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Algemene gegevens
Naam onderneming
S.B.D. (Service Bedrijf Dammes) B.V.

12-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.B.D. (Service
Bedrijf Dammes) B.V., kantoorhoudende aan de Van der W aalstraat 36 te
(2665 JK) Bleisw ijk, opgericht op 29 november 2007 en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27272091.

12-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave in het handelsregister:
“Het verrichten van alle mogelijke w erkzaamheden op het gebied van logistiek
en afbouw , advies, verpakkingen alsmede brandpreventie en brandw erende
maatregelen in het algemeen, alsmede het verrichten van alle mogelijke
w erkzaamheden op het gebied van uitlenen van personeel en beheer in het
algemeen.”

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

12-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van de failliete vennootschap zijn door de curator bij de
bestuurder opgevraagd en dienen nog te w orden aangeleverd. De curator
heeft de bestuurder nogmaals verzocht de boekhoudkundige administratie te
overhandigen.

12-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave failliet zijn er geen personeelsleden meer in dienst van de
failliete vennootschap. Deze zouden in augustus 2019 zijn overgenomen door
BG Dammes B.V.

12-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

12-12-2019
1

€ 48.926,34

10-09-2020
4

€ 53.493,02

10-12-2020
5

€ 60.668,02

10-03-2021
6

€ 67.538,61

10-06-2021
7

€ 73.538,61

09-09-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-11-2019

12-12-2019
1

t/m
11-12-2019
van
12-1-2020

12-03-2020
2

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

11-06-2020
3

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

10-09-2020
4

t/m
9-9-2020
van
10-9-2020

10-12-2020
5

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
6

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021
t/m
9-6-2021

Bestede uren

10-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 24 min

2

49 uur 6 min

3

26 uur 30 min

4

20 uur 54 min

5

19 uur 42 min

6

12 uur 24 min

7

12 uur 48 min

8

4 uur 24 min

totaal

159 uur 12 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 geen enkele uitspraak w orden gedaan. Het is zeer w el mogelijk
dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten
w orden aangepast.

12-12-2019
1

Aan dit faillissementsverslag 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.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van de failliete vennootschap is de
heer Barend Gerardus Dammes.

12-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

12-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen met
betrekking tot de failliete vennootschap.
Er is een levensverzekering afgesloten met de failliet als verzekeringnemer en
de bestuurder als verzekerde. Hierop is een pandrecht gevestigd ten gunste
van ING Bank N.V.

12-12-2019
1

ING Bank heeft aangekondigd om over te gaan tot afkoop van de
levensverzekering.

12-03-2020
2

De afkoopw aarde van de aan de ING verpande polis is inmiddels door ING
ontvangen. In totaal betreft dit een bedrag ad € 43.087,99. Dit bedrag zal ING
verrekenen met haar vordering.

11-06-2020
3

ING heeft dit bedrag verrekend. ING Bank is volledig voldaan (zie hierna onder
5.1).

10-12-2020
5

1.4 Huur
Volgens opgave bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

12-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave bestuurder:

12-12-2019
1

“S.B.D. (Service Bedrijf Dammes) B.V. (hierna: SBD) bestaat sedert november
2007. De onderneming startte in eerste instantie als uitzendorganisatie, maar
door fikse concurrentie ontw ikkelde SBD zich tevens als loonbedrijf. De
afgelopen jaren heeft zow el de Arbeidsinspectie als de Belastingdienst
onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van SBD. De bedrijfsvoering deugde
niet en SBD is beboet en kreeg naheffingen van bijna € 500.000,=. Uit nader
intern onderzoek bleek de gehele boekhouding vanaf 2012 niet meer kloppend
te zijn. De boekhouder had een rookgordijn opgetrokken en de directie doen
geloven dat hij, ondanks zijn ziekte, alles onder controle had. De rook is
inmiddels opgetrokken en de directie is tot de conclusie gekomen dat SBD, op
basis van deze boekhouding, niet langer levensvatbaar is. Na een kort ziekbed
is de boekhouder overleden. Op 18 april 2019 vond zijn uitvaart plaats. De
directie heeft vervolgens hulp gezocht bij de liquidatie van SBD. Deze liquidatie
struikelde toen de ING-bank alle overeenkomsten beëindigde en het krediet
van € 129.500,= ineens opeiste. Hierdoor kon het pand niet verkocht w orden
en w as onvoldoende geld beschikbaar om regelingen te treffen met de
schuldeisers. De totale schuldenlast van de onderneming (bank, crediteuren,
belastingdienst) bedraagt ruim EURO 700.000,=. Om die reden vraagt SBD
(Service Bedrijf Dammes) B.V. zelf haar faillissement aan.”
De curator verricht nader onderzoek naar de door de bestuurder opgegeven
oorzaak van het faillissement.
Vanw ege de gebrekkige administratie is een onderzoek naar de oorzaken
lastig gebleken. W el staat vast dat de belastingdienst een langdurig
boekenonderzoek heeft verricht. De resultaten daarvan zijn in een rapport
verw erkt. Daaruit blijkt dat de loonaangiften over 2012 tot en met 2015 niet
juist en/of volledig zijn. Dit heeft geleid tot diverse naheffingsaanslagen en een
boete. Ook de Arbeidsinspectie heeft een onderzoek verricht en een boete
opgelegd.
Vanw ege deze hoge schulden w as de onderneming niet langer levensvatbaar.

10-09-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

12-12-2019
1

Toelichting
Volgens opgave in het uittreksel van de Kamer van Koophandel w as sprake
van 10 w erkzame personen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Bedrijfspand

€ 115.000,00

€ 83.584,63

totaal

€ 115.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft in eigendom een bedrijfspand aan de Van der W aalstraat 36 te
Bleijsw ijk. Op dit onroerend goed rust een hypotheekrecht van de ING Bank.

12-12-2019
1

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn afspraken gemaakt met de
bank ter zake van de verkoop van het onroerend goed. De makelaarskosten
en verkoopkosten komen voor rekening van de bank en w orden bij transport
verrekend; de boedel ontvangt een boedelbijdrage van € 2.000,- (indien de
overw aarde minder dan € 2.000,- bedraagt).

12-03-2020
2

In dat kader zal een makelaar w orden ingeschakeld, die de verkoop van het
pand zal begeleiden.
De onroerende zaak is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht
voor € 115.000,-. Levering van de onroerende zaak zal op korte termijn
plaatsvinden.

11-06-2020
3

Op 10 juli 2020 heeft de levering van de onroerende zaak plaatsgevonden. De
overw aarde van de onroerende zaak bedraagt € 28.143,52 en is op de
boedelrekening ontvangen.

10-09-2020
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- onderzoek onroerende zaken;
- contact met hypotheekhouder.

12-12-2019
1

- contact met hypotheekhouder;
- contact met de rechter-commissaris terzake van verkoop onroerend goed;
- contact met makelaars.

12-03-2020
2

- Contact hypotheekhouder
- Contact met rechter-commissaris
- Contact met makelaar

11-06-2020
3

- Contact met hypotheekhouder
- Contact met makelaar
- Contact met notaris

10-09-2020
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van bedrijfsmiddelen,
aangezien de bedrijfsactiviteiten enige tijd geleden zijn gestaakt. Zie verder
3.6.

12-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van een bodemvoorrecht
fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

12-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake meer van
voorraden/onderhanden w erk, aangezien de bedrijfsactiviteiten al enige tijd
geleden zijn gestaakt.
De bestuurder heeft bij overeenkomst d.d. 2 september 2019 alle activa,
w aaronder de goodw ill, opdrachtenportefeuille en voorraad, verkocht aan BG
Dammes B.V.

12-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator verricht nader onderzoek met betrekking tot de activa
overeenkomst. De curator heeft diverse stukken bij de bestuurder opgevraagd.

12-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie 3.6.

12-12-2019
1

De onroerende zaak w erd vanaf 1 augustus 2019 gebruikt door BG Dammes
B.V. De curator is met BG Dammes BV een huur van € 725 per maand
overeengekomen, over de periode 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 (in
juli 2020 is de onroerende zaak na verkoop geleverd). Dat zijn 11 maandelijkse
termijnen van € 725, mitsdien totaal € 7.975.

10-09-2020
4

Van dit bedrag heeft BG Dammes € 2.000 betaald op de voormalige
bedrijfsrekening van failliet. Dit bedrag is dan ook meegenomen in de
afrekening van de (bank)hypotheekhouder bij de levering van de onroerende
zaak en is mitsdien verw erkt in de overw aarde van de onroerende zaak. (zie
3.1).
Verder is een bedrag ad € 3.800 op de boedelrekening ontvangen.
Thans resteert nog € 2.175 te ontvangen. BG Dammes BV is verzocht om
spoedig tot betaling van dit bedrag over te gaan.
Het bedrag ad EUR 2.175 is nog niet ontvangen.

10-12-2020
5

Het bedrag ad EUR 2.175 is na aandringen ontvangen op de boedelrekening.

10-03-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator verricht nader onderzoek.

12-12-2019
1

Incasso vordering op BG Dammes B.V.

10-09-2020
4

Incasso vordering op BG Dammes B.V.

10-03-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de ING Bank N.V. Zie 5.3.

12-12-2019
1

Er zijn afspraken gemaakt met de bank terzake van de debiteurenincasso. De
curator zal de debiteurenincasso ter hand nemen tegen betaling van een
boedelbijdrage van 25% van het te incasseren bedrag.

12-03-2020
2

Volgens opgave van het bestuur bedroeg het debiteurensaldo € 16.860,-. Het
betreft één debiteur. De facturen dateren uit 2018. De curator heeft de
debiteur een incassobrief geschreven en vervolgens een aanmaning gestuurd.
De debiteur betw ist de vordering.

11-06-2020
3

De curator tracht een betalingsregeling te treffen met de debiteur.

10-09-2020
4

Na het opstellen van een concept dagvaarding en een verhoor ten overstaan
van de rechter commissaris is met de debiteur een betalingsregeling getroffen
voor de incasso van een bedrag van EUR 16.000. De vordering op de debiteur
is verzekerd middels een pandrecht op zijn handelsdebiteuren.

10-03-2021
6

Inmiddels heeft de debiteur een bedrag ad EUR 2.000 overgemaakt aan de
boedel.

Tot op heden heeft de debiteur een bedrag van EUR 5.000 aan de boedel
overgemaakt. Hij dient nog EUR 11.000 te betalen.

10-06-2021
7

Tot op heden heeft de debiteur een bedrag van EUR 8.000 aan de boedel
overgemaakt. Hij dient nog EUR 8.000 te betalen.

09-09-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator tracht met ING Bank afspraken te maken over de incasso.

12-12-2019
1

- contact met de bank

12-03-2020
2

- contact debiteur

11-06-2020
3

- contact debiteur

10-09-2020
4

- contact advocaat debiteur
- opstellen concept dagvaarding
- verhoor rechter commissaris
- opstellen betalingsregeling

10-03-2021
6

- Contact advocaat debiteur
- Incasso vordering

10-06-2021
7

- Contact advocaat debiteur
- Incasso vordering

09-09-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 124.419,29

12-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij de ING Bank N.V. De ING Bank heeft een totale vordering
van € 124.419,29. De ING Bank N.V. heeft haar vordering inmiddels in dit
faillissement ingediend.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Na levering van de onroerende zaak (w aarop de bank een hypotheekrecht
had) is de bank volledig voldaan.

5.2 Leasecontracten

10-09-2020
4

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst ter zake van een BMW X5 M50d.

12-12-2019
1

De BMW is opgeëist door de leasemaatschappij en is inmiddels aan de
leasemaatschappij geretourneerd.

12-03-2020
2

De leasemaatschappij heeft de auto verkocht voor EUR 16.816. Dat bedrag is
in mindering gebracht op haar ingediende vordering ad EUR 34.728,70. Verder
heeft de leasemaatschappij na datum faillietverklaring nog enkele bedragen
ontvangen ad totaal EUR 1.566,68 die zij in de afgelopen verslagperiode aan
de boedel heeft overgemaakt.

10-12-2020
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank N.V. heeft ter meerdere zekerheid van haar vordering een
pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende de bedrijfsuitrusting, tegoeden,
vorderingen en voorraden met inbegrip van goodw ill, een 1e hypotheekrecht
alsmede een verpanding levensverzekering op het leven van de heer Dammes.

12-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

12-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

12-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verricht nader onderzoek.

12-12-2019
1

- contact met de bank;
- contact met de leasemaatschappij en bestuurder.

12-03-2020
2

- Contact met de bank

11-06-2020
3

- Contact met de bank

10-09-2020
4

contact met de leasemaatschappij

10-12-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de bedrijfsactiviteiten van de onderneming reeds voor datum faillissement
zijn gestaakt, is voortzetting niet aan de orde.

12-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

12-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens opgave bestuurder zijn de jaarcijfers tot en met 2017 opgemaakt.

12-12-2019
1

Naar het oordeel van de curator is sprake van een ondeugdelijke administratie.

11-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is volgens het handelsregister
gedeponeerd op 8 juni 2016.
Volgens opgave bestuurder zijn de jaarcijfers voor het laatst bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd in 2016.

12-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een verklaring van de accountant w as niet vereist.

12-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een onderzoek naar de stortingsverplichting is niet opportuun nu deze is
verjaard.

12-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

12-12-2019
1

11-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator acht diverse betalingen vanaf augustus 2019 tot faillietverklaring
aan BG Dammes B.V. paulianeus c.q. onrechtmatig.
Ook de overdracht van de onderneming in augustus/september 2019 aan BG
Dammes B.V. acht de curator paulianeus c.q. onrechtmatig

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-12-2019
1

11-06-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

12-12-2019
1

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.
De bestuurder betw ist de aansprakelijkheid.

11-06-2020
3

Met de bestuurder is een schikking bereid w aarbij de bestuurder aan de
boedel van S.B.D. (Service Bedrijf Dammes) B.V. betaalt:
- € 15.000 bij ondertekening van de schikkingsovereenkomst;
- € 36.000 in 36 maandelijkse termijnen; en
- Afdracht van een deel van de meerw inst in BG Dammes over 2020, 2021 en
2022
Naast het bovenstaande betaalt de bestuurder aan de faillissementsboedel
van SBD Logistiek BV een bedrag van € 15.000.
De regeling is vastgelegd in een notariële akte.
Bij ondertekening van de schikkingsovereenkomst op 11 juni 2020 heeft de
boedel een bedrag van € 15.000 ontvangen. Voorts heeft de boedel drie
maandelijkse termijnen ad totaal € 3.000 ontvangen.

10-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel 3 maandelijkse termijnen ad
EUR 1.000 ontvangen, mitsdien totaal EUR 3.000.

10-12-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel 3 maandelijkse termijnen
ontvangen ad totaal EUR 3.000.

10-03-2021
6

Verder heeft de boedel de cijfers van BG Dammes BV over 2020 ontvangen
teneinde de afdracht te bepalen. De curator zal deze cijfers beoordelen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel 3 maandelijkse termijnen
ontvangen ad totaal EUR 3.000. In totaal heeft de boedel tot nu toe 12
maandelijkse termijnen ad totaal EUR 12.000 ontvangen.

10-06-2021
7

Verder heeft de curator de cijfers van BG Dammes BV over 2020 beoordeeld.
BG Dammes BV heeft volgens overeenkomst op basis van de cijfers over 2020
EUR 870,59 extra aan de boedel overgemaakt.
In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel 3 maandelijkse termijnen
ontvangen ad totaal EUR 3.000. In totaal heeft de boedel tot nu toe 15
maandelijkse termijnen ad totaal EUR 15.000 ontvangen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-09-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Verkrijgen (digitale) administratie
- Onderzoek deponering jaarrekeningen
- Onderzoek (digitale) administratie

12-12-2019
1

- Correspondentie met bestuurder
- Correspondentie met rechter commissaris

11-06-2020
3

- correspondentie met bestuurder
- monitoren betalingen

10-09-2020
4

Monitoren betalingen

10-12-2020
5

Monitoren betalingen

10-03-2021
6

- Monitoren betalingen
- Beoordelen cijfers BG Dammes BV

10-06-2021
7

- Monitoren betalingen

09-09-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

12-12-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 15,13
€ 27,23

12-03-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 27,23
€ 39,33

10-12-2020
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 39,33
€ 42,35

10-03-2021
6

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 42,35
€ 45,38

10-06-2021

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 45,38

7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 996,00

12-12-2019
1

€ 768.458,00

12-03-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanzienlijke vorderingen in het faillissement
ingediend, bestaande uit loonheffingen, vennootschapsbelasting en
omzetbelasting.
€ 780.231,00

11-06-2020
3

€ 780.903,00

10-12-2020
5

€ 781.575,00

10-03-2021
6

€ 782.255,00

10-06-2021
7

€ 782.935,00

09-09-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

12-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

12-12-2019
1

6

12-03-2020
2

10

10-12-2020
5

11

10-03-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 156.624,66

12-12-2019
1

€ 216.486,08

12-03-2020
2

€ 91.414,42

10-09-2020
4

€ 113.049,81

10-12-2020
5

€ 113.140,51

10-03-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Inventarisatie crediteuren
- Aanschrijven crediteuren
- Verw erken ingediende vorderingen

12-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

12-12-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek verkoop activa
- Onderzoek (digitale) administratie
- Onderzoek (on)rechtmatigheden
- Crediteurenadministratie
- Onderzoek zekerheidsrechten
- Onderzoek leaseovereenkomst
- Verkoop onroerend goed (bedrijfspand)
- Incasso debiteuren

12-12-2019
1

- onderzoek verkoop activa;
- onderzoek (digitale) administratie;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- verkoop onroerend goed (bedrijfspand);
- incasso debiteuren.

12-03-2020
2

- Crediteurenadministratie
- Incasso debiteuren
- Afronden schikking bestuurder
- Incasso schikkingsbedragen
- Levering van de onroerende zaak
- Afw ikkeling bankrelatie

11-06-2020
3

- crediteurenadministratie
- incasso debiteuren
- incasso schikkingsbedragen
- incasso vordering op BG Dammes

10-09-2020
4

- crediteurenadministratie
- incasso debiteuren
- incasso schikkingsbedragen

10-12-2020
5

- incasso vordering op BG Dammes
- crediteurenadministratie
- incasso debiteuren
- incasso schikkingsbedragen
- incasso vordering op BG Dammes

10-03-2021
6

- crediteurenadministratie
- incasso schikkingsbedragen
- incasso vordering op BG Dammes

10-06-2021
7

- crediteurenadministratie
- incasso schikkingsbedragen
- incasso vordering op BG Dammes

09-09-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

09-09-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

12-12-2019
1

