
zijn betaald.
€ 6.205,00

25-05-2020
4

Toelichting
Tot en met de 4e verslagperiode is aan termijnbetalingen in totaal ontvangen
€ 6.205,-; in de komende verslagperiode dient de slottermijn van € 1.000 te
zijn betaald.

Toelichting
De slottermijn is door de doorstarter nog niet voldaan. Toegezegd is dat deze
per omgaande voldaan w ordt.

Toelichting
Tot heden is de slottermijn door de doorstarter nog niet voldaan. De
doorstarter heeft aangegeven naar verw achting op korte termijn over
financiële middelen te zullen beschikken zodat ook de laatste termijn voldaan
w ordt.

Toelichting
Met de doorstarter is overeengekomen dat uiterlijk juli 2021 de openstaande
bedragen betaald zijn. In verband met liquiditeitsproblemen is hierin aan de
zijde van de doorstarter enige vertraging ontstaan.

Toelichting
Naar verw achting kan deze kw estie w orden afgew ikkeld in de komende
verslagperiode.

25-08-2020
5

25-11-2020
6

25-05-2021
8

13-09-2021
9

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, correspondentie, onderhandelingen

05-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De
administratie is onderw erp van onderzoek. De administratie lijkt redelijk
inzichtelijk.

05-08-2019
1

Het onderzoek van de administratie is nagenoeg afgerond. De administratie
lijkt te voldoen aan de daaraan door de w et gestelde eisen.

25-02-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is op 25 januari 2019 gedeponeerd (en daarmee 25
dagen te laat); de jaarrekeningen over 2016 en 2015 zijn w el tijdig
gedeponeerd.

05-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

05-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

05-08-2019
1

Gezien de oprichtingsdatum is nader onderzoek naar volstorting van aandelen
niet opportuun.

25-02-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

05-08-2019
1

25-11-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-08-2019
1

In onderzoek

25-11-2020
6

Toelichting
Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie later verslag

05-08-2019
1

Bij de bestuurder zijn nadere stukken opgevraagd. Het streven is na ontvangst
van deze stukken het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn af ter
ronden.

25-11-2020
6

Het rechtmatigheidsonderzoek kon nog niet w orden afgerond.

25-02-2021
7

Het administratief onderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek heeft nog geen
aanw ijzingen opgeleverd van materiële gronden voor onbehoorlijke
taakvervulling.

25-05-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
inventarisatie

05-08-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

05-08-2019
1

Toelichting
Naast de gebruikelijke boedelkosten zijn nog geen andere boedelvorderingen
bekend.
€ 20.863,90
Toelichting
De huur van het bedrijfsruimte over juli 2019 (€ 1.100,89) is als
boedelvordering aangemerkt. De huurovereenkomst is per 30.09.2019
geëindigd; de huur over de maanden augustus en september 2019 zijn nog
niet formeel ingediend.
Daarnaast is een vordering voor de opslagruimte ingediend over de periode
t/m einde van de overeenkomst (per 21 augustus 2019) van € 193,-.

26-11-2019
2

Het UW V heeft opgaaf gedaan van haar boedelvorderingen van in totaal €
19.570,01.
€ 21.995,64

25-02-2021
7

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering opnieuw berekend en het eerder
ingediende bedrag verhoogd met € 1.131,74. Daarmee bedraagt de totale
boedelvordering van het UW V € 20.701,75.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.524,00

05-08-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen
ingediend:
- OB: € 8.533,- LB: € 2.954,- rente: € 37,€ 38.224,00

26-11-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft per datum tw eede verslag de volgende preferente vorderingen
ingediend:
- OB: € 25.078,- LB: € 13.035,- rente: € 111,€ 118.799,00

25-02-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft per datum derde verslag de volgende preferente vorderingen
ingediend:
- OB: € 105.653,- LB: € 13.146,€ 121.573,00

25-02-2021
7

Toelichting
De fiscus heeft per datum 7e verslag de volgende preferente vorderingen
ingediend:
- OB: € 105.653,- LB: € 13.146,- VpB: € 2.774,-

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-08-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 8.458,89

26-11-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-08-2019
1

Toelichting
Nog geen
€ 6.643,52

25-02-2020
3

Toelichting
De tw ee w erknemers hebben bruto vorderingen ingediend van € 6.643,52 +
PM.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

05-08-2019
1

35

26-11-2019
2

50

25-02-2020
3

51

25-02-2021
7

52

25-05-2021
8

53

13-09-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.424,77

05-08-2019
1

€ 231.884,76

26-11-2019
2

€ 282.487,54

25-02-2020
3

€ 286.444,65

25-02-2021
7

€ 286.588,25

25-05-2021
8

€ 288.786,28

13-09-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

05-08-2019
1

Nog niet bekend, zij het dat op basis van de huidige stand van de boedel en
de hoogte van de boedel- en preferente vorderingen, zelfs in geval van een
succesvolle debiteurenincasso, een uitdeling aan de concurrente schuldeisers
niet te verw achten is.

25-02-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie crediteuren

05-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
geen

05-08-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

05-08-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

05-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
inventarisatie

05-08-2019
1

geen

26-11-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De komende periode w ordt besteed aan het afw ikkelen van een doorstart.
Voorts w ordt gestart met het administratief onderzoek.

05-08-2019
1

De komende periode w ordt besteed aan het afw ikkelen van de
betalingsregeling in het kader van de doorstart. Voorts zal het administratief
onderzoek plaatsvinden.

26-11-2019
2

De komende periode w ordt besteed aan het afw ikkelen van de
betalingsregeling in het kader van de doorstart. Ook zal de debiteurenincasso
w orden afgerond. Tenslotte zal het administratief onderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek (inclusief oorzakenonderzoek) w orden afgerond.

25-02-2020
3

De komende periode w ordt besteed aan het afw ikkelen van de
betalingsregeling van de doorstart en het afronden van het administratief
onderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2020
4

De komende periode w ordt besteed aan het afw ikkelen van de
debiteurenportefeuille, het incasseren van de slottermijn in het kader van de
doorstart en het afronden van het administratief onderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek.

25-08-2020
5

Zodra de onder 7.7 bedoelde stukken zijn ontvangen, kan de
debiteurenincasso, het administratief onderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

25-11-2020
6

De curator tracht in de komende verslagperiode de debiteurenincasso, het
administratief onderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

25-02-2021
7

In de komende verslagperiode w ordt getracht de (na) betaling op de doorstart
af te ronden alsmede de debiteurenincasso.

25-05-2021
8

Nu de debiteurenincasso volledig is afgew ikkeld resteert nog de
eindafrekening met de doorstarter.
De curator tracht deze kw estie in de komende verslagperiode af te ronden.

13-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet aan te geven.

05-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2021

13-09-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie Rechter-commissaris

05-08-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

