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

4
20-09-2022
F.10/21/214
NL:TZ:0000206727:F002
09-11-2021

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Green Mobile NL B.V. (hierna te noemen: de “Vennootschap”).

09-12-2021
1

Gegevens onderneming
De Vennootschap is opgericht bij akte van 7 juli 2015. Enig aandeelhouder
tevens bestuurder is Telga Green Mobile B.V. (hierna te noemen: “Telga Green
Mobile”). Telga Green Mobile is op 9 november 2021 in staat van faillissement
verklaard.

09-12-2021
1

De Vennootschap is gevestigd te Bodegraven-Reeuw ijk en houdt kantoor te
(3088 GP) Rotterdam aan de Pottumstraat 5. De Vennootschap is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
63703858.

Activiteiten onderneming
De Vennootschap hield zich bezig met de online in- en verkoop van refurbished
mobiele telefoons en telefoonaccessoires.
De activiteiten van de Vennootschap zijn omstreeks 30 oktober 2021
grotendeels gestaakt door het offline halen van de w ebshop. De activiteiten
bestonden nadien enkel nog uit het onderhouden van contact met klanten
betreffende eventuele klachten of andere vragen.

Financiële gegevens

09-12-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 1.443.672,00

2017
2019

€ 1.175.465,00

2018

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -137.140,00

€ 308.112,00

€ 26.951,00

€ 197.473,00

€ -158.809,00

€ 323.339,00

€ -144.641,00

€ 174.927,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen, w aarvan de
jaarrekening over 2020 in concept is opgemaakt. De jaarrekening over 2018 en
2017 spreekt niet van omzet.

09-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

09-12-2021
1

Volgens inschrijving in het Handelsregister: 0. Deze informatie lijkt echter
onjuist. Ten tijde van het intreden van het faillissement van de Vennootschap
w aren tw ee w erknemers in dienst van de Vennootschap.

Boedelsaldo
€ 20.445,27

09-12-2021
1

€ 24.436,73

09-03-2022
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een debiteurenbetaling en een
premierestitutie ontvangen. Voorts zijn taxatiekosten voldaan en zijn
bankkosten in rekening gebracht.

€ 52.436,95

20-06-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de verkoop van voorraden
onder aftrek van veilingkosten geboekt. Voorts zijn boedelkosten voldaan ten
behoeve van datasecurity en zijn bankkosten in rekening gebracht.

€ 52.397,76
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten in rekening gebracht.

Verslagperiode

20-09-2022
4

Verslagperiode
van
9-11-2021

09-12-2021
1

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

09-03-2022
2

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

20-06-2022
3

t/m
31-5-2022
van
1-6-2022

20-09-2022
4

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 42 min

2

26 uur 18 min

3

11 uur 48 min

4

9 uur 36 min

totaal

87 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie, het
afw ikkelen van klantverzoeken en het te gelde maken van de aanw ezige
voorraad.

09-12-2021
1

Ten tijde van het intreden van het faillissement w aren er geen orders die nog
verw erkt moesten w orden. W el is sprake van een aantal retour en garantie/reparatieverzoeken. De curator volgde die contactverzoeken op.
Voor haar activiteiten hield de Vennootschap een (beperkte) voorraad aan. De
voorraad bestaat uit verschillende typen refurbished telefoons. In de
afgelopen periode is de voorraad getaxeerd. In dit kader is tevens de opdracht
verstrekt aan BVA Auctions B.V. om de voorraad via een (internet)veiling te
verkopen.
In de afgelopen verslagperiode is de voorraad verkocht en is de
veilingopbrengst ontvangen. Voorts heeft de curator een aanvang gemaakt
met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-03-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de financiële afw ikkeling
van de veiling, overleg met Interpolis ter zake een verzuimverzekering en het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2022
3

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan onderzoek in
het kader van de rechtmatigheid.

20-09-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van de Vennootschap w ordt gevormd door Telga Green Mobile.
Het bestuur van Telga Green Mobile bestaat uit GoBro B.V. en de heer
Bravenboer. Het bestuur van GoBro B.V. w ordt gevormd door de heer Boers.

09-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

1.3 Verzekeringen

09-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

Gebleken is dat de Vennootschap een verzuimpolis aanhield bij Interpolis. Uit
hoofde van een premierestitutie is een bedrag van € 492,88 ontvangen op de
boedelrekening. Het lijkt erop dat het bedrag van de restitutie hoger dient te
zijn. Interpolis stelt zich op het standpunt dat zij gerechtigd is om een deel van
de restitutie te verrekenen met niet betaalde premies. De curator doet thans
onderzoek naar het standpunt van Interpolis.

09-03-2022
2

In de afgelopen periode heeft de curator Interpolis om een aanvullende
toelichting verzocht. Uit de recent ontvangen stukken volgt dat slechts een
klein gedeelte van de premie over het jaar 2021 is voldaan. Interpolis
verrekent de restituties met de nog openstaande nota’s. Na verrekening
resteert nog een teruggave aan de boedel van € 492,88. Het standpunt van
Interpolis lijkt op basis van de aanvullende stukken correct te zijn.

20-06-2022
3

Het standpunt van Interpolis blijkt na bestudering van aanvullende stukken
juist te zijn. Dit punt is inmiddels afgew ikkeld.

20-09-2022
4

1.4 Huur
De activiteiten van de Vennootschap w erden verricht vanuit een pand van een
aandeelhouder van Telga Green Mobile. Er w erden door de Vennootschap
geen huurpenningen betaald voor het gebruik van het pand; dat gebruik w as
om niet.

09-12-2021
1

Er heeft inmiddels oplevering van het pand plaatsgevonden. Dit onderdeel is
afgehandeld.

09-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur zijn de oorzaken van het faillissement voornamelijk
gelegen in de hoge kosten die gepaard gaan met online marketing en de
hevige concurrentie in de markt. Door de Vennootschap zijn aanzienlijke
investeringen gedaan om beter zichtbaar te w orden op de gebruikelijke
zoekmachines. Dit heeft echter niet tot het gew enste resultaat kunnen leiden.
De activiteiten van de Vennootschap w aren verlieslatend.

09-12-2021
1

Er is nog geprobeerd om de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen door
middel van een verhuizing naar de huidige locatie omstreeks mei 2021. Dit
heeft echter onvoldoende effect gesorteerd.
Uiteindelijk is door de aandeelhouder in september 2021 besloten om de
verliezen van de Vennootschap niet meer aan te vullen. In oktober 2021 is
vervolgens door het bestuur besloten om de activiteiten van de Vennootschap
te staken, omdat de Vennootschap zonder de financiële steun van haar
aandeelhouder niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Vervolgens is
door het bestuur het faillissement van de Vennootschap aangevraagd.
De curator doet momenteel onderzoek naar de door de bestuurder opgegeven
oorzaken van het faillissement.

09-03-2022
2

De curator heeft onderzoek verricht naar de opgegeven oorzaken van het
faillissement. Hieruit volgt dat het verlies over het boekjaar 2020 ten opzichte
van 2019 is afgenomen, maar dat het immer substantieel bleef (verlies van €
100.000,-- in 2020 ten opzicht van een verlies van € 137.000,-- in 2019). Het
verlies is jaarlijks door de aandeelhouder aangevuld. Voorts is de curator
opgevallen dat er in 2020 ten opzicht van 2019 behoorlijk is bezuinigd op de
personeelskosten, maar dat de kosten voor bijvoorbeeld de zichtbaarheid bij
de zoekmachines substantieel is toegenomen (+ 25%). Hoew el de omzet over
het boekjaar 2020 is toegenomen, bleven de activiteiten sterk verlieslatend.

20-06-2022
3

De opgegeven oorzaken komen dan ook overeen met de bevindingen van de
curator. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

09-12-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

09-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-11-2021

2

W erknemers in dienst van de Vennootschap ten tijde van
faillietverklaring

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van het personeel w aren voornamelijk gericht op het
beheren van de w ebshop, w aaronder het verzenden van orders,
inontvangstneming van retourorders, verw erken van reparatieverzoeken en
klantcontact.

09-12-2021
1

Met het ontslag van het personeel en overleg daarover met het UW V resteren
voor de curator vooralsnog geen w erkzaamheden op dit punt.
Dit onderdeel is met de opgave van UW W inmiddels afgerond.

09-03-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

09-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De Vennootschap hield een beperkte inventaris aan ten behoeve van de
exploitatie van haar w ebshop. Deze inventaris w ordt de komende periode
aangeboden op een online veiling.

09-12-2021
1

Gegeven de slechte staat van de beperkte inventaris (enkele oude stoelen en
een tafel) is deze niet ter veiling aangeboden. Volgens het veilinghuis
vertegenw oordigde de inventaris een negatieve w aarde. De zaken zijn bij
oplevering aan de eigenaar van het bij de gefailleerde vennootschap in
bruikleen zijnde pand achtergelaten.

09-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

09-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken inventaris.

09-12-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad (refurbished mobiele telefoons)

€ 27.330,00

totaal

€ 27.330,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad (refurbished mobiele telefoons) is getaxeerd en zal via een
(internet)veiling w orden verkocht.

09-12-2021
1

De voorraad is inmiddels verkocht via een (internet)veiling. Uiteindelijk heeft de
verkoop een bedrag van € 27.330,-- ex btw opgeleverd. Dit bedrag ligt
ruimschoots boven de getaxeerde liquidatiew aarde. De veilingkosten komen
uit op een bedrag van € 2.983,-- ex btw . De netto-opbrengst van de veiling
bedraagt derhalve een bedrag van € 24.347,-- ex btw .

09-03-2022
2

Voorts is nog sprake van een partij defecte telefoontoestellen. De curator
heeft eerst onderzocht of partijen geïnteresseerd w aren in de defecte
telefoontoestellen. Dat bleek helaas niet het geval. De curator laat tot
vernietiging van de defecte toestellen overgaan nu deze geen w aarde
vertegenw oordigen. De curator heeft meerdere offertes gevraagd voor het
w issen en vernietigen van de toestellen. De curator heeft inmiddels opdracht
verstrekt voor het w issen en vernietigen. Hiervan ontvangt hij een certificaat.
Dit onderdeel is afgerond. De defecte toestellen zijn gew ist en vernietigd. De
curator heeft een certificaat ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

20-09-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De nog te verrichten w erkzaamheden in dit kader zullen zien op de financiële
afw ikkeling van de (internet)veiling.

09-12-2021
1

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien op de financiële
afw ikkeling van de (internet)veiling. Voorts nog afw ikkeling van het laten
w issen en vernietigen van de defecte telefoontoestellen.

09-03-2022
2

Dit punt is inmiddels afgew ikkeld.

20-06-2022
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

09-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog geen.

09-12-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 14.812,72
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 14.812,72

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Vennootschap had naar haar aard geen debiteuren, anders dan bij
instellingen die het mogelijk maken dat consumenten na ontvangst pas
betalen voor de gekochte producten. De curator w ikkelt de saldi bij deze
instellingen, w aaronder Afterpay, in de komende periode verder af.

09-12-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn op de rekening van de gefailleerde
vennootschap diverse pre-faillissementsvorderingen voldaan. ABN AMRO Bank
N.V. heeft de creditsaldi ad in totaal € 14.812,72 op de boedelrekening
overgemaakt.

09-03-2022
2

De curator onderzoekt momenteel of alle aan de gefailleerde vennootschap
toekomende bedragen inmiddels zijn geïncasseerd. In het ontkennende geval
zal de curator overgaan tot sommatie.
De curator heeft geconstateerd dat er mogelijk nog sprake is van een
rekening-courant vordering. Op dit punt verricht de curator nader onderzoek.
Het lijkt erop dat er geen vorderingen op klanten meer openstaan.

20-06-2022
3

In onderzoek.

20-09-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afw ikkelen saldi betalingsinstellingen.

09-12-2021
1

Correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.

09-03-2022
2

De curator zal de aangehouden bedrijfsrekeningen beëindigen.

20-06-2022
3

Dit onderdeel is afgerond.

20-09-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

09-12-2021
1

De Vennootschap hield op datum faillissement een creditsaldo aan. Dat
creditsaldo is overgeboekt naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement w as sprake van een aangehouden creditsaldo groot €
10.990,66.

09-03-2022
2

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-12-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

09-12-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten w aren op datum faillissement reeds
gestaakt. Er bestond geen interesse in overname van de activiteiten, w aarna
is besloten de activiteiten gestaakt te houden.

09-12-2021
1

De curator is in de afgelopen verslagperiode nog benaderd door een partij die
mogelijk interesse zou hebben in IE rechten. Uiteindelijk is de belangstelling
niet concreet gew orden.

20-06-2022
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-12-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een digitale administratie ontvangen en zal hier in de
komende periode onderzoek naar doen.

09-12-2021
1

Op datum faillissement w as sprake van een aangehouden creditsaldo groot €
10.990,66.

09-03-2022
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de
opgegeven oorzaken afgerond. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode de overige rechtmatigheidsonderzoeken w orden afgerond.

20-06-2022
3

De curator is van mening dat er voldaan is aan de boekhoudplicht. De rechten
en verplichtingen van de vennootschap w orden in de administratie correct
w eergegeven.

20-09-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 18-12-2020
2018: 4-10-2019
2017: 6-12-2018
2016: 20-2-2018
2015: 09-08-2016

09-12-2021
1

De jaarrekeningen zijn op tijd gedeponeerd. De termijn voor deponering van
de jaarrekening over boekjaar 2020 is nog niet verstreken

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

09-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de inschrijving in het handelsregister is het aandelenkapitaal van €
1,20 volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-12-2021
1

In dit stadium kan hier nog niets over w orden gezegd.

Toelichting

09-03-2022
2

De curator is met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur aangevangen.
Thans ligt het zw aartepunt van het rechtmatigheidsonderzoek bij het in kaart
brengen van de betalingsstromen op de aangehouden ABN AMRO Bank
rekening.

Toelichting

20-06-2022
3

De curator onderzoekt thans de mutaties. Daarnaast w ordt onderzoek verricht
naar mogelijke intercompany vorderingen.

Toelichting

20-09-2022
4

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten hebben tot nadere
vragen aan de zijde van de curator geleid.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

09-12-2021
1

Nog niets over te melden.

In onderzoek

09-03-2022
2

Toelichting
De curator is met het onderzoek naar paulianeus handelen aangevangen.

Toelichting
De curator heeft ook dit onderzoek afgerond. Ook op dit punt heeft de
curator nadere vragen over bepaalde betalingen. De verw achting is dat de
curator in de komende periode helderheid verkrijgt op de gerezen vragen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-09-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende periode w ordt opvolging gegeven aan het onderzoek naar het
gevoerde beleid.

09-12-2021
1

De curator is met het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen. In de komende
verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

09-03-2022
2

In de komende verslagperiode w ordt dit onderzoek afgerond.

20-06-2022
3

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft ook nog aanvullende
stukken bestudeerd. Op een aantal punten is een nadere toelicht van het
bestuur gew enst.

20-09-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de administratie.

09-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-12-2021
1

€ 11.212,70

09-03-2022
2

Toelichting
UW V heeft de navolgende vorderingen ingediend:
€ 1.903,94 ex art 66 lid 3 W W
€ 9.308,76 ex art 3:288 sub e BW

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 98.453,00

09-12-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter zake OB over (delen van) 2020 en
2021.

€ 195.131,00

09-03-2022
2

€ 104.733,00

20-06-2022
3

Toelichting
Toelichting: De fiscus heeft een vordering ter zake OB 4e kw artaal 2021
verminderd tot nihil en de ingediende vordering ex art. 29 lid 7 OB verminderd
tot een bedrag van € 5.246,00. Tevens heeft de fiscus een bedrag ter zake
Loonheffingen ingediend.

€ 103.885,00

20-09-2022
4

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ter zake OB 1e kw artaal 2020 verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-12-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 3.453,52

09-03-2022
2

Toelichting
UW V heeft de navolgende vorderingen ingediend:
€ 589,33 ex art 66 lid 3 W W
€ 2.864,19 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-12-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

09-12-2021
1

17

09-03-2022
2

18

20-06-2022
3

19

20-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 476.249,80

09-12-2021
1

Toelichting
Een aandeelhouder van Telga Green Mobile heeft een vordering ingediend ter
hoogte van € 444.468,70. De vordering vloeit voort uit de door de
aandeelhouder aangevulde verliezen van de Vennootschap.

€ 476.498,80

09-03-2022
2

€ 490.933,80

20-06-2022
3

€ 491.795,32

20-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kunnen hier nog geen uitspraken over w orden gedaan.

09-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek opgave te doen
van hun vordering.

09-12-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de ingediende vorderingen van de
schuldeisers verw erkt.

09-03-2022
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de ingediende vorderingen van de
schuldeisers verw erkt.

20-06-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

09-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen de w erkzaamheden zich voornamelijk richten op
de afw ikkeling van de internetveiling. Daarnaast w ordt aangevangen met het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

09-12-2021
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

09-03-2022
2

In de komende verslagperiode zal de curator de rechtmatigheidsonderzoeken
afronden en de resultaten met het bestuur bespreken. In een volgend verslag
zal de curator zijn bevindingen w eergeven.

20-06-2022
3

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn inmiddels afgerond. De curator verw acht
na beantw oording van de gerezen vragen een nadere toelichting te kunnen
verstrekken.

20-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling valt op dit moment nog geen concrete
uitspraak te doen.

09-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-12-2022

20-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

09-12-2021
1

