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Algemene gegevens
Naam onderneming
Het Funderingshuis B.V.

23-08-2019
1

Gegevens onderneming
Het Funderingshuis B.V.
Bornissestraat 2
3044 AE Rotterdam
KvK nr.: 66057388
Faill.nr.: C/10/19/286 F
Datum uitspraak: 23 juli 2019
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Op verzoek van: eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 19 juli 2019
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl

Activiteiten onderneming

23-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: de exploitatie van
een funderingstechniek en het uitoefenen van een bouw - en
aannemingsbedrijf.

23-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 273.633,00

€ 7.441,00

€ 123.053,00

2019

€ 482.985,00

€ -123.248,00

2017

€ 484.753,00

€ -61.343,00

2018

€ 791.286,00

€ 23.016,00

€ 138.925,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens betreffende de jaren 2016 en 2017 zijn gegenereerd uit de
jaarrekeningen. De gegevens over de jaren 2018 en 2019 zijn gegenereerd uit
de administratie en derhalve niet controleerbaar c.q. gecontroleerd op juistheid
en volledigheid.

23-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

23-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 334,20

23-08-2019
1

€ 47.488,00

26-11-2019
2

€ 10.373,77

25-02-2020
3

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is verminderd door de terugstorting van de
onverschuldigde betaling van EUR 15.000,00 en de betaling van het voorlopig
salaris van de curator.
€ 9.483,76

20-05-2020
4

€ 9.483,76

20-08-2020
5

€ 11.998,41

20-11-2020
6

€ 47.399,40

19-02-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-7-2019

23-08-2019
1

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

26-11-2019
2

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

25-02-2020
3

t/m
23-2-2020
van
24-2-2020

20-05-2020
4

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-08-2020
5

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

20-11-2020
6

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
t/m
18-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 15 min

2

40 uur 39 min

3

33 uur 57 min

4

28 uur 0 min

5

21 uur 12 min

6

26 uur 21 min

7

13 uur 6 min

totaal

217 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

23-08-2019
1

Afgelopen verslagperiode is het schikkingsbedrag geïnd en is een aantal
zaken, zie onder 3.6, die bij een voormalig project van curanda stonden, het
enige nog overgebleven actief, verkocht na een globale taxatie door BVA
(EUR 200,--).

19-02-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van de vennootschap zijn (1) W illemse Holding B.V. op haar beurt
rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer R. W illemse en (2) Bayle Holding
B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer R. Smit.

23-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Een particuliere klant heeft een dagvaarding op laten stellen om een procedure
aanhangig te maken jegens gefailleerde. Vanw ege het faillissement is deze
dagvaarding tot op heden nog niet uitgebracht.

23-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

23-08-2019
1

1.4 Huur
Het pand aan de Bornissestraat 2 w aar gefailleerde is gevestigd blijkt een
huurovereenkomst te hebben ten name van een derde. De curator is doende
een en ander te verifiëren.

23-08-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de huurovereenkomst op naam van een
derde staat. Derhalve resteren er geen verdere w erkzaamheden.

26-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurders van gefailleerde zijn er w ijzigingen in de
w etgeving gew eest w aardoor er meer c.q. andere vergunningen vereist w aren
voor de w erkzaamheden die gefailleerde uitvoerde. Aangezien gefailleerde
vooral particuliere klanten bediende, kon de aanneemsom van de lopende
projecten niet meer op deze w etsw ijziging w orden aangepast. Hierdoor w aren
de projecten minder w instgevend dan begroot en in sommige gevallen
verliesgevend. Ook had gefailleerde moeite met het tijdig vinden van de juiste
vaklieden. Tot slot is er eind juni een bindend advies uitgebracht w aarin is
bepaald dat gefailleerde een bedrag van ongeveer EUR 170.000,- zou moeten
betalen aan een particuliere klant. Gefailleerde zou te w einig liquide middelen
hebben gehad om dit bedrag te voldoen.

23-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

23-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

23-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-7-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inmiddels heeft een bijeenkomst voor w erknemers plaatsgevonden w aarbij
het UW V aanw ezig w as. Alle w erknemers is voorafgaand aan deze
bijeenkomst ontslag aangezegd.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

23-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende goederen in eigendom.

23-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-08-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens de jaarrekening 2017 is er inventaris voor een w aarde van EUR
766,00. Uit de administratie van 2019 blijkt een w aarde voor inventaris van
EUR 6.452,00. Volgens opgave van de bestuurders van gefailleerde zou
gefailleerde geen inventaris bezitten en is er aldus sprake van een onjuiste
administratie op dit punt. De curator is doende de inventaris te inventariseren.

23-08-2019
1

Inventaris bleek slechts te bestaan uit gereedschappen die eigendom zijn van
de w erknemers zelf. Overige inventaris is niet aangetroffen door de curator.

26-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren aanw ezige inventaris en verkoop van deze bedrijfsmiddelen.

23-08-2019
1

Inventaris bleek slechts te bestaan uit gereedschappen die eigendom zijn van
de w erknemers zelf. Overige inventaris is niet aangetroffen door de curator.

26-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens bestuurder van gefailleerde is er nog een lopend project aan de
Mauritsw eg te Rotterdam. Deze w erkzaamheden liggen momenteel stil.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de opdrachtgever van het project aan de
Mauritsw eg contact opgenomen met de curator in verband met nog aanw ezige
bouw hekken en blokken. De curator tracht, indien mogelijk in verband met
eventuele gevaarlijke situaties die ontstaan bij het w eghalen van de
bouw hekken en blokken, deze bouw materialen de komende verslagperiode te
verkopen.

20-11-2020
6

De aanw ezige bouw hekken en blokken zijn de afgelopen verslagperiode
verkocht aan de opdrachtgever van het project aan de Mauritsw eg.

19-02-2021
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar lopende projecten en trachten de lopende projecten over te
dragen in het kader van een doorstart.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de goodw ill verkocht aan een
derde partij.

26-11-2019
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet bekend.

23-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

23-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

openstaande postenlijst per 22-7-2019

€ 109.952,75

totaal

€ 109.952,75

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het openstaande saldo van de debiteurenlijst staat een vordering op een
particuliere klant ter hoogte van EUR 83.315,42 w elke w ordt betw ist (zie
onderdeel procedure). Derhalve zou er een openstaand bedrag aan
debiteuren van circa EUR 26.637,33 moeten resteren. De curator heeft
onderzoek gedaan naar de debiteurenpositie en daaruit is gebleken dat er een
inbaar saldo van circa EUR 8.000,- is.

23-08-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de openstaande debiteuren en zal de
debiteuren in het kader van een doorstart trachten over te dragen.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de goodw ill samen met de
debiteurenportefeuille verkocht aan een derde partij. De debiteurenportefeuille
is verkocht voor een bedrag van EUR 8.000,00. Er is een bedrag ad € 15.000,-op de bankrekening van gefailleerde ontvangen. De verzender geeft aan dat
sprake is van onverschuldigde betaling en heeft de curator verzocht het
bedrag terug te storten. De curator heeft de grondslag voor de betaling in
onderzoek en in dat kader zijn diverse stukken ontvangen. De curator heeft
aanvullende stukken opgevraagd en zal vervolgens een definitief standpunt
innemen.

26-11-2019
2

De afgelopen verslagperiode is het bedrag van EUR 15.000,00 aan de
particulier terug betaald nu uit de verkregen stukken is gebleken dat het een
onmiskenbare vergissing betrof.

25-02-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het tegoed op
de bankrekening bedroeg op datum faillissement EUR 334,20. Dit tegoed is
inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

23-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee leasecontracten inzake voertuigen. De voertuigen zijn de
afgelopen verslagperiode aan de leasemaatschappij geretourneerd.

23-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

23-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich enkele partijen tot de curator gew end met een
beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator zal deze
eigendomsvoorbehouden beoordelen.

23-08-2019
1

De curator heeft de eigendomsvoorbehouden beoordeeld en voor zover van
toepassing uitgeleverd.

26-11-2019
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

23-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

23-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden.

23-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden. Voor zover nodig w orden klachten
afgehandeld.

23-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is in onderhandeling inzake een eventuele doorstart. De
onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de goodw ill samen met de
debiteurenportefeuille door de curator verkocht voor een totaalbedrag van EUR
30.000,00, te w eten een bedrag van EUR 22.000,00 voor de goodw ill en een
bedrag van EUR 8.000,00 voor de debiteurenportefeuille.

26-11-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

6.7 Boedelbijdrage

23-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is in onderhandeling inzake een eventuele doorstart. De
onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de goodw ill samen met de
debiteurenportefeuille door de curator verkocht voor een totaalbedrag van EUR
30.000,00, te w eten een bedrag van EUR 22.000,00 voor de goodw ill en een
bedrag van EUR 8.000,00 voor de debiteurenportefeuille.
Geen verdere w erkzaamheden.

26-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De aangeleverde administratie zal de komende verslagperiode w orden
bekeken op volledigheid en indien compleet, zal een aanvang gemaakt w orden
met het onderzoek naar de administratie.

23-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de administratie.

26-11-2019
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de
administratie nagenoeg afgerond. Op basis van de bevindingen heeft onlangs
een gesprek plaatsgevonden met de bestuurders van gefailleerde betreffende
een nadere toelichting in deze. Op basis van het gesprek is de bestuurders
verzocht nadere stukken aan te leveren. De curator is in afw achting van deze
bescheiden.

25-02-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator, na veel inspanningen,
aanvullende bescheiden van bestuurders van gefailleerde ontvangen. Zeer
recent is de e-mailcorrespondentie door een deskundige veiliggesteld. Dit met
toestemming van de rechter-commissaris. De curator verw acht de komende
verslagperiode het onderzoek naar de e-mail correspondentie te verrichten en
af te ronden. Eventueel nadere toelichting inzake dit onderzoek zal aan de
bestuurders van gefailleerde w orden voorgelegd. Vervolgens zal de curator
een standpunt innemen omtrent eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

20-05-2020
4

De curator is van mening dat er redenen zijn om de bestuurders van
gefailleerde aansprakelijk te stellen voor het tekort in de boedel. De afgelopen
verslagperiode heeft de curator zijn standpunten daaromtrent schriftelijk
kenbaar gemaakt aan de bestuurders van gefailleerde en hen de gelegenheid
gegeven hierop te reageren. De advocaat van de bestuurders heeft laten
w eten in de w eek van 7 september te reageren. De rechter-commissaris zal na

20-08-2020
5

ontvangst van de reactie van de advocaat van de bestuurders hieromtrent
door de curator op de hoogte w orden gebracht, w aarna verdere afstemming
zal plaatsvinden.
De afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden tussen
de curator en bestuurders van gefailleerde. Uiteindelijk is overeenstemming
over een minnelijke regeling bereikt, inhoudende betaling van een bedrag ad
EUR 35.000,-- . Na ontvangst van het schikkingsbedrag zal het faillissement ex
artikel 137a Fw voor afw ikkeling w orden voorgedragen.

20-11-2020
6

Het volledige schikkingsbedrag is de afgelopen verslagperiode op de
boedelrekening ontvangen. De curator zal het faillissement voor afw ikkeling
voordragen.

19-02-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 25-2-2019.

23-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de
voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet
opportuun.

23-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Zie onder 7.1.

23-08-2019
1

19-02-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

23-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

23-08-2019
1

Zie onder 7.1.

19-02-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

23-08-2019
1

Zie punt 7.1

25-02-2020
3

Zie punt 7.1.

20-05-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. Nu failliet w erknemers in
dienst had valt een (boedel)vordering van het UW V w el te verw achten.

23-08-2019
1

€ 19.243,12

25-02-2020
3

€ 22.602,28

20-08-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.314,00

23-08-2019
1

€ 68.444,00

26-11-2019
2

€ 107.407,00

25-02-2020
3

€ 158.307,00

20-05-2020
4

€ 135.216,00

20-11-2020
6

€ 129.223,00

19-02-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is er geen vordering van het UW V ingediend. Nu failliet
w erknemers in dienst had valt een (boedel)vordering van het UW V w el te
verw achten.
€ 12.982,37

23-08-2019
1

25-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

23-08-2019
1

38

26-11-2019
2

40

25-02-2020
3

41

20-05-2020
4

43

20-08-2020
5

45

19-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 434.654,95

23-08-2019
1

€ 476.007,66

26-11-2019
2

€ 505.891,52

25-02-2020
3

€ 509.486,56

20-05-2020
4

€ 611.485,17

20-08-2020
5

€ 613.460,69

19-02-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

23-08-2019
1

Na ontvangst van het schikkingsbedrag (zie 7.1) zal het faillissement ex artikel
137a Fw voor eenvoudige afw ikkeling w orden voorgedragen.

20-11-2020
6

Het faillissement w ordt ex artikel 137a Fw voor afw ikkeling voorgedragen.

19-02-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

23-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een particuliere klant heeft een dagvaarding op laten stellen om een procedure
aanhangig te maken jegens gefailleerde. Vanw ege het faillissement is deze
dagvaarding tot op heden nog niet uitgebracht.

23-08-2019
1

De bew uste crediteur heeft zijn vordering ter verificatie ingediend.

26-11-2019
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

10. Overig

23-08-2019
1

10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode een doorstart van de onderneming
proberen te bew erkstelligen. De onderhandelingen hieromtrent bevinden zich
in de afrondende fase. Tevens zal de curator een aanvang maken met het
onderzoek naar de administratie. De overige gebruikelijke w erkzaamheden
zullen door de curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

23-08-2019
1

De curator verw acht het onderzoek naar de administratie de komende
verslagperiode af te kunnen ronden. De overige gebruikelijke w erkzaamheden
zullen door de curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

26-11-2019
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de
administratie nagenoeg afgerond. Op basis van de bevindingen heeft onlangs
een gesprek plaatsgevonden met de bestuurders van gefailleerde betreffende
een nadere toelichting in deze. Op basis van het gesprek is de bestuurders
verzocht nadere stukken aan te leveren. De curator is in afw achting van deze
bescheiden. De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en
zijn kantoorgenoten w orden verricht.

25-02-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator, na veel inspanningen,
aanvullende bescheiden van bestuurders van gefailleerde ontvangen. Zeer
recent is de e-mailcorrespondentie door een deskundige veiliggesteld. Dit met
toestemming van de rechter-commissaris. De curator verw acht de komende
verslagperiode het onderzoek naar de e-mail correspondentie te verrichten en
af te ronden. Eventueel nadere toelichting inzake dit onderzoek zal aan de
bestuurders van gefailleerde w orden voorgelegd. Vervolgens zal de curator
een standpunt innemen omtrent eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

20-05-2020
4

De curator is van mening dat er redenen zijn om de bestuurders van
gefailleerde aansprakelijk te stellen voor het tekort in de boedel. De afgelopen
verslagperiode heeft de curator zijn standpunten daaromtrent schriftelijk
kenbaar gemaakt aan de bestuurders van gefailleerde en hen de gelegenheid
gegeven hierop te reageren. De advocaat van de bestuurders heeft laten
w eten in de w eek van 7 september te reageren. De rechter-commissaris zal na
ontvangst van de reactie van de advocaat van de bestuurders hieromtrent
door de curator op de hoogte w orden gebracht, w aarna verdere afstemming
zal plaatsvinden.
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De afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden tussen
de curator en bestuurders van gefailleerde. Uiteindelijk is overeenstemming
over een minnelijke regeling bereikt, inhoudende betaling van een bedrag ad
EUR 35.000,-- aan de boedel tegen finale kw ijting, te betalen voor eind januari
2021. Na ontvangst van het schikkingsbedrag zal het faillissement ex artikel
137a Fw voor eenvoudige afw ikkeling w orden voorgedragen.
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De laatste openstaande punten zijn afgerond. Het volledige schikkingsbedrag
is de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening ontvangen, de
materialen, zie hiervoor, zijn verkocht. De curator zal het faillissement voor
afw ikkeling voordragen. Er zal een (gedeeltelijke) uitdeling plaatsvinden aan
de preferente crediteuren.
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Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.
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Na ontvangst van het schikkingsbedrag (zie 7.1) zal het faillissement ex artikel
137a Fw - gedurende de komende verslagperiode - voor afw ikkeling w orden
voorgedragen. Aan concurrente crediteuren zal geen uitkering plaatsvinden.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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