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

11
10-06-2022
F.10/19/429
NL:TZ:0000118835:F001
29-10-2019

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr W.P. Groenendijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ooncare Rotterdam B.V.

29-11-2019
1

Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Statutaire naam: W ooncare Rotterdam B.V.
Statutaire zetel: Numansdorp, gemeente Hoeksche W aard.
Datum akte van oprichting: 14 februari 2003.
Geplaatst en gestort kapitaal: € 18.000,--.
Vestigingsadres: Edisonstraat 12, 3261 LD Oud-Beijerland, gemeente
Hoeksche W aard.

29-11-2019
1

Activiteiten onderneming
de verkoop van keukens, keukenapparatuur, sanitair en aanverw ante
artikelen, de bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen
leveranciers en w oningcoöperaties voor het leveren van keukens,
keukenapparatuur, sanitair en aanverw ante artikelen, alsmede het installeren
en afmonteren van keukens en keukenonderdelen en van badkamers en
sanitair en kleine verbouw ingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 598.844,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -13,00

€ 712.718,00

29-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens blijken uit de jaarrekening over het jaar 2018.

29-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

29-11-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren nog 3 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 15.000,00

29-11-2019
1

€ 9.096,99

28-02-2020
2

€ 9.024,04

28-05-2020
3

€ 9.024,04

27-11-2020
5

€ 9.021,93

27-05-2021
7

Toelichting
De Caceis Bank heeft ten onrechte € 2,11 aan rente afgeschreven.

€ 9.024,04

26-08-2021
8

Toelichting
De Caceis bank heeft de eerder ten onrechte afgeschreven rente van € 2,11
inmiddels w eer bijgeschreven op de boedelrekening.

€ 929,97

10-12-2021
9

Toelichting
De mutatie betreft betaling van het salaris curator van mr. Van der Schouw .
Vanw ege de w ijziging van de curator w erd een nieuw e boedelrekening
geopend w aarop het saldo van de vorige boedelrekening betaald w erd.

€ 929,97

Verslagperiode

10-03-2022
10

van
29-2-2020

29-11-2019
1

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

28-02-2020
2

t/m
28-2-2020
van
29-2-2020

28-05-2020
3

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

28-08-2020
4

t/m
28-8-2020
van
29-8-2020

27-11-2020
5

t/m
27-11-2020
van
28-11-2020

26-02-2021
6

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

27-05-2021
7

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021

26-08-2021
8

t/m
26-8-2021
van
26-8-2021

10-12-2021
9

t/m
10-12-2021
van
10-12-2021
t/m
10-3-2022

10-03-2022
10

van
10-3-2022

10-06-2022
11

t/m
10-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 6 min

2

16 uur 12 min

3

11 uur 24 min

4

2 uur 54 min

5

2 uur 48 min

6

2 uur 48 min

7

2 uur 42 min

8

1 uur 42 min

9

6 uur 12 min

10

2 uur 6 min

11

0 uur 24 min

totaal

80 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aantal bestede uren in deze periode:

27-11-2020
5

mr. H. van der Schouw : 0 uren
mr. F.N. van der W eijden : 2,2 uren
mevr. D.A.M. vd Heuvel : 0,6 uren
Aantal bestede uren in deze periode:

26-02-2021
6

mr. H. van der Schouw : 0 uren
mr. F.N. van der W eijden : 1,2 uren
mevr. D.A.M. vd Heuvel : 1,6 uren
Bestede uren verslag nummer 7:

27-05-2021
7

mr. H. van der Schouw 0,8 uur
mr. F.N. van der W eijden 1,0 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 0,9 uur
mr. F.N. van der W eijden: 0,9 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 0,8 uren

26-08-2021
8

Zie stuurinformatie.

10-12-2021
9

Zie stuurinformatie.

10-03-2022
10

Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van
der Schouw en zijn kantoorgenoten, verw ijs ik u naar eerdere verslagen.

10-06-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de gefailleerde onderneming w as R.C.S. Holding B.V. gevestigd
te (3261 LD) Oud-Beijerland aan de Edisonstraat 12, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder het nummer 24345369. De bestuurder van R.C.S.
Holding B.V. is bij de curator bekend. Enig aandeelhouder van de gefailleerde
vennootschap w as eveneens R.C.S. Holding B.V.

29-11-2019
1

Voornoemde bestuurder en enig aandeelhouder R.S.C. Holding B.V. is per 7
april 2020 door de Rechtbank Rotterdam eveneens in staat van faillissement
verklaard.

28-05-2020
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend één. Zie verder 9.1.

29-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Nog te inventariseren.

29-11-2019
1

Er zijn geen nog lopende verzekeringen.

28-02-2020
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap w as huurder van een tw eetal locaties, te w eten
een bedrijfsruimte te Oud-Beijerland aan de Edisonstraat 12 en te Rotterdam
aan de Coriet van Alphen-Roosstraat 44. Beide huurovereenkomsten zijn
inmiddels beëindigd.

29-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde onderneming zou er de
laatste tw ee jaren sprake zijn gew eest van tegenvallende projecten. Er zijn
eveneens tw ee grote opdrachtgevers verloren gegaan, w elke opdrachtgevers
samen een omzet vertegenw oor-digden van 1,5 miljoen euro. Voorts zou
sprake zijn gew eest van gezondheidsproblemen en uiteindelijk een gebrek
aan liquide middelen. Er is nog getracht via crow dfunding financiering te
verw erven. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. De onderneming w erd dan ook
reeds enige tijd voorafgaand aan het faillissement feitelijk gestaakt. Op 30
augustus 2019 w erd namens een tw eetal zakelijke relaties het verzoek tot
faillietverklaring ingediend. Door de Rechtbank Rotterdam w erd uiteindelijk op
29 oktober 2019 het faillissement uitgesproken.

29-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

29-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

29-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-10-2019

3

het ontslag is aangezegd op de voet van artikel 40 Fw met
instemming van de RC en met toepassing van een opzegtermijn
van 6 w eken.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
In afw achting in te dienen vordering van het UW V.

29-11-2019
1

Het UW V heeft haar vordering ingediend. Er zijn geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

27-11-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

29-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

29-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse inventaris alsmede w erktuigen in
gebruikte staat

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen vertegenw oordigen in het economische
verkeer nauw elijks enige significante w aarde. De bedrijfsmiddelen zijn
tezamen met het klantenbestand en de overname van een w erknemer
verkocht als beschreven bij onderdeel 3.8.

29-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een algemeen voorrecht op alle goederen van de
belastingschuldige (artikel 21 lid 1 IW 1990). Dit voorrecht gaat boven een
pandrecht dat rust op een zaak als bedoeld in artikel 22 lid 3 IW 1990, die zich
op de bodem van de belastingschuldige bevindt.
In het onderhavige faillissement is inmiddels sprake van een vordering van de
fiscus. De curator oefent het bodemvoorrecht uit op grond van art. 57 lid 3 Fw .

29-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

29-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.
De door de failliete vennootschap gedreven onderneming w as enige tijd
voorafgaand aan het faillissement reeds gestaakt. Ten tijde van het uitspreken
van het faillissement w as er eveneens geen sprake van onderhanden w erk.

29-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

29-11-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het klantenbestand van de gefailleerde onderneming is tezamen met de
aangetroffen inventaris en w erktuigen verkocht aan een in Zierikzee
gevestigde onderneming voor een bedrag van € 15.000,--, w aarbij tevens een
w erknemer van de gefailleerde vennootschap w erd overgenomen.

29-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn ten aanzien van de andere activa geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

29-11-2019
1

Toelichting debiteuren
Naar de debiteurenportefeuille w ordt onderzoek verricht.

29-11-2019
1

De middellijk bestuurder is herhaaldelijk verzocht om onderliggende stukken
ter beschikking te stellen ten aanzien van debiteuren. Ten tijde van dit verslag
is de debiteurenpositie onvoldoende onderbouw d. Dit heeft de aandacht van
de curator. Eén debiteur heeft tot op heden € 200,-- voldaan.

28-02-2020
2

Uiteindelijk heeft voormelde debiteur € 300,-- in totaal voldaan. Voor het
overige w ordt de debiteurenportefeuille als oninbaar beschouw d.
Uit hoofde van een vordering in rekening-courant van W ooncare Rotterdam
B.V. op haar bestuurder/aandeelhouder R.C.S. Holding B.V. is een bedrag van €
423.091,-- vermeld op de lijst van voorlopige erkende concurrente crediteuren
in het faillissement van laatstgenoemde.

28-05-2020
3

Ten aanzien van de vordering op de gefailleerde vennootschap op R.C.S.
Holding ten bedrage van € 423.091,-- is mogelijk een (deel)uitkering te
verw achten gezien de toestand van de boedel van R.C.S. Holding B.V.

27-11-2020
5

In het faillissement van R.C.S. Holding zal een verificatievergadering
plaatsvinden op 8 februari 2021. In het faillissement van R.C.S. Holding w erd
de vordering ad € 423.091,-- ingediend.

10-12-2021
9

In het faillissement van R.C.S. Holding w erd op de verificatievergadering d.d. 8
februari 2021 de vordering van W ooncare geverifieerd voor een bedrag ad €
423.091,--.

10-03-2022
10

Voor de opbrengst van de geverifieerde vordering is het w achten op de
afw ikkeling van het faillissement van R.C.S. Holding.
De vordering op R.C.S. Holding valt onder het pandrecht van de Rabobank. Met
de Rabobank w erd een boedelbijdrage overeengekomen voor de incasso van
de debiteuren. Voor een al ontvangen boedelbijdrage w erd in het financieel
verslag door mr. Van der Schouw per abuis vermeld dat deze w erd ontvangen
van de ABN. In het financieel verslag w erd dit gew ijzigd. De boedelbijdrage
w erd ontvangen van de Rabobank.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie 4.1.

29-11-2019
1

Er zijn ten aanzien van debiteuren geen w erkzaamheden meer te verrichten.

28-08-2020
4

Monitoren of er een uitkering zal komen uit hoofde van de vordering op R.C.S.
Holding B.V.

27-11-2020
5

De curator verw acht een (deel)uitkering uit het faillissement van R.C.S. Holding
B.V., gezien de toestand van de boedel in het faillissement van
laatstgenoemde vennootschap. Dit zal w orden bew aakt.

26-02-2021
6

In het faillissement van R.C.S. Holding zal een verificatievergadering
plaatsvinden op 8 februari 2021. In het faillissement van R.C.S. Holding w erd
de vordering ad € 423.091,-- ingediend.

10-12-2021
9

In het faillissement van R.C.S. Holding w erd op de verificatievergadering d.d. 8
februari 2021 de vordering van W ooncare geverifieerd voor een bedrag ad €
423.091,--.

10-03-2022
10

Voor de opbrengst van de geverifieerde vordering is het w achten op de
afw ikkeling van het faillissement van R.C.S. Holding.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 174.249,13

29-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten zijn voorafgaand aan het faillissement beëindigd en de
geleasde zaken geretourneerd.

29-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op, kort en zakelijk omschreven, huidige en
toekomstige voorraden, debiteuren en alle huidige en toekomstige inventaris.
Voorts heeft de Rabobank voor de betaling van hun vordering hoofdelijke
aansprakelijkheid bedongen van een drietal bij de curator bekende besloten
vennootschappen. Tevens heeft de (middellijk) bestuurder een borgstelling
verleend ten bedrage van € 125.000,--.

5.4 Separatistenpositie

29-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank is separatist in dit faillissement.

29-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan door enige crediteur op een eigendomsvoorbehoud.

29-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen crediteur die een retentierecht heeft ingeroepen.

29-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen reclamerecht ingeroepen.

29-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

29-11-2019
1

€ 127,05

28-05-2020
3

Toelichting
Dit betreft de boedelbijdrage van de bank in verband met het incasseren van
een vordering tot een bedrag van € 300,-- w aarvan 35% exclusief BTW als
boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de debiteurenportefeuille onderzoeken en contact met de
Rabobank opnemen over de incassering van de verpande vorderingen.

29-11-2019
1

De met de bank overeengekomen boedelbijdrage voor het incasseren van
verpande vorderingen bedraagt 35% van het geïncasseerde bedrag te
vermeerderen met BTW .

28-02-2020
2

Geen.

28-05-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De onderneming w as reeds enige tijd voorafgaand aan
het uitspreken van het faillissement, gestaakt.

29-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

29-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid

29-11-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
Nog te onderzoeken.

29-11-2019
1

Nader te onderzoeken.

28-02-2020
2

De curator concludeert voorlopig dat niet correct aan de boekhoudverplichting
is voldaan.

28-05-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

29-11-2019
1

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 25 september
2019.

28-02-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

29-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-11-2019
1

Nog te onderzoeken.

Toelichting

28-02-2020
2

Nader te onderzoeken.

Toelichting

28-05-2020
3

Dit zal in onderlinge samenhang en in het kader in het faillissement van
bestuurder R.S.C. Holding w orden bezien.

Toelichting
Dit zal in onderlinge samenhang en in het kader in het faillissement van
bestuurder R.S.C. Holding w orden bezien.

7.6 Paulianeus handelen

28-08-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

29-11-2019
1

Nog te onderzoeken.

Toelichting

28-02-2020
2

Nader te onderzoeken.

Toelichting

28-05-2020
3

Dit zal in onderlinge samenhang en in het kader in het faillissement van
bestuurder R.S.C. Holding w orden bezien.

Toelichting

28-08-2020
4

Dit zal in onderlinge samenhang en in het kader in het faillissement van
bestuurder R.S.C. Holding w orden bezien.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is de (middellijk) bestuurder
diverse vragen voorgelegd. Ten tijde van dit faillissementsverslag zijn deze
nog onbeantw oord. De (middellijk) bestuurder heeft om tw ee w eken uitstel
verzocht in verband met de hoeveelheid tijd die met beantw oording van de
vragen gepaard gaat alsmede om overleg te kunnen voeren met zijn
boekhouder.

28-02-2020
2

W at de curator betreft hebbende vragen als aan de middellijk bestuurder
voorgelegd niet geleid tot bevredigende antw oorden.

28-05-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Met w erkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid zal binnenkort
w orden aangevangen.

29-11-2019
1

Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2020
2

Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek, mede in het kader van het
faillissement van bestuurder van R.C.S. Holding B.V.

28-05-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 7.934,78

28-02-2020
2

Toelichting
Vordering van UW V, loonvordering en premie-w gdeel.

€ 15.165,94

28-08-2020
4

Toelichting
Vordering van UW V, pensioenpremie.

€ 7.231,16

26-02-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 56.883,00

29-11-2019
1

€ 90.103,00

28-02-2020
2

€ 129.150,00

28-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 53.760,15

28-02-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.176,37

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-02-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

29-11-2019
1

31

28-02-2020
2

34

28-08-2020
4

33

10-12-2021
9

Toelichting
Bij het beoordelen van de van mr. Van der Schouw ontvangen crediteurenlijst
bleek dat een vordering van Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food ad €
411,63 dubbel op de crediteurenlijst stond geplaatst. Dit w erd gecorrigeerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 832.125,94

29-11-2019
1

€ 918.416,28

28-02-2020
2

€ 944.753,70

28-08-2020
4

€ 958.046,53

27-11-2020
5

€ 959.046,53

26-02-2021
6

€ 905.032,79

27-05-2021
7

Toelichting
De vordering van de Rabobank is verlaagd met € 54.013,74.

€ 896.527,01

26-08-2021
8

Toelichting
Door hoofdelijke aansprakelijkheid van de (middellijk) bestuurder voor
schulden van de gefailleerde vennootschap, heeft door hem via verkoop en
overdracht van zijn w oning betaling plaatsgevonden aan crediteuren.
Dientengevolge is de totale vordering van concurrente crediteuren verder
afgenomen met een bedrag van € 8.505,78.

€ 896.115,38

10-12-2021
9

Toelichting
Bij het beoordelen van de van mr. Van der Schouw ontvangen crediteurenlijst
bleek dat een vordering van Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food ad €
411,63 dubbel op de crediteurenlijst stond geplaatst. Dit w erd gecorrigeerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Valt nog te bezien.

29-11-2019
1

Naar het zich laat aanzien komt het faillissement te zijner tijd voor een
vereenvoudigde afw ikkeling in aanmerking.

10-12-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen van crediteuren die nog zullen w orden ingediend.

29-11-2019
1

Verificatie van eventueel nog door crediteuren in te dienen vorderingen.

28-02-2020
2

Verificatie van eventueel nog door crediteuren in te dienen vorderingen.

28-05-2020
3

In principe zijn de w erkzaamheden in het kader van de crediteuren beëindigd.

28-08-2020
4

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in verband
met zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor vorderingen die tevens zijn
ingediend door crediteuren in dit faillissement in mindering vanuit privé
betalingen gedaan. Het betreft vorderingen van zekerheidsgerechtigden en
beslagleggers op de privéw oning van de (middellijk) bestuurder. Gezien de
(afgedw ongen) betalingen zullen de vorderingen van deze crediteuren in dit
faillissement zijn afgenomen. Zij zijn opnieuw aangeschreven met het verzoek
opgave te doen van hun actuele nog resterende vorderingen.

27-05-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
P.D.J. van Haren. Vordering tot terugbetaling geldlening.
De vordering bedraagt inclusief hoofdsom, (boete)-, rente en
buitengerechtelijke kosten
€ 390.170,52. In deze procedure zijn naast de gefailleerde onderneming nog
11 gedaagden gedagvaard.

29-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Dagvaardingsprocedure handelsvordering.

29-11-2019
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft de rechtbank te kennen gegeven dat gedaagde W ooncare
Rotterdam in staat van faillissement w erd verklaard met het verzoek de
procedure ten aanzien van W ooncare Rotterdam B.V. te schorsen.

29-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Indien in het faillissement van R.C.S. Holding de verificatievergadering heeft
plaatsgevonden, de vordering van W ooncare Nederland geverifieerd is, de
uitdelingslijst in het faillissement van R.C.S. Holding verbindend is gew orden en
betaling w erd ontvangen uit het faillissement van R.C.S. Holding kan het
faillissement van W ooncare Nederland w orden afgew ikkeld.

10-12-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over tenminste 13 maanden.

29-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2022

10-06-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Alle reguliere en gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht,
w aaronder een nog uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek en het
inventariseren van de debiteurenportefeuille en overleg met de Rabobank
inzake uitw inning van de verpande vorderingen.

29-11-2019
1

Alle regulieren en gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht, het
rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet en voorts zal de
debiteurenportefeuille verder w orden geïnventariseerd c.q. geïncasseerd.

28-02-2020
2

Alle reguliere en gebruikelijke w erkzaamheden zullen verricht, het
rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet, mede in het kader van het
faillissement van bestuurder R.C.S. Holding B.V.

28-05-2020
3

Alle reguliere en gebruikelijke w erkzaamheden zullen verricht, het
rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet, mede in het kader van het
faillissement van bestuurder R.C.S. Holding B.V.

28-08-2020
4

Alle reguliere en gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht,
w aaronder het opnieuw aanschrijven van crediteuren. Eén en ander als
hiervoor bij onderdeel 8.8 vermeld.

27-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

