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R-C
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mr. M. Aukema
mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hoi4U Group B.V.

18-09-2020
1

Gegevens onderneming
Hoi4U Group B.V. is gevestigd aan de Seggelant-Noord 8 te (3237 MG)
Vierpolders, gemeente Brielle.

18-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “Het verrichten van w erkzaamheden en advies op het gebied van
marketing, media en (visuele) communicatie.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 762.509,66

2020

€ 91.345,07

2018

€ 604.258,72

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -58.978,00

€ 139.182,00

Toelichting financiële gegevens

18-09-2020
1

Een overzicht van de verdere financiële gegevens is door de curator bij
curanda opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De curator heeft de extern
boekhouder verzocht de gevraagde informatie te verstrekken.

18-09-2020
1

De extern boekhouder heeft aanvullend administratieve gegevens
toegezonden. naar aanleiding van de toegezonden administratie zijn door mij
nadere vragen gesteld.

18-12-2020
2

De nadere vragen die zijn gesteld, zijn nog niet naar mijn tevredenheid
beantw oord.

18-03-2021
3

Door mij is bij de verhuurder nadere informatie opgevraagd over de inventaris
die in der loop der jaren door Hoi4U is aangekocht aangezien er ook inventaris
is aangetroffen dat geen eigendom zou zijn van curanda. Onder meer zijn door
mij opgevraagd de aankoopfacturen. De gevraagde gegevens heb ik nog altijd
niet ontvangen.

25-06-2021
4

Daarnaast heb ik nadere vragen gesteld over de rekeningcourant-posities die
ik heb aangetroffen. De extern boekhouder heeft mij laten w eten, dat deze
grotendeels zijn voldaan doordat met meerdere vennootschappen (w aaronder
curanda) een regeling zou zijn getroffen met de Belastingdienst. Ik heb
verzocht mij afschrift te geven van de regeling die met de Belastingdienst is
gesloten inzichtelijk te maken w elke rekeningcourant-posities, in w elke mate,
zijn aangepast. Ook deze informatie heb ik nog niet ontvangen. Ik zal de
boekhouder en de voormalig verhuurder sommeren mij deze gegevens te
verstrekken.
Met betrekking tot een aantal inventariszaken is aangegeven, dat deze ten
tijde van het faillissement w elisw aar in de verhuurde ruimte stonden, maar
door de verhuurder zelf zijn aangekocht voordat curanda w as opgericht. De
verhuurder heeft aangegeven niet meer over aankoopfacturen te beschikken.
Aangezien de directeur bevestigd heeft dat deze zaken geen eigendom w aren
van curanda zal ik dit laten rusten. W el heb ik nog verzocht een specificatie te
geven van de zaken die door curanda zelf zijn aangekocht.

24-09-2021
5

In de proef- en saldibalans 2020 die aan mij is overhandigd stonden drie
rekening-courantvorderingen vermeld. Tw ee vorderingen zijn vorderingen op
vennootschappen van de verhuurder van curanda. De verhuurder heeft
aangegeven dat zij een regeling heeft getroffen met de belastingdienst en dat
in deze regeling de vorderingen van curanda zijn meegenomen. Hiermee
zouden de rekeningcourantvorderingen zijn voldaan. Ik heb hier nadere
informatie over opgevraagd, zow el bij de boekhouder van de verhuurder, als
bij de belastingdienst.
De derde vordering betreft een vordering op een privé persoon, w aarvan ik de
gegevens niet heb. Ook daar heb ik nadere informatie over opgevraagd.
De extern boekhouder van curanda heeft een gedeelte van de vragen
beantw oord. De beantw oording van de vragen heeft aanleiding gegeven tot
aanvullende vragen. Ik verw acht daar de komende verslagperiode
duidelijkheid over te krijgen. Door de debiteuren w as aangegeven, dat
derden de schulden van curanda bij de Belastingdienst hadden voldaan. Hier
is nog geen duidelijkheid over gegeven. Ik heb hierover ook de
Belastingdienst benaderd, maar daar zijn de vragen intern doorgeleid, maar
nog niet beantw oord. Ook hierover verw acht ik de komende verslagperiode
duidelijkheid te krijgen. Tot slot heb ik de gegevens van de privé-persoon op

07-01-2022
6

w ie een vordering w ordt vermeld nog niet kunnen achterhalen. De directeur
had deze gegevens niet, ik heb ook hier nadere vragen over gesteld bij de
extern boekhouder.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

18-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 8.629,05

18-12-2020
2

Toelichting
het betreft onder meer het saldo van diverse bankrekeningen en betalingen
door debiteuren.
€ 11.260,63

18-03-2021
3

€ 12.646,02

25-06-2021
4

€ 12.638,65

24-09-2021
5

€ 12.622,47

07-01-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-8-2020

18-09-2020
1

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

18-12-2020
2

t/m
18-12-2020
van
19-12-2020

18-03-2021
3

t/m
18-3-2021
van
19-3-2021

25-06-2021
4

t/m
25-6-2021
van
26-6-2021

24-09-2021
5

t/m
24-9-2021
van
25-9-2021

07-01-2022
6

t/m
7-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 6 min

2

51 uur 24 min

3

5 uur 42 min

4

1 uur 42 min

5

5 uur 18 min

6

8 uur 48 min

totaal

100 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
42 minuten zijn besteed door een faillissementsmedew erker (factor 0,4), 17
uur en 54 minuten zijn besteed door de curator (factor 1.6) en 8 uur en 30
minuten door een kantoorgenoot van de curator. De tijd van de kantoorgenoot
zal niet geheel ten laste van de boedel w orden gebracht.

18-09-2020
1

2 uur en 12 minuten is besteed door een faillissementsmedew erker (factor 0,4)
en 43 uur en 30 minuten is besteed door de curator (factor 1,6). 32 uur en 48
minuten is besteed door kantoorgenoten van de curator. Van deze tijd zal
slechts een gedeelte ten laste van de boedel w orden gebracht.

18-12-2020
2

In totaal is 84 uur en 12 minuten aan dit faillissement besteed. In de periode
12 december 2020 t/m 15 maart 2021 is 1 uur besteed door een
faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 3 uur en 54 minuten door de curator
(factor 1,6). 48 minuten zijn besteed door kantoorgenoten van de curator. Van
deze tijd zal slechts een gedeelte ten laste van de boedel w orden gebracht.

18-03-2021
3

In totaal is 85 uur en 54 minuten aan dit faillissement besteed. In de periode
16 maart 2021 t/m 14 juni 2021 is 36 minuten besteed door de
faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 1 uur en 6 minuten door de curator
(factor 1,6).

25-06-2021
4

In totaal is 91 uur en 12 minuten aan dit faillissement besteed. In de periode
15 juni 2021 t/m 17 september 2021 is 30 minuten besteed door de
faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 4 uur en 48 minuten door de curator
(factor 1,6).

24-09-2021
5

In totaal is 100 uur aan dit faillissement besteed. In de periode 18 september
2021 t/m 17 december 2021 is 36 minuten besteed door de
faillissementsmedew erker (factor 0,4), 7 uur en 54 minuten door de curator
(factor 1,6) en 18 minuten door een kantoorgenoot van de curator (mr. S. van
Gestel).

07-01-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Hoi4U Group B.V. is de heer Pieter van Es.

18-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

18-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende
verzekeringen zullen voor – zover w enselijk – w orden beëindigd. Niet bekend
is of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

18-09-2020
1

Door de boedel is een restitutie (ziekteverzuim-)verzekeringspremie ontvangen
van € 159,66

18-12-2020
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap had met Brielle Seggelant B.V. een
huurovereenkomst gesloten voor de bedrijfsruimte gelegen aan de SeggelantNoord 8 te Vierpolders, ingaande op 1 april 2019 en lopende tot en met 31
maart 2024. Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris is
de huurovereenkomst opgezegd met een termijn van 3 maanden.

18-09-2020
1

Aangezien de verhuurder het pand in zijn geheel aan een derde kon verhuren
is de inventaris overgebracht naar Seggelant-Noord 6, zulks met instemming
van de curator.
De vennootschap heeft geen huurachterstand.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de vennootschap heeft met betrekking tot de oorzaak van
het faillissement het navolgende verklaard:
De gefailleerde vennootschap exploiteert sedert 2018 onderneming in signing
en het ontw erpen en/of drukken van reclamemateriaal.
Hoi4U Group is voornamelijk afhankelijk van opdrachten van de
evenementenbranche in de zomermaanden. In de zomerperiode verricht Hoi4U
Group met name w erkzaamheden op het gebied van signing voor festivals en
in de w interperiode verricht Hoi4U Group eveneens w erkzaamheden in signing,
maar ook het ontw erpen en/of drukken van reclamemateriaal voor jaarbeurzen
en bedrijfsevenementen.
De opdrachten voor de zomer van 2020 zijn volledig w eggevallen door COVID19. Alle festivals en evenementen zijn afgelast en/of uitgesteld. Dit heeft er in
geresulteerd dat er vanaf maart 2020 nagenoeg geen inkomsten zijn w aarmee
openstaande facturen konden w orden betaald.
Het faillissement is op 18 augustus 2020 aangevraagd door een leverancier.
Hoi4U Group heeft getracht een regeling met deze crediteur te treffen, maar dit
is niet gelukt.
De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit
faillissement en voor zover van belang voor het verdere verloop van het
faillissement zal de rechter-commissaris van dit onderzoek op de hoogte
w orden gehouden.

18-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

18-09-2020
1

Toelichting
Er zijn 3 ontslagbrieven verstuurd, w aarvan 1 personeelslid met een vast
dienstverband en 2 met een nul-urencontract/oproepovereenkomst.
Het personeelslid met een vast dienstverband heeft salaris gekregen tot en
met 31.05.2020. De overige w erknemers hebben salaris gekregen tot en met
30.04.2020.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

18-09-2020
1

Toelichting
De w erknemers zijn met toestemming van de Rechter-Commissaris op 20
augustus 2020 per brief ontslagen. De curator heeft overleg gevoerd met het
UVW en het UW V in het bezit gesteld van de ontslagbrieven, loonstroken en
overige gegevens. In verband met de corona-maatregelen heeft het UW V geen
intakegesprekken op de bedrijfslocatie gehouden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-8-2020

3

Per aangetekende brief

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
2 uur en 30 minuten

18-09-2020
1

12 minuten

18-12-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken bij de vennootschap in eigendom.

18-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Computers
Printers
Bureaus
Printer t.b.v. signing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van de kantoorinventaris. De curator
is doende deze zaken te verkopen en verw acht dat de komende
verslagperiode af te ronden.

18-09-2020
1

In het volgende verslag zal hierop verder w orden ingegaan.
De inventaris is overgebracht en opgeslagen in het bedrijfspand aan de naar
Seggelant-Noord 6. Er w as met een partij overeenstemming bereikt over de
verkoop van de activa en ook al een concept-koopovereenkomst opgesteld,
maar nadat de verhuurder had aangegeven dat een gedeelte van de
verkochte zaken zijn eigendom w as heeft de koper zich teruggetrokken.
Vervolgens is verder overleg gevoerd met de verhuurder over de aangetroffen
activa. Dit overleg is nog niet afgerond. Ik verw acht dit de komende
verslagperiode af te w ikkelen.

18-12-2020
2

In samenspraak met de verhuurder is een derde partij gezocht en gevonden
die de kantoorinventaris w ilde kopen. Na daartoe verkregen toestemming van
de rechter-commissaris is de inventaris verkocht voor € 1.250 (excl. Btw ).

18-03-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-09-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement is er van onderhanden w erk geen sprake.

18-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Rechten bierdop
totaal

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van de rechten van een door
curanda ontw orpen ‘bierdop’, dat w ordt gebruikt bij evenementen in de
golfsport. De curator onderzoekt de mogelijkheid dit recht te verkopen.

18-09-2020
1

Er heeft tot op heden één partij interesse getoond in de rechten van de
bierdop, maar deze interesse heeft nog niet tot een concreet bod geleid.

18-12-2020
2

Er is nog altijd geen bod ontvangen op de rechten van de bierdop.

18-03-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
2 uur en 18 minuten

18-09-2020
1

Gedurende deze perioden is 15 uur aan activa besteed. Deze w erkzaamheden
hadden met name betrekking op de onderhandeling over en afw ikkeling van de
verkoop van de aangetroffen activa. Deze heeft uiteindelijk geen doorgang
gevonden.

18-12-2020
2

1 uur en 36 minuten.

18-03-2021
3

6 minuten

25-06-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

diverse debiteuren

€ 19.678,35

€ 6.804,28

totaal

€ 19.678,35

€ 6.804,28

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de directeur stond er ongeveer € 10.000,-- uit aan vorderingen op
derden. De curator zal dat nader onderzoeken en heeft verder informatie
opgevraagd bij de externe boekhouder van Hoi4U Group B.V.

18-09-2020
1

In het volgende verslag zal nader w orden ingegaan op de debiteurenpositie.
Volgens de administratie van curanda stond er ten tijde van het faillissement €
19.508,59 open aan vorderingen op derden. Een gedeelte hiervan w as voor
datum faillissement al voldaa, deels door betaling op de rekening van curanda
en deels door verrekening met vorderingen die deze debiteuren hadden (tot
7.245,38). Nadat de debiteuren zijn aangeschreven is € 4.167,25 ontvangen.
Op dit moment staat nog € 5.628,69 open, w aarvan een aanzienlijk deel als
oninbaar moet w orden aangemerkt.

18-12-2020
2

In deze verslagperiode is nog € 1.137,40 ontvangen van een debiteur. De nog
openstaande debiteuren zullen de komende verslagperioden w orden
benaderd.

18-03-2021
3

Deze verslagperiode is nog € 1.401,95 ontvangen van debiteuren. In totaal is
nu € 5.815,12 ontvangen aan vorderingen op derden. Er staan nu geen
handelsvorderingen meer open die kunnen w orden geïncasseerd.

25-06-2021
4

W el w ordt nog nader onderzoek gedaan naar de rekeningcourant-posities.
Eén debiteur heeft laten w eten, dat er een bedrag onverschuldigd op de
bankrekening van curanda w as voldaan. Onderzocht w ordt of dit bedrag (bij
voorrang) moet w orden terugbetaald.

24-09-2021
5

In deze verslagperiode heeft de Belastingdienst € 16 overgemaakt op de
faillissementsrekening. Het betreft een terugbetaling W et Tegemoetkoming
Loonheffing.
Aan het verzoek tot terugbetaling van het bedrag dat onverschuldigd van
een derde zou zijn ontvangen is nog niet voldaan, omdat de partij die de
betaling heeft gedaan ook een debiteur w as van Hoi4U. Ik zal dat verder
onderzoeken.
Deze verslagperiode is gebleken dat Hoi4U NOW -steun had aangevraagd bij
de overheid omdat in de maanden maart en april de omzet w as w eggevallen.
Hier is een voorschot op uitbetaald. UW V heeft verzocht een definitieve
berekening NOW aan haar toe te sturen. Het restant van de steun, of een
gedeelte daarvan, zal w orden uitgekeerd zodra w ordt aangetoond van w elke
omzetdaling exact sprake w as. Ook deze gegevens zijn opgevraagd bij de
extern boekhouder en inmiddels doorgestuurd naar het UW V. Het is nog niet
duidelijk of curanda het restant van het aangevraagde bedrag, of een
gedeelte daarvan, krijgt uitbetaald.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

07-01-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
6 minuten

18-09-2020
1

26 uur en 54 minuten

18-12-2020
2

1 uur en 6 minuten.

18-03-2021
3

30 minuten

24-09-2021
5

4 uur en 6 minuten

07-01-2022
6

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

18-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen kredietovereenkomsten dan w el geldleningen gesloten met
banken.

5.2 Leasecontracten
Er zijn volgens opgave geen leasecontracten.

18-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

18-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

18-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

5.6 Retentierechten

18-09-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

18-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

18-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1 uur en 48 minuten

18-09-2020
1

1 uur en 42 minuten.

18-12-2020
2

6 minuten.

18-03-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten liggen met ingang van half maart 2020 door de coronamaatregelen nagenoeg stil. Er zijn geen gegadigden die de onderneming w illen
voortzetten of doorstarten.

18-09-2020
1

De exploitatie is per datum faillissement, 18 augustus 2020, gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is niet doorgestart. De curator heeft hierover w el gesproken
met gegadigden, maar dit heeft niet tot een doorstart geleid. De belangrijkste
reden hiervan is dat door de corona-maatregelen het onzeker is of, en zo ja,
per w anneer, de evenementenbranche w eer aantrekt.

18-09-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
18 minuten

18-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-09-2020
1

De administratie is aan mij ter beschikking gesteld en ik ben van mening dat
aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-12-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

18-09-2020
1

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt, dat de jaarrekeningen
tijdig zijn gedeponeerd.

18-12-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een
accountant is.

18-09-2020
1

Er is geen goedkeuringsverklaring van een accountant.

18-12-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal onderzoeken of er aan de stortingsplicht is voldaan.

18-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt door de curator nog nader onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. Dit is mede
afhankelijk van de bevindingen met betrekking tot de rekeningcourant-posities.

18-09-2020
1

25-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-09-2020
1

Toelichting
Dit w ordt door de curator nog nader onderzocht.
Ja
Toelichting
Aan de aanvrager van het faillissement w as nadat de aanvraag w as ingediend
een bedrag groot € 500,- betaald. Dit bedrag heb ik teruggevorderd op grond
van het bepaalde in art. 47 Fw en is inmiddels op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-12-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
3 uur

18-12-2020
2

3 uur en 12 minuten

24-09-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 4.887,47

18-09-2020
1

18-03-2021
3

Toelichting
Het betreft de vordering van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.557,00

18-09-2020
1

Toelichting
Dit zijn de aanslagen loonheffing over de maanden november 2019 t/m januari
2020, alsmede de omzetbelasting van het vierde kw artaal van 2019 en het
eerste kw artaal van 2020.

Toelichting
De vordering is aangevuld met aanslagen loonheffing t/m augustus 2020.

18-12-2020
2

€ 49.177,00

25-06-2021
4

€ 56.478,00

24-09-2021
5

Toelichting
Dit betreft aanslagen omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.224,39

8.4 Andere pref. crediteuren

18-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

18-09-2020
1

Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

18-09-2020
1

13

18-12-2020
2

16

18-03-2021
3

17

07-01-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.455,98

18-09-2020
1

€ 22.717,95

18-03-2021
3

€ 24.780,28

07-01-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
3 uur en 12 minuten

18-09-2020
1

2 uur en 6 minuten

18-12-2020
2

42 minuten.

18-03-2021
3

6 minuten

25-06-2021
4

24 minuten

07-01-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In eerste instantie zijn de w erkzaamheden verricht op het in kaart brengen
van de vorderingen op derden (en de incasso daarvan) en het te gelde maken
van de inventaris.

18-09-2020
1

In de volgende verslagperiode zal getracht w orden het restant van de
debiteuren te incasseren. Daarnaast zal verder onderzoek gedaan w orden
naar de rekening-courantposities en zal getracht w orden de inventaris die
eigendom is van curanda te verkopen.

18-12-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de laatste debiteuren w orden
aangeschreven en zal getracht w orden het
rechtmatigheidsonderzoek/onderzoek naar de rekeningcourantvorderingen
w orden afgerond.

18-03-2021
3

Als de gegevens met betrekking tot de inventaris en de rekeningcourantposities de komende verslapperiode w orden verstrekt ga ik ervan uit dit te
kunnen afronden.

25-06-2021
4

De antw oorden op de nadere vragen met betrekking tot de rekeningcourantposities zullen w orden afgew acht. Ik verw acht dit de komende
verslagperiode af te ronden. Dat geldt ook voor de definitieve bepaling van
de NOW , nu de aangifte daarvoor is ingediend.

07-01-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

18-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

07-01-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
30 minuten

18-09-2020
1

30 minuten

18-12-2020
2

2 uur en 12 minuten.

18-03-2021
3

1 uur en 30 minuten

25-06-2021
4

1 uur en 30 minuten

24-09-2021
5

2 uur en 48 minuten

07-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

