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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tevreden Service B.V.

14-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tevreden Service
B.V.., tevens handelend onder de namen W atch It, Tevreden.nl en Evaluation
(Research Management System), statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel
voorheen kantoorhoudend aan de Rivium Boulevard 156 te 2909 LK Capelle
aan den IJssel.

14-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Tevreden Service B.V. (hierna “Tevreden”) biedt (bood) aan haar klanten
doorlopend tevredenheidsonderzoek aan. Zij biedt onderzoeksoplossingen
voor organisaties in diverse branches aan en heeft door de jaren heen meer
dan 11 miljoen onderzoeken uitgestuurd. Tevreden voert onderzoeken uit op
het gebied van cliënttevredenheid, klanttevredenheid, ketenpartners,
thuisw erken,medew erkerstevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting uit.

Financiële gegevens

14-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 979.719,00

€ -195.308,00

€ 1.171.371,00

2016

€ 2.062.120,00

€ -278.597,00

€ 1.340.364,00

2018

€ 1.078.647,00

€ -103.862,00

€ 829.892,00

2019

€ 975.419,00

€ -365.382,00

€ 359.934,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

14-11-2020
1

Toelichting
Naast de zes vaste medew erkers w as er ook nog een aantal oproepkrachten
met een 0-uren contract.

Boedelsaldo
€ 75.000,00

14-11-2020
1

€ 113.467,10

13-02-2021
2

€ 125.534,96

13-05-2021
3

€ 140.716,45

13-08-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-11-2021

13-02-2021
2

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

13-05-2021
3

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

13-08-2021
4

t/m
12-8-2021
van
13-8-2021

13-11-2021
5

t/m
10-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 3 min

2

40 uur 19 min

3

44 uur 35 min

4

20 uur 39 min

5

16 uur 5 min

totaal

210 uur 41 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Tevreden Holding B.V. Laatstgenoemde
vennootschap w ordt bestuurd door de heer F.G.A. Kruf.

14-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is de curator niet gebleken.

14-11-2020
1

Hiervan is ook in de tw eede verslagperiode niet gebleken. Naar verw achting
zijn er dus geen lopende procedures.

13-02-2021
2

Ook in de derde verslagperiode zijn niet van procedures gebleken. Dit
onderdeel is afgerond.

13-05-2021
3

1.3 Verzekeringen
De curator heeft in onderzoek w elke verzekeringen lopen en kunnen w orden
opgezegd, en in hoeverre er nog premierestitutie valt te verw achten.

14-11-2020
1

Dit onderdeel is afgerond.

13-05-2021
3

1.4 Huur
De van de bedrijfsruimte in Capelle ad IJssel is met instemming van de rechtercommissaris opgezegd.

14-11-2020
1

Het verhuurde pand is in overleg met de verhuurder opgeleverd.

13-02-2021
2

Dit onderdeel is verder afgerond.

13-05-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

14-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

14-11-2020
1

Toelichting
Er w aren 6 personeelsleden in vaste dienst, allemaal al geruime tijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

14-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-10-2020

3

nul-uren contracters

14-10-2020

6

vaste medew erkers

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Al tijdens de surseance van betaling is contact gezocht met het UW V om er
voor zorg te dragen dat de belangen van de w erknemers w erden veiliggesteld
en de mogelijke aanspraak op een uitkering snel kon w orden geformaliseerd.
In verband met corona heeft geen collectieve intake plaatsgevonden. W el
heeft de curator in een online-meeting het personeel geïnformeerd over de
gang van zaken.

14-11-2020
1

Recentelijk heeft een voormalig w erknemer nog laten w eten aanspraak te
maken op vergoedingen uit hoofde van een eerder dit jaar met curanda
gesloten vaststellingsovereenkomst.
De curator heeft nog in contact met enkele ex w erknemers in verband met de
overgang naar de overnemende partij.
Aan 5 van de 6 personeelsleden is een aanbod gedaan in dienst getreden bij
de doorstarter. Daarvan hebben 3 personeelsleden het aanbod geaccepteerd.
Voor dit onderdeel zijn geen w erkzaamheden meer voorzien.

13-02-2021
2

Dit onderdeel is afgerond.

13-05-2021
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

14-11-2020
1

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom van failliet: de w erkzaamheden
voor dit subonderdeel zijn afgerond.

13-02-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Bedrijfsinventaris niet op bodem
Bodemzaken
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.750,00

€ 175,00

€ 198,98
€ 1.948,98

€ 175,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsruimte w as al geheel ontruimd op enkele kleine zaken na. Die zijn
grotendeels achtergelaten i.o.m. de verhuurder. Voor zover bedrijfsmiddelen
bij personeelsleden in gebruik w aren bij thuisw erkende w erknemers zijn deze
verkocht en overgegaan naar de doorstarter.

14-11-2020
1

De verder in gebruik zijnde bedrijfsmiddelen zijn bij de doorstart verkocht. Zie
voor dit onderdeel paragraaf 6 van dit verslag.
Vanuit het pand zijn enkele zeer kleine inventarisobjecten verkocht voor een
totaalbedrag van € 198,98 inclusief BTW .

13-02-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van zaken op de bodem van curanda, dus zijn er geen
bodemzaken.

14-11-2020
1

Ten aanzien van voornoemde kleine inventarisobjecten geldt w el het
bodemvoorrecht van de fiscus.

13-02-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen verdere w erkzaamheden voorzien.

14-11-2020
1

Dit subonderdeel is afgerond.

13-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het kader van de financiële afw ikkeling van de voortzetting van de
onderneming w ordt, indien en voor zover er voor het uitspreken van het
faillissement al sprake w as van (een zeer geringe hoeveelheid), eventueel
onderhanden w erk meegenomen en in rekening gebracht.

14-11-2020
1

Dit subonderdeel w ordt meegenomen en verantw oord in het onderdeel
voortzetting/doorstart.

13-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

14-11-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restitutie ICS

€ 4.853,31

saldo Rabobank

€ 1.310,40

saldo ABN-AMRO Bank

€ 21.931,33

totaal

€ 28.095,04

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Naar het zich laat aanzien w ordt van PostNL een restitutie verkregen van €
718,00.
Op de Rabo rekening van gefailleerde w as per datum faillissement een saldo
aanw ezig van € 1.310,40. De bank is verzocht dat saldo over te maken naar
de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In onderzoek.

14-11-2020
1

Totaal w erd op 25 januari 2021 van de ABN Amro ontvangen een bedrag ad €
39.810,81. De curator is in afw achting van ontvangst van de bankafschriften
van de ABN Amro, maar op basis van de bij de curator aanw ezige gegevens
gaat de curator er vooralsnog vanuit dat dit bedrag het saldo is van:
- het op faillissementsdatum aanw ezige saldo van €42.917,98;
- minus een verrekende bankgarantie en kosten ad € 20.986,65;
- vermeerderd met ontvangsten na datum faillissement van pre
faillissementsdebiteuren ad € 9.001,44;
- vermeerderde met ontvangsten na datum faillissement van boedeldebiteuren
ad € 8.878,04.
De curator zal na ontvangst van de bankafschriften de definitieve
onderverdeling maken en zal hierover in het volgende verslag berichten.

13-02-2021
2

Van ICS w erd een restitutie ontvangen.

13-05-2021
3

Ten aanzien van de in het vorige verslag aangekondigde definitieve
onderverdeling van de van de ABN Amro ontvangen bedragen, heeft de curator
nog niet alle gegevens tot zijn beschikking. De curator verw acht hierover in het
volgende verslag te kunnen berichten.
Van de ABN AMRO w orden thans periodiek bankafschriften ontvangen
w aarmee de de incasso kan w orden gemonitord.

13-08-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Geïncasseerd van oude ABN AMRO
rekening naast het eerder genoemde
bedrag van € 9.001,44

Opbrengst
€ 23.343,26

Op het moment van de aanvrage van de
surseance bedroeg het saldo debiteuren:

€ 166.814,64

€ 9.001,44

totaal

€ 166.814,64

€ 32.344,70

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op het moment van het aanvragen van de surseance van betaling bedroeg het
saldo van de openstaande debiteuren blijkens het verzoekschrift €
166.814,64. De curator beschikt nog niet over alle bankgegevens en is nog
doende met het bijw erken van de administratie.

14-11-2020
1

Inmiddels is van de koper van het actief die ook (een deel van) de incasso in
opdracht van pandhouder verricht, informatie ontvangen over de voortgang in
het incassotraject. Voorts is door koper van het actief eerder aangegeven dat
een bod zal w orden uitgebracht op de resterende debiteurenportefeuille. De
curator heeft verzocht dit snel uit te brengen.

13-08-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bijw erken administratie, vaststellen verpande vorderingen en doorbetaling
daarvan.

14-11-2020
1

Er moet nog w orden afgerekend met de pandhouder.

13-02-2021
2

De pandhouder heeft de incasso zelf ter hand genomen. De curator heeft
recent bij de pandhouder, en eerder ook al, aangedrongen op snelheid in de
incasso. Op 19 mei 2021 vindt met de bestuurder en pandhouder overleg
plaats over de voortgang en opbrengst van de incasso.

13-05-2021
3

Naar aanleiding van het overleg op 19 mei 2021 is de incasso in opdracht van
de pandhouder voortgezet w aarbij de curator heeft aangedrongen op
voortvarendheid. Er is nog niet afgerekend met de pandhouder.

13-08-2021
4

Er is ter zake door de pandhouder een update verstrekt en de incasso door
pandhouder heeft niet tot nadere incasso geleid.

13-11-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover de curator bekend zijn er zijn geen banken die een vordering
hebben op curanda. Er zijn w el tw ee bancaire relaties met de Rabobank en de
ABN Amro doch die bankrekeningen hebben per datum faillissement een
positief saldo. De curator heeft verzocht die saldi op de boedelrekening over te
maken.

14-11-2020
1

Er is w el een investeerder die geld heeft geleend aan curanda die haar
leningen heeft gesecureerd met zekerheidsrechten (zie hieronder).

Toelichting vordering van bank(en)
Naar aanleiding van hetgeen eerder in het openbare verslaglegging is vermeld,
vermeldt de curator aanvullend dat er meerdere partijen als leningverstrekker

13-02-2021
2

bij een (zelfde) verstrekte lening betrokken zijn en er te dien aanzien een
gezamenlijk pandrecht is.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is niet gebleken.

14-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De investeerder heeft in totaal € 300.000 geleend, en heeft pandrechten
verkregen op:
- vorderingen op derden;
- auteursrechten op de softw are;
- bedrijfsinventaris.

14-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

14-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is de curator niet gebleken maar gelet op de exploitatie is niet
w aarschijnlijk dat dergelijke rechten relevant zijn.

14-11-2020
1

Hiervan is in de afgelopen verslagperiode niet gebleken en de curator
beschouw d dit onderdeel als afgerond.

13-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is de curator niet gebleken maar gelet op de exploitatie is niet
w aarschijnlijk dat dergelijke rechten relevant zijn.

14-11-2020
1

Hiervan is in de afgelopen verslagperiode niet gebleken en de curator
beschouw d dit onderdeel als afgerond.

13-02-2021
2

5.7 Reclamerechten
Hiervan is de curator niet gebleken maar gelet op de exploitatie is niet
w aarschijnlijk dat dergelijke rechten relevant zijn.

14-11-2020
1

Hiervan is in de afgelopen verslagperiode niet gebleken en de curator
beschouw d dit onderdeel als afgerond.

13-02-2021
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft met de investeerder de volgende boedelbijdragen
afgesproken:
- 5% over de verpande vorderingen op derden die op de bankrekening van
curanda c.q. faillissementsrekening w orden ontvangen zonder dat de curator
incasso inspanningen verricht;
- 10% van de opbrengst van de verkoop van de verpande auteursrechten op
het softw are systeem van curanda;
- 10% van de opbrengst van de verkoop van de verpande bedrijfsmiddelen.

14-11-2020
1

De curator is nog diende met de financiële afw ikkeling en heeft ter zake nog
niet alle gegevens van de banken ontvangen om af te w ikkelen. In de
komende verslagperiode w ordt dit afgew ikkeld.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de gegevens van de bank om tot een
afw ikkeling te kunnen komen.

13-05-2021
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- analyse w elke van de vorderingen die w el en niet verpand zijn;
- (financiële) afw ikkeling van de pandrechten met de investeerder.

14-11-2020
1

De curator is doende met de financiële afw ikkeling van de voortzetting van de
onderneming na faillissement en van het banksaldo dat eind januari 2021 van
de ABN Amro w erd ontvangen, maar en is daarvoor mede afhankelijk van de
nog te ontvangen bankafschriften van de ABN Amro bank.

13-02-2021
2

Er heeft nog geen afrekening met de pandhouder plaatsgevonden.

13-08-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van curanda met instemming van de rechtercommissaris voortgezet tot en met 2 november 2020. Tijdens die periode
hebben de w erknemers van curanda hun w erkzaamheden in het kader van de
met klanten gesloten licentieovereenkomsten verder uitgevoerd, klanten te
w oord gestaan, opdrachten uitgevoerd en offerte aanvragen ingenomen. De
w erknemers w erkten allemaal vanuit huis. Met de doorstart die is getekend op
2 november 2020 is de onderneming overgegaan aan de doorstarter en is de
voortzetting van de onderneming direct geëindigd.

6.2 Financiële verslaglegging

14-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Het nog te factureren onderhanden w erk over de periode van de voortzetting
tot de datum van overdracht (2 november 2020) bedraagt € 19.337,00 en de
licentiefee's over oktober bedragen € 3.041,36. Er is uitsluitend gemaakt van
het personeel tijdens de opzegperiode. De curator is nog in afw achting van de
afrekening van enkele kosten zoals support en hosting, en gaat op korte
termijn over tot facturatie van voornoemde omzetbedragen.

14-11-2020
1

Tot op heden is er vanuit Tevreden een bedrag van € 14.298,93 w aarop
inmiddels ook € 8.915,15 is betaald. - Tw ee grotere projecten zijn w egens
gew ijzigde opdracht en verlate oplevering nog niet gefactureerd. Het
oorspronkelijke te facturen bedrag van € 6.255,70 zal daarop w orden
aangepast.
Ten aanzien van tw ee andere opdrachten geldt dat deze uiteindelijk zijn
ingetrokken en dus niet zijn uitgevoerd, en die een w aarde
vertegenw oordigden van € 3.236,75.
Ten slotte zijn er nog tw ee projecten die nog niet konden w orden gefactureerd
vanw ege latere oplevering. Deze tw ee projecten vertegenw oordigen een
w aarde van € 3.841,75. Over w ie factureert overlegt de curator met de
doorstarter.

13-02-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator voorziet kort na dit eerste verslag in financiële afw ikkeling en dus
ook facturatie van tijdens de voortzetting verrichtte diensten ten behoeve van
klanten en derden.

14-11-2020
1

De curator zal toezien op verdere incasso van hetgeen is gefactureerd. Voorts
zullen de gew ijzigde en nog niet gefactureerde projecten w orden
gefactureerd.

13-02-2021
2

De koper van de activa heeft op de dag van dit verslag gemeld dat zij een
bedrag van € 4.985,20 inclusief BTW heeft overgemaakt op de boedelrekening
ter zake van een tw eetal ontvangen bedragen die abusievelijk door haar i.p.v.
de boedel w aren gefactureerd en ontvangen. Voor het overige verw ijst de
curator verw ijst naar het voorgaande.

13-08-2021
4

Het in het vorige verslag genoemde bedrag van € 4.985,20 is door de curator
op 13 augustus 2021 op de faillissementsrekening ontvangen.

13-11-2021
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft middels eigen netw erk en partijen die zich meldden de
onderneming en haar activa te koop aangeboden aan een 15-tal
geïnteresseerden, veelal concurrenten van Tevreden. De curator heeft daartoe
een beperkt informatie memorandum opgesteld vergezeld van een
biedingenproces. De uitgebrachte biedingen heeft de curator w aar relevant
met pandhoudster besproken. Uiteindelijk heeft the Feedback Company met de
curator een activa overeenkomst gesloten, met instemming van pandhouder
en rechter-commissaris. Bij deze doorstart is verkocht:
- de auteursrechten op de softw are;
- bedrijfsmiddelen;
- orderportefeuille (vooral het recht op het mogen uitvoeren van
uitstaande/nog uit te brengen offertes);
- goodw ill.
Verder heeft de doorstarter toegezegd 5 van de 6 personeelsleden een
arbeidsovereenkomst tegen marktconforme voorw aarden aan te bieden met
ingang van 15 oktober 2020, w aarmee ook de boedelvordering an het UW V
verder kan w orden w orden beperkt.

14-11-2020
1

De doorstart is gerealiseerd met ingang van 2 november 2020.

6.5 Verantwoording
De koopsom van € 75.000 is ontvangen en de rechter-commissaris heeft
toestemming gegeven voor de doorstart.

14-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 75.000,00

14-11-2020
1

Toelichting
De doorstartende partij Feedback Company heeft een bedrag van € 75.000
betaald, bestaande uit de volgende onderdelen:
a - € 50.000 voor de auteursrechten op de softw are;
b - € 1.750,00 voor de geringe bedrijfsmiddelen;
c - € 3.250,00 voor een nog geringe niet uitgevoerde orderportefeuille;
d - € 20.000,00 voor de goodw ill.
De opbrengst van de onderdelen sub a en b is verpand, de opbrengst van de
onderdelen sub c en d niet en vallen in de boedel. Over de onderdelen sub a
en b ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 10%.

6.7 Boedelbijdrage
€ 5.175,00
Toelichting
Zie onderdeel 6.6 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de doorstarter tegen betaling van een bedrag voor de
goodw ill ook het recht gegeven om, indien de klanten van curanda doorvoor
toestemming geven, de lopende overeenkomsten over te nemen. De curator
heeft terzake alle klanten aangeschreven en heeft aan curanda toegezegd
w aar nodig en redelijkerw ijs van de curator kan w orden gevraagd aan
contractsovername medew erking te verlenen. De curator heeft desw ege enkel
klanten mondeling toelichting gegeven en verw acht dat dat nog enkele keren
aan de orde zal zijn.

14-11-2020
1

Behoudens financiële afw ikkeling met de pandhoudster verw acht de curator
verder geen w erkzaamheden meer in het kader na de doorstart.
De curator rondt na ontvangst van de bankafschriften naar verw achting de
financiële afw ikkeling in de komende w eken af.

13-02-2021
2

Op 19 mei 2021 vindt overleg met de bestuurder en tevens pandhouder plaats
over de afw ikkeling van de doorstart en pandrechten.

13-05-2021
3

Uit het voorgaande blijkt dat de curator doende is met de incasso van de
laatste betalingen uit de voortzetting.

13-08-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd in een online pakket door een externe, via de
investeerder gelieerde, partij bijgehouden. Kort na surseance van betaling zijn
grootboekkaarten in pdf verstrekt voor een eerste inventarisatie.
De curator heeft in aanvulling hierop kort na datum faillissement alle digitale
data, w aaronder de boekhouding, laten veiligstellen ter verdere bestudering
en onderzoek.

14-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is steeds op tijd gedeponeerd. De laatste jaren als volgt:
2016 op 4 oktober 2017
2017 op 11 juli 2018
2018 op 18 september 2019
2019 op 7 oktober 2020

14-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

14-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is reeds in 2000 opgericht. Een vordering uit hoofde van
volstorting zou derhalve verjaard zijn.

14-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

14-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal een begin w orden gemaakt met het
onderzoek.

14-11-2020
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Het onderzoek ter zake is nog niet afgerond.

13-05-2021
3

In de afgelopen periode hebben daartoe diverse besprekingen
plaatsgevonden met betrokken personen. Het onderzoek w ordt voortgezet en
afgerond in de komende verslagperiode.

13-08-2021
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De curator heeft in de afgelopen periode het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en uit dien hoofde diverse gesprekken gevoerd en informatie
verkregen die de curator onderzoekt. De (eerste) bevindingen zijn binnen
enkele w eken na dit verslag gereed.

13-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.392,44

13-02-2021
2

Toelichting
De verhuurder heeft haar vordering ingediend.
€ 89.180,20
Toelichting
Naast de eerder genoemde boedelvordering van de verhuurder heeft nu ook
het UW V een tw eetal vorderingen ingediend van respectievelijk € 58.569,30 en
7.218,46.

13-05-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.642,08

14-11-2020
1

€ 25.651,00

13-02-2021
2

Toelichting
In aanvulling zal er nog een vordering ex artikel 29 lid 7 volgen. Deze w ordt
thans begroot op € 14.048,17.
€ 24.104,00

13-08-2021
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Toelichting
De vordering ex artikel 29 lid 7 w et OB w ordt inmiddels begroot op €
14.207,86.
€ 38.152,00

13-11-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 36.907,95

13-05-2021
3

Toelichting
€ 5.754,34 van gelijke rangorde als de fiscus en een laag preferente vordering
van € 31.153,61.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 16.945,56

14-11-2020
1

Toelichting
Voormalig w erknemer uit hoofde van eerder dit jaar gesloten
vaststellingsovereenkomst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

14-11-2020
1

Toelichting
Vooralsnog hebben slechts drie crediteuren een vordering kenbaar gemaakt.
Er zijn echter veel meer crediteuren (per aanvraag surseance is opgaaf gedaan
van een bedrag van € 108.874,33). De curator heeft alle crediteuren aan laten
schrijven ten einde een correct beeld te krijgen van de schuldenpositie en de
crediteuren de gelegenheid te geven hun vorderingen ter verificatie in te
dienen.
13

13-02-2021
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben zich nog 10 crediteuren gemeld en hun
vordering ingediend.
14

13-05-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.342,65

14-11-2020
1

Toelichting
Volgens de eigen administratie van curanda bedraagt de openstaande post
aan handelscrediteuren ca. € 110.000,00. Daarnaast heeft de investeerder
leningen verstrekt voor totaal € 300.000 die nog niet in dit bedrag zijn
meegenomen: de investeerder is gevraagd zijn vordering met inbegrip van
rente berekend tot faillissementsdatum in te dienen.
€ 497.461,52

13-02-2021
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€ 498.536,38

13-05-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

14-11-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie.

14-11-2020
1

Voor dit onderdeel zijn geen bijzondere w erkzaamheden meer voorzien.

13-11-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is de curator nog niet van procedures gebleken.

14-11-2020
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9.2 Aard procedures
Zie hiervoor.

14-11-2020
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

14-11-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

14-11-2020
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Er is niet gebleken van enige procedure.

13-02-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventarisatie crediteurenpositie;
- afw ikkeling voortzetting;
- afw ikkeling doorstart;
- inventarisatie w elke vorderingen onder het pandrecht vallen;
- afw ikkeling met pandhouder van de verpande vorderingen en deel van de
doorstart opbrengst;
- start rechtmatigheidsonderzoek.

14-11-2020
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- monitoren crediteurenpositie;
- afw ikkeling doorstart
- afw ikkeling pandhouder van de verpande vorderingen en deel van de
doorstart opbrengst
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek

13-05-2021
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- afw ikkeling incassotraject;
- afw ikkeling pandhouder;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek voor het volgende verslag.

13-08-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

14-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2022

13-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

14-11-2020
1

