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Algemene gegevens
Naam onderneming
Leapp Stores Zuid Nederland B.V. c.s.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.
In verband met de nauw e verw evenheid zal in dit verslag geconsolideerd
verslag w orden gedaan in de faillissementen van de volgende gefailleerde
vennootschappen:
Leapp Group International B.V. (hierna: "Group"),
Leapp Stores Zuid Nederland B.V. (hierna: "Stores ZN"),
Leapp Stores Noord Nederland B.V. (hierna: "Stores NN"),
Leapp Online B.V. (hierna: "Online"),
De gefailleerden tezamen w orden hierna aangeduid als: de "Leappvennootschappen".
Bij beschikkingen van de Rechtbank Amsterdam van 8 juni 2018 is er
voorlopige surseance van betaling verleend aan de Leapp-vennootschappen.
Bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van dezelfde dag zijn de verleende
voorlopige surseances van betaling ingetrokken, onder gelijktijdige uitspraak
van de faillissementen van de Leapp-vennootschappen. Daarbij is een
afkoelingsperiode van tw ee maanden gelast, derhalve tot 8 augustus 2018.
Leapp Group International B.V., tevens handelend onder de namen: Leapp,
Computerkopen.nl, Refurbishedapple.nl, Onderw ijspc.nl, Bedrijfspc.org,
Mygreenapple.nl, Leapp Store Eindhoven, Facebookzakelijk.nl,
Tw eedehandsmac.nl, Leapp Store Amsterdam, Computerpark en Mcsale.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51742012
Datum oprichting: 1-3-2011
Leapp Stores Zuid Nederland B.V., tevens handelend onder de namen: Leapp
Store Den Haag, Leapp Store Eindhoven, Leapp Store Breda, Leapp Store
Den Bosch en Leapp Store Nijmegen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62457136
Datum oprichting: 20-1-2015
Leapp Stores Noord Nederland B.V., tevens handelend onder de namen: Leapp
Store Zw olle, Leapp Store Utrecht, Leapp Store Amersfoort, Leapp Store
Apeldoorn en Leapp Store Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62447939
Datum oprichting: 20-1-2015
Leapp Online B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62448129
Datum oprichting: 20-1-2015
alle statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1114 AB Duivendrecht,
Joop Geesinkw eg 201.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel luiden als volgt:
Group: Groothandel in computers, randapparatuur en softw are.
Stores ZN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; w inkels in
computers, randapparatuur en softw are.
Stores NN: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; w inkels in
computers, randapparatuur en softw are.
Online: Detailhandel via internet in consumentenelektronica; groothandel in
computers, randapparatuur en softw are.

20-07-2018
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie de bijlage bij dit verslag.

20-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
145

20-07-2018
1

Het aantal personeelsleden van de Leapp-vennootschappen ten tijde van de
faillissementen bedroeg 145. Deze personeelsleden w aren in dienst van de
volgende vennootschappen:
W erknemers
W erknemers
W erknemers
W erknemers

Group: 64
Stores ZN: 33
Stores NN: 35
Online: 13

Het personeel van de Belgische en Duitse vestigingen is niet in deze aantallen
begrepen, aangezien de personeelsleden van die vestigingen in dienst w aren
bij Leapp BVBA en Leapp GmbH.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 1.275.000,00

Boedelsaldo
€ 1.038.106,50

Boedelsaldo
€ 53.564,27

Boedelsaldo
€ 43.202,19

Boedelsaldo
€ 40.343,56

Verslagperiode

20-07-2018
1

19-10-2018
2

21-01-2019
3

15-04-2019
4

11-07-2019
5

Verslagperiode
20-07-2018
1

van
8-6-2018
t/m
19-7-2018

19-10-2018
2

van
20-7-2018
t/m
30-9-2018

21-01-2019
3

van
1-10-2018
t/m
31-12-2018

15-04-2019
4

van
1-1-2019
t/m
31-3-2019

11-07-2019
5

van
1-4-2019
t/m
11-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

801,90 uur

2

131,80 uur

3

176,70 uur

4

82,70 uur

5

46,60 uur

totaal

1239,70 uur

Toelichting bestede uren
Zow el de voorlopige surseances van betaling als de faillissementen zijn
uitgesproken op 8 juni 2018. De op 8 juni 2018 door de curator en zijn
medew erkers aan de Leapp-vennootschappen bestede tijd is begrepen in de
aan de faillissementen bestede tijd.

20-07-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Group is enig aandeelhouder en bestuurder van:
- Stores ZN;
- Stores NN;
- Online; en
- Leapp GmbH.
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Voorts is Group enig aandeelhouder van Leapp BVBA.
De enig aandeelhouder en bestuurder van Group is de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Leapp International Holding B.V. Van
laatstgenoemde vennootschap is bestuurder: Elcam Investment Holding B.V.,
een vennootschap w aarvan de heer R.A.G.M. van Camp enig aandeelhouder en
bestuurder is.
Het Insolvenzgericht van het Amtsgericht Kleve heeft op 26 juni 2018 het
faillissement van Leapp GmbH, Siemensstrasse 31, 47533 Kleve, Duitsland
uitgesproken, met benoeming van Dr. Bero-Alexander Lau tot curator.
De Rechtbank van Koophandel te Antw erpen heeft op 5 juli 2018 het
faillissement van Leapp BVBA, Kloosterstraat 150, 2000 Antw erpen 1, België
uitgesproken, met benoeming van Yves Teughels en Katrien Teughels tot
curatoren.

1.2 Lopende procedures
Op 5 juni 2018 is Group door Abovo Media B.V. in kort geding gedagvaard ter
incasso van een geldvordering. Abovo Media B.V. heeft de curator
geïnformeerd dat zij deze procedure heeft ingetrokken gelet op het
faillissement van Group.

20-07-2018
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1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringsovereenkomsten, w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zullen w orden beëindigd. W aar mogelijk zal de curator
aanspraak maken op premierestitutie.

1.4 Huur

20-07-2018
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1.4 Huur
De Leapp-vennootschappen maken gebruik van de volgende locaties:

20-07-2018
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Group:
Joop Geesinkw eg 201, 1114 AB, Duivendrecht
Stores ZN:
Leapp Store Tilburg., vestigingsadres: Koningsplein 5, 5038 W G Tilburg
Leapp Store Den Haag, vestigingsadres: Theresiastraat 13, 2593 A Den Haag
Leapp Store Eindhoven, vestigingsadres: Kleine Berg 151, 5611 JT Eindhoven
Leapp Store Breda, vestigingsadres: W ilhelminastraat 1, 4818 SB Breda
Leapp Store Den Bosch, vestigingsadres: Vugterstraat 11, 5211 EW ‘sHertogenbosch
Leapp Store Nijmegen, vestigingsadres: Bisschop Hamerstraat 2, 6511 NB
Nijmegen
Leapp Store Rotterdam, vestigingsadres: Van Oldenbarneveltstraat 146, 3012
GX Rotterdam
Leapp Store Delft, vestigingsadres: Stieltjesw eg 824, 2628 CK Delft
Stores NN:
Leapp Store
Leapp Store
Leapp Store
Amersfoort
Leapp Store
Leapp Store
Leapp Store
Leapp Store
Leapp Store

Zw olle, vestigingsadres: Diezerstraat 84, 8011 RJ Zw olle
Utrecht, vestigingsadres: Burg. Reigerstraat 2, 3581 KR Utrecht
Amersfoort, vestigingsadres: Utrechtsestraat 51, 3811 LA
Apeldoorn, vestigingsadres: Korenstraat 3, 7311 LL Apeldoorn
Almere, vestigingsadres: De Diagonaal 40, 1315 XE Almere
Groningen, vestigingsadres: Astraat 17, 9718 CP Groningen
Arnhem, vestigingsadres: Stationsplein 158b, 6811 KL Arnhem
Haarlem, vestigingsadres: Grote Houtstraat 149, 2011 SK Haarlem

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomsten voor de locaties Koningsplein 5 te Tilburg (Stores ZN) en
De Diagonaal 40 te Almere (Stores NN) opgezegd met inachtneming van de
kortst mogelijke opzegtermijn. De koper van de activiteiten van de Leappvennootschappen zal zelf met de verhuurders van de w inkelvestigingen en het
hoofdkantoor in overleg treden over overname van de huurovereenkomsten
c.q. indeplaatsstelling.
De koper van de activiteiten van Leapp heeft met de verhuurders van 13
w inkelvestigingen overeenstemming bereikt over het sluiten van een nieuw e
huurovereenkomst. De betreffende huurovereenkomsten zijn door curator en
de respectievelijke verhuurders op of omstreeks 22 juli 2018 met w ederzijds
goedvinden beëindigd.
De locaties w aarvan de huur is opgezegd en die de koper niet w enst voort te
zetten, te w eten de locaties Tilburg, Almere en Apeldoorn, zijn door curator
opgeleverd aan de respectievelijke verhuurders.

1.5 Oorzaak faillissement

19-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van het bestuur van de Leapp-vennootschappen is de oorzaak
van het faillissement als volgt.

20-07-2018
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De Leapp-vennootschappen w aren de grootste refurbisher van Appleproducten in Nederland. De Apple-producten w erden door de Leappvennootschappen gerefurbished en vervolgens verkocht door een w ebw inkel
en vanuit diverse fysieke w inkels. De bedrijfsactiviteiten w aren verlieslatend en
de financier had laten w eten geen verdere financiering ter beschikking te
stellen w aardoor de Leapp-vennootschappen niet langer aan hun opeisbare
schulden konden voldoen. Nadat de bank had aangekondigd de financiering op
te zeggen konden er in het geheel geen betalingen meer w orden verricht en
zag het bestuur van de vennootschappen zich genoodzaakt voorlopige
surseance van betaling te verzoeken. Het ging ervan uit dat na een
reorganisatie en herfinanciering de schuldeisers na verloop van tijd zouden
kunnen w orden voldaan.
Op 8 juni 2018 heeft de rechtbank voorlopig surseance van betaling verleend
aan de Leapp-vennootschappen. De bew indvoerder is na gesprekken met de
belangrijkste betrokkenen en op basis van financiële gegevens samen met de
bestuurder tot de conclusie gekomen dat voortzetting op basis van continuïteit
niet reëel w as. Meer in het algemeen w as de staat van de boedels zodanig dat
handhaving van de surseance niet w enselijk w as en bovendien w as het
vooruitzicht dat de schuldeisers na verloop van tijd bevredigd konden w orden
niet aanw ezig. Om die reden is dezelfde dag aan de rechter-commissaris
verzocht op grond van artikel 242 lid 1 sub 5 en lid 4 Faillissementsw et de
rechtbank te verzoeken de uitgesproken voorlopige surseances van betaling in
te trekken onder gelijktijdige omzetting in faillissementen. De rechtbank heeft
vervolgens op dezelfde dag de faillissementen van de Leapp-vennootschappen
uitgesproken.
De curator zal de oorzaken van de faillissementen de komende periode
onderzoeken.
De financiële administratie is veiliggesteld. In de komende verslagperiode zal
het oorzakenonderzoek een aanvang nemen.

19-10-2018
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In deze verslagperiode is gestart met het oorzakenonderzoek. In dat verband
is de financiële administratie onderzocht en zijn een aantal interview s
gehouden met de statutair bestuurder, andere leidinggevenden en
vertegenw oordigers van stakeholders. De komende verslagperiode zal het
onderzoek w orden voortgezet en zo mogelijk w orden afgerond.

21-01-2019
3

Het feitenonderzoek zal naar verw achting spoedig kunnen w orden afgerond,
w aarna de juridische duiding van de feiten zal plaatsvinden.

15-04-2019
4

Het oorzakenonderzoek is afgerond. Zie hoofdstuk 7.

11-07-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-07-2018
1

Personeelsleden
145
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 12 juni 2018
de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers die in dienst w aren bij de
Leapp-vennootschappen, voor zover nodig, opgezegd.
Op 18 en 19 juni 2018 hebben collectieve intakebijeenkomsten voor de
w erknemers plaatsgevonden in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Apeldoorn.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben de w erknemers het ingevulde en
ondertekende machtigingsformulier ingeleverd en zijn zij geïnformeerd over de
Loongarantieregeling en de te volgen procedures in het kader van de
W erkloosheidsw et.
Per 20 juli 2018 is een doorstart gerealiseerd w aarbij de koper de intentie
heeft uitgesproken om aan een groot deel van de w erknemers een
arbeidsovereenkomst aan te bieden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-6-2018

64

Group

12-6-2018

33

Online

12-6-2018

35

Stores NN

12-6-2018

13

Stores ZN

totaal

145

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren w erknemers per entiteit, opstellen ontslagbrieven,
communicatie met w erknemers en het UW V, inrichten intakebijeenkomsten,
opstellen Q&A, correspondentie met Athlon Car Lease met betrekking tot
leaseauto's, melding aan vakbonden, telefonisch overleg en correspondentie
met w erknemers.

20-07-2018
1

Correspondentie letselschadezaak oud-w erknemer.

19-10-2018
2

Afgerond.

21-01-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Leapp-vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

20-07-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris hoofdkantoor

€ 50.000,00

Inventaris w inkels

€ 50.000,00

Bedrijfsauto
totaal

Boedelbijdrage

€ 4.500,00
€ 104.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Leapp-vennootschappen beschikten over bedrijfsmiddelen. De
bedrijfsmiddelen bestonden voornamelijk uit inventaris aanw ezig op het
hoofdkantoor en w inkelinventaris. Na verkregen goedkeuring van de rechtercommissaris heeft taxatie van de voorraden en inventaris door het Nederlands
Taxatie-en Adviesbureau (NTAB) plaatsgevonden.

20-07-2018
1

De inventaris is in het kader van de doorstart verkocht.
In deze verslagperiode is gebleken dat de doorstartende partij ook een
bedrijfsauto die nog tot de boedel behoorde w enste over te nemen. Deze
bedrijfsauto is met goedkeuring van de rechter-commissaris onderhands
verkocht aan de doorstarter. Alle condities en voorw aarden uit de eerder
gesloten doorstartovereenkomst zijn ook op deze verkoop van toepassing
verklaard. In de komende verslagperiode dient de koopprijs te w orden
geïncasseerd.

21-01-2019
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De koopprijs van de auto is ontvangen.

15-04-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De
curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 FW de gerealiseerde opbrengst van
de inventaris opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

20-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, taxatie inventaris door
NTAB, besprekingen met de (indirect) bestuurder.

20-07-2018
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Taxatie en verkooponderhandelingen bedrijfsauto.

21-01-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 1.035.000,00

€ 31.496,68

totaal

€ 1.035.000,00

€ 31.496,68

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht. Een bedrag van €
78.000, in verband met een levering van voorraad die na datum faillissement in
Nederland is gearriveerd, valt niet onder enig pandrecht en komt derhalve toe
aan de boedel.

20-07-2018
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Voorts hebben refurbishment- en repairw erkzaamheden die vanaf datum
faillissement zijn uitgevoerd geresulteerd in een w aardevermeerdering die
door het NTAB is vastgesteld op € 59.794. Deze w aardevermeerdering komt
ook aan de boedel toe.
JVT Holding B.V. (hierna: "JVT") heeft een rechtsgeldig pandrecht op een
specifiek aantal iPhones. Zij heeft een boedelbijdrage van 5% van de
verkoopopbrengst voor de aan haar verpande iPhones aan de boedel voldaan.
Voorts heeft zij een bedrag van € 5.168,99 voldaan als bijdrage in de kosten
van het NTAB en de tijdens de boedelperiode gemaakte kosten voor
dw angcrediteuren (o.a. gas/w ater/elektra, verzekeringen, beveiliging en ICT).
Met pandhouder ABN AMRO Bank N.V. (hierna: "ABN AMRO") is een
boedelbijdrage overeengekomen van 3% van de verkoopopbrengst van de
aan haar verpande voorraden. Daarnaast deelt ABN AMRO pro rata parte mee
in de kosten van het NTAB en de tijdens de boedelperiode gemaakte kosten
voor dw angcrediteuren.
In totaal komt aan de boedel toe een bedrag van € 169.290,68 in verband met
de verkoop van de voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden, taxatie voorraad door NTAB, besprekingen met de
(indirect) bestuurder.

3.8 Andere activa

20-07-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

IE-rechten

€ 70.000,00

€ 2.100,00

Goodw ill

€ 50.000,00

totaal

€ 120.000,00

€ 2.100,00

Toelichting andere activa
De andere activa, bestaande uit IE-rechten en goodw ill, zijn in het kader van
de doorstart verkocht.

20-07-2018
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In totaal komt aan de boedel toe ter zake van de verkoop van andere activa: €
52.100, bestaande uit de koopsom voor de goodw ill van € 50.000 en een
boedelbijdrage van € 2.100 (3%) ten aanzien van de verkoopopbrengst van de
IE-rechten.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa, bestuderen diverse documenten, besprekingen
met de (indirect) bestuurder, verkoop IE-rechten en goodw ill.

20-07-2018
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De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen Leappvennootschappen

€ 486.214,00

€ 20.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 486.214,00

€ 20.000,00

€ 2.000,00

Toelichting debiteuren
Het totaal van debiteuren te vorderen bedrag bedraagt per eind juni 2018 €
486.214. In dit bedrag zijn onder meer substantiële intercompany vorderingen
begrepen die door de faillissementen oninbaar zijn gew orden. Daarnaast heeft
een aantal vorderingen betrekking op vooruit gefactureerde maar niet
geëffectueerde leveringen.

20-07-2018
1

Een deel van de debiteurenvorderingen van de Leapp-vennootschappen is in
het kader van de doorstart verkocht. Per saldo betreft dit vorderingen die een
totaalbedrag van circa € 25.000 vertegenw oordigen.
In totaal komt aan de boedel toe ter zake van de verkoop van deze
vorderingen op debiteuren: € 2.000 (10% van de verkoopopbrengst).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren en verkoop debiteurenportefeuille.

20-07-2018
1

Afgerond.

21-01-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De Leapp-vennootschappen – alsmede Leapp BVBA, Leapp GmbH en Leapp
International Holding B.V. – w erden gefinancierd door ABN AMRO. ABN AMRO
heeft een vordering van € 6.458.726,03 bij de curator ingediend.
Voorts heeft Simpel.nl B.V. aan Group een financiering ter beschikking gesteld
voor de aanschaf van iPhones die door haar voor haar klanten bij de Leappvennootschappen zijn besteld. De financiering is vervolgens overgenomen door
JVT. JVT heeft een vordering van € 1.097.407,38 bij de curator ingediend.
De Leapp-vennootschappen w erden ook gefinancierd door Leapp
International Holding B.V., die op haar beurt w erd gefinancierd door Leapp
Gilde B.V.

20-07-2018
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5.2 Leasecontracten
Group heeft leaseovereenkomsten gesloten met Athlon Car Lease met
betrekking tot zeven leaseauto’s voor een deel van het personeel. Alle
leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de leaseauto’s zijn ingeleverd
bij/opgehaald door Athlon.

20-07-2018
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Group heeft daarnaast leaseovereenkomsten met Grenkefinance B.V. met
betrekking tot een viertal kopieermachines. De leasemaatschappij is ter
afw ikkeling van haar (eigendoms)rechten verw ezen naar de doorstarter.

19-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan ABN AMRO zijn de volgende zekerheden verstrekt: verpanding van huidige
en toekomstige voorraden en inventaris, huidige en toekomstige vorderingen
alsmede intellectuele eigendomsrechten.
Een deel van de huidige en toekomstige voorraad, te w eten iPhones die door
Simpel.nl B.V. voor haar klanten bij de Leapp-vennootschappen zijn besteld en
die zijn voorgefinancierd door JVT, is verpand aan deze vennootschap.

20-07-2018
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5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO en JVT zijn pandhouder met betrekking tot de in bovenstaande
alinea genoemde activa van de Leapp-vennootschappen.

20-07-2018
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Voor beide separatisten is een concept-eindafrekening opgesteld zoals
toegelicht in de paragrafen 3.4, 3.6, 3.8 en 5.8 van dit verslag. Met JVT is
inmiddels overeenstemming over de afrekening bereikt en uitbetaling van het
aan JVT toekomende bedrag heeft plaatsgevonden. De afrekening met ABN
AMRO zal naar verw achting in de komende verslagperiode plaatsvinden.

19-10-2018
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De afrekening met ABN AMRO is afgerond.

21-01-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De rechtbank heeft een afkoelingsperiode van tw ee maanden gelast. Negen
leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
Voorts zijn er negen andere leveranciers die uit andere hoofde een
eigendomsrecht op bepaalde goederen pretenderen te hebben. Met de
doorstarter is overeengekomen dat zij de rechten van derden dient te
respecteren. Zij is op de hoogte gesteld van het standpunt van de curator ten
aanzien van de vermeende eigendomsrechten van deze leveranciers.

20-07-2018
1

Afgerond, zie openbaar verslag 1.

19-10-2018
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Logistics Solutions B.V., tevens handelend onder de naam Mikropakket
("Mikropakket"), verzorgde de verzending van producten tussen de diverse
Leapp-vestigingen. Mikropakket beroept zich op zow el een pandrecht als een
retentierecht voor de goederen die zij onder zich heeft. Naar de mening van de
curator zijn de goederen die Mikropakket onder zich houdt, die alle op 8 juni
2018 aan Mikropakket zijn meegegeven, niet verpand. Leapp w as op dat
moment namelijk (onder meer) niet langer beschikkingsbevoegd. Overleg
tussen de curator en Mikropakket heeft er niet toe geleid dat de goederen zijn
vrijgegeven. De rechter-commissaris heeft de curator inmiddels toestemming
verleend om op grond van artikel 60 lid 2 Fw de goederen die Mikropakket
onder zich houdt op te eisen om deze vervolgens onderhands te verkopen. De
goederen zijn op die voet thans opgeëist bij Mikropakket.

20-07-2018
1

Kort na opeising van de bij Mikropakket aanw ezige goederen door de curator
op grond van artikel 60 lid 2 Fw , en nog voordat de goederen door Mikropakket
zijn vrijgegeven, is de doorstart van de Leapp-vennootschappen een feit
gew orden. Aangezien de goederen die zich bij Mikropakket bevonden ook aan
de doorstarter zijn verkocht is de discussie omtrent deze goederen voortgezet
tussen Mikropakket en de doorstarter.

19-10-2018
2

5.7 Reclamerechten
Geen.

20-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 35.596,68
Boedelbijdrage
Boedelbijdrage
Boedelbijdrage
Boedelbijdrage

20-07-2018
1
ABN AMRO m.b.t. voorraad: € 20.045,43
JVT m.b.t. voorraad: € 11.451,25
ABN AMRO m.b.t. debiteuren: € 2.000,00
ABN AMRO m.b.t. IE-rechten: € 2.100,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ABN AMRO en JVT, onderzoek naar zekerheden,
bestuderen leasecontracten Athlon en correspondentie over de afw ikkeling
daarvan. Bestuderen correspondentie en stukken van leveranciers, beoordelen
beroepen op eigendomsvoorbehoud en retentierecht, correspondentie met
leveranciers en consumenten, onderzoek naar beroep op retentierechten en
correspondentie met Mikropakket.

20-07-2018
1

Correspondentie leasemaatschappij kopieermachines.

19-10-2018
2

Afrekening ABN AMRO.

21-01-2019
3

Afgerond.

15-04-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op vrijdag 8 juni 2018 is aan de Leapp-vennootschappen (voorlopige)
surseance van betaling verleend. Dezelfde dag heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden op het hoofdkantoor in Duivendrecht. Bij die bijeenkomst
w aren aanw ezig de (indirect) bestuurder, de CEO, de advocaat van de Leappvennootschappen, de bew indvoerder en enkele medew erkers van zijn kantoor
en vertegenw oordigers van ABN AMRO.

20-07-2018
1

De uitkomst van dit eerste overleg w as dat het voortzetten van de
w inkelexploitatie niet opportuun w as. Gedurende het faillissement zijn w el nog
refurbishment- en repairw erkzaamheden verricht.
De salarissen van de w erknemers van de Leapp-vennootschappen w aren tot
en met mei 2018 betaald. De toestand van de boedels w as evenw el niet
zodanig dat de salarissen over de maand juni 2018 konden w orden voldaan.
Om de rechten van de w erknemers zoveel mogelijk veilig te stellen en in dat
kader de Loongarantieregeling in w erking te laten treden, heeft
bew indvoerder samen met de (indirect) bestuurder nog dezelfde dag
verzocht de aan de Leapp-vennootschappen verleende (voorlopige)
surseances van betaling in te trekken en gelijktijdig het faillissement van die
vennootschappen uit te spreken.
De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten heeft plaatsgevonden tot 20 juli
2018.

19-10-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Het NTAB heeft de w aardevermeerdering van de in de boedelperiode aan de
voorraad uitgevoerde refurbishment- en repairw erkzaamheden vastgesteld op
€ 59.794. Dit bedrag komt volledig toe aan de boedel.

20-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse besprekingen, onderzoek stukken en correspondentie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-07-2018
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft op 16 juli 2018 overeenstemming bereikt over de verkoop van
de activa van de Leapp-vennootschappen aan Leapp Holding B.V. (i.o.).

20-07-2018
1

Toelichting verkoopproces
Na de uitspraak van de faillissementen heeft de curator onderzoek gedaan
naar de meest geëigende w ijze van verkoop van de activa van de Leappvennootschappen. De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de
inventaris en voorraden te taxeren en om de w aardevermeerdering van de
voorraad als gevolg van de tijdens de boedelperiode verrichte refurbishmenten repairw erkzaamheden in kaart te brengen.
In het kader van de verkoop van de activa is een biedingsproces ingericht
w aarbij aan geïnteresseerden een informatiepakket, een procedurebrief en
een geheimhoudingsovereenkomst is verstrekt. Na ondertekening van de
geheimhoudingsverklaring is toegang verschaft tot een digitale datatoom
w aarin nadere informatie met betrekking tot de relevante onderdelen van de
Leapp-vennootschappen w as opgenomen. In dit verband is nog van belang op
te merken dat Oaklins is verzocht te adviseren over partijen die geïnteresseerd
zouden kunnen zijn in de overname van activiteiten van de Leappvennootschappen.
Tot dinsdag 19 juni 2018 18:00 uur bestond de mogelijkheid voor
geïnteresseerde partijen om een indicatieve bieding uit te brengen. Uit de
ontvangen biedingen heeft de curator een selectie gemaakt w aarbij onder
meer gew icht is toegekend aan de omvang van de activa en activiteiten w aarin
de partijen geïnteresseerd w aren, de hoogte van de bieding, de positie van de
w erknemers en de financieringsmogelijkheden. De geselecteerde partijen
hebben vervolgens tot 24 juni 2018 gelegenheid gekregen om een bindende
bieding uit te brengen.
Op 16 juli 2018 heeft de curator met instemming van pandhouders ABN AMRO
en JVT en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris definitieve
overeenstemming bereikt met Nobel Capital Partners B.V. over de overdracht
van de activiteiten en activa van de Leapp-vennootschappen (met uitzondering
van de Duitse en Belgische activiteiten en activa; daarover w ordt rechtstreeks
onderhandeld met de Duitse en Belgische curator). Met het oog op de
doorstart is door Nobel Capital Partners B.V. een nieuw e vennootschap
opgericht, te w eten Leapp Holding B.V. (i.o.).

6.5 Verantwoording
De activiteiten en de activa van de Leapp-vennootschappen zijn per 20 juli
2018 voor rekening en risico van Leapp Holding B.V. (i.o.).

20-07-2018
1

Leapp Holding B.V. is op 17 juli 2018 ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 72164271.

19-10-2018
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 1.275.000,00

20-07-2018
1

Verkoopopbrengsten uit hoofde van de doorstart:
Voorraden: € 1.035.000
Inventaris: € 100.000
Debiteuren: € 20.000
IE-rechten: € 70.000
Goodw ill: € 50.000
De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van Group.

6.7 Boedelbijdrage
€ 35.596,68

20-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inrichten dataroom, bestuderen en beoordelen biedingen, correspondentie
met geïnteresseerde partijen, overleg met pandhouders over biedingen,
onderhandelingen met een selectie van geïnteresseerde partijen,
correspondentie rechter-commissaris, opstellen doorstartovereenkomst,
overleg met de doorstarter over bereikte doorstart.

20-07-2018
1

Afgerond.

15-04-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de Leapp-vennootschappen is door de curator
veiliggesteld door tussenkomst van Grant Thornton. De curator zal de
administratie en de gang van zaken voorafgaand aan de surseances c.q.
faillissementen onderzoeken.

20-07-2018
1

Het onderzoek van de administratie zal in de komende verslagperiode een
aanvang nemen.

19-10-2018
2

In deze verslagperiode is gestart met het onderzoek naar de administratie.

21-01-2019
3

Het onderzoek van de administratie zal naar verw achting binnenkort kunnen
w orden afgerond.

15-04-2019
4

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Het onderzoek heeft geen
onregelmatigheden opgeleverd.

11-07-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 van Group is op 31 december 2017 gedeponeerd. De
jaarrekeningen 2015 van Stores ZN, Stores NN en Online zijn op 31 januari
2017 gedeponeerd.

20-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

20-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is aan de
stortingsverplichting voldaan.

20-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-07-2018
1

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-07-2019
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en van onbehoorlijk bestuur is
niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

20-07-2018
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Van enig paulianeus handelen is
niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-07-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

20-07-2018
1

In deze verslagperiode is een aanvang genomen met interview s met de
bestuurder, leidinggevenden en vertegenw oordigers van stakeholders die
betrokken w aren bij de Leapp-vennootschappen.

21-01-2019
3

Het feitenonderzoek is deze verslagperiode voortgezet en zal naar
verw achting binnenkort kunnen w orden afgerond.

15-04-2019
4

Het onderzoek is afgerond. Het onderzoek heeft geen onregelmatigheden
opgeleverd.

11-07-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen met de (indirect) bestuurder, onderzoek registers.

20-07-2018
1

Interview s, onderzoek administratie.

21-01-2019
3

Voortzetting onderzoek.

15-04-2019
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

11-07-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66.143,52
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministraties): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
De volgende crediteuren hebben een boedelvordering bij de curator
aangemeld.
Group:
- LCG van Eeuw ijk huur bedrijfslocatie Eindhoven: € 10.229,07
- Arena Metaaldetectors B.V. huur apparatuur artikelbeveiliging: € 968,00
Stores ZN:
- Rozemarijn Tilburg B.V. huur bedrijfslocatie: € 8.217,48
- W .F. Looije huur bedrijfslocatie: € 4.751,35
Stores NN:
- Kroonenberg Groep huur bedrijfslocatie Haarlem: € 20.016,12
- Buiten Vastgoedmanagement huur bedrijfslocatie Groningen: € 21.961,50

20-07-2018
1

€ 91.890,40

19-10-2018
2

Claims Agent (crediteurenadministratie): € 662,48 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
In deze verslagperiode zijn er boedelvorderingen bij de curator aangemeld. De
w ijzigingen (aanvullingen) ten opzichte van het vorige verslag zijn als volgt:
Group:
- Virtual Vaults Nederland (restant project Peer) € 164,18
- W erknemer, vakantie-uren € 213,77
Aangemeld bij zow el Group als Stores ZN:
- A. Schouten, huur en servicekosten € 15.043,17
Stores NN:
- Elizen Vastgoed B.V. huur € 9.663,28
€ 30.742,85

21-01-2019
3

Claimsagent: € 687,18 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
Group:
- Virtual Vaults Nederland (restant project Peer) € 164,18
- W erknemer, vakantie-uren € 213,77
Stores NN:
- Kroonenberg Groep B.V. € 20.016,12
- Elizen Vastgoed B.V. € 9.663,28
€ 637.080,40

15-04-2019
4

Group:
-Claimsagent: € 607,05 + p.m.
-UW V: € 348.908,69
-Virtual Vaults Nederland (restant project Peer) € 164,18
-W erknemer, vakantie-uren € 213,77
Stores ZN:
-Claimsagent € 102,85
-UW V € 90.973,68
Stores NN:
-Claimsagent € 96,80
-UW V: € 111.009,36
-Kroonenberg Groep B.V. € 20.016,12
-Elizen Vastgoed B.V. € 9.663,28
Online:
-Claimsagent € 36,30
-UW V € 55.288,33
€ 637.002,70
Group:
-Claimsagent: € 520,30
-UW V: € 348.908,69
-Virtual Vaults Nederland (restant project Peer) € 164,18
-W erknemer, vakantie-uren € 213,77
Stores ZN:
-Claimsagent € 102,85
-UW V € 90.973,68
Stores NN:

11-07-2019
5

-Claimsagent € 105,88
-UW V: € 116.635,90
-Kroonenberg Groep B.V. € 20.016,12
-Elizen Vastgoed B.V. € 9.663,28
Online:
-Claimsagent € 36,30
-UW V € 55.288,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 900.035,00

20-07-2018
1

Group: LH feb., mrt en april 2018 € 271.302,00
Stores ZN: LH feb., mrt en april 2018 € 55.196,00 en OB 3e kw 2016 (incl
kosten en rente): € 454,00
Stores NN: LH feb., mrt en april 2018 € 54.932 en OB 3e kw 2016 (incl kosten
en rente): € 454,00
Online: LH feb., mrt en april 2018 € 27.346,00
Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting w aarvan Group, Stores ZN,
Stores NN, Online en Leapp International Holding B.V. deel uitmaken. Er zijn
vorderingen omzetbelasting voor de perioden februari, maart en april 2018 van
€ 490.351,00 bij curator aangemeld. Voorts vormt Leapp International Holding
B.V. met Group een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
€ 1.704.534,00

19-10-2018
2

Group: Loonheffing € 428.979,00
Stores ZH: Loonheffing € 83.007,00 en Omzetbelasting 2016 € 433,00
Stores NN: Loonheffing € 82.163,00 en Omzetbelasting 2016 € 433,00
Online: Loonheffing € 47.258,00 en Omzetbelasting 2016 € 433,00
Er zijn aanvullende vorderingen Omzetbelasting voor de fiscale eenheid
aangemeld bij de curator. Het totaalbedrag is opgelopen tot € 1.061.828,00.
€ 1.704.965,00

15-04-2019
4

Group:
-Loonheffing € 428.979,00
-Omzetbelasting € 1.431,00
Stores ZN:
-Loonheffing € 83.007,00
-Omzetbelasting € 433,00
Stores NN:
-Loonheffing € 82.163,00
-Omzetbelasting € 433,00
Online:
-Loonheffing € 47.258,00
-Omzetbelasting € 433,00
Fiscale eenheid (Leapp Group International B.V. en Leapp Group B.V. c.s.) voor
de
omzetbelasting:
-€ 1.061.828,00
€ 1.706.329,00

11-07-2019
5

Group:
-Loonheffing € 428.979,00
-Omzetbelasting € 1.694,00
-Motorrijtuigenbelasting € 101,00
Stores ZN:
-Loonheffing € 83.007,00
-Omzetbelasting € 433,00
Stores NN:
-Loonheffing € 82.163,00
-Omzetbelasting € 433,00
Online:
-Loonheffing € 47.258,00
-Omzetbelasting € 433,00
Fiscale eenheid (Leapp Group International B.V. en Leapp Group B.V. c.s.)
voor de omzetbelasting:
-€ 1.061.828,00

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet ingediend.
€ 105.213,08
Group: € 46.712,81
Stores ZN: € 26.213,73
Stores NN: € 23.444,59
Online: € 8.841,95

8.4 Andere pref. crediteuren

20-07-2018
1
15-04-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.133,83

20-07-2018
1

Bij de curator zijn in het faillissement van Group de volgende preferente
vorderingen aangemeld:
- Crane W orldw ide Logistics B.V. ex art 1:12 lid 2 ADH (Douanew et) € 9.504,02
- Neele Bouw en Interieurs ex art. 3:284 BW (kosten tot behoud) € 629,81
€ 23.835,42

19-10-2018
2

In deze verslagperiode zijn er enkele preferente vorderingen bij de curator
aangemeld. Het overzicht per vennootschap van de aangemelde vorderingen is
als volgt.
Group:
- Crane W orldw ide Logistics B.V. ex art. 1:12 lid 2 ADH € 9.504,02
- Sky Technology Company ex art. 3:284 BW € 2.112,29
Stores ZN:
- Team Mapito ex art. 3:284 BW € 1.099,00
- AKO B.V. ex art 5 Tijdelijke W et Huurkoop € 11.120,11
€ 53.921,76

21-01-2019
3

Group: € 26.659,48
Crane W orldw ide Logistics B.V. ex art. 1:12 lid 2 ADH € 9.504,02
Adrian Schouten ex art. 3:264 lid 7 BW € 15.043,17
sky technology company ex art. 3:284 BW € 2.112,29
Stores ZN: € 27.262,28
TEAM MAPITO ex art. 3:284 BW € 1.099,00
AKO B.V. ex art 5 Tijdelijke W et Huurkoop € 11.120,11
Adrian Schouten ex art. 3:264 lid 7 BW € 15.043,17
€ 51.962,26
Group: € 24.699,98
-Crane W orldw ide Logistics B.V. € 9.504,02 ex art. 1:12 lid 2 ADH
-Adrian Schouten € 15.043,17 ex art. 3:264 lid 7 BW
-W erknemer € 152,79 ex art. 3:288 sub e BW
Stores ZN: € 27.262,28
-TEAM MAPITO € 1.099,00 ex art. 3:284 BW
-AKO B.V. € 11.120,17 ex art. 5 Tijdelijke W et Huurkoop
-Adrian Schouten € 15.043,17 ex art. 3:264 lid 7 BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-04-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
156

20-07-2018
1

Per 17 juli 2018 zijn de volgende aantallen genoteerd.
Group: 112
Stores ZN: 20
Stores NN: 18
Online: 6
200

19-10-2018
2

Per 15 oktober 2018 zijn de volgende aantallen genoteerd.
Group: 148
Stores ZN: 23
Stores NN: 23
Online: 6
209

21-01-2019
3

214

15-04-2019
4

Per 15 april 2019 zijn de volgende aantallen genoteerd.
Group: 159
Stores ZN: 25
Stores NN: 24
Online: 6
215
Per 10 juli 2019 zijn de volgende aantallen genoteerd.
Group: 158
Stores ZN: 25
Stores NN: 26
Online: 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-07-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.381.319,21

20-07-2018
1

Per 17 juli 2018 zijn de volgende bedragen genoteerd.
Group: € 1.270.273,74
Stores ZN: € 38.064,27
Stores NN: € 66.044,12
Online: € 6.937,08
In bovengenoemde totalen zijn de vorderingen van de ABN AMRO Bank (€
6.458.726,03) en JVT (€ 1.097.407,38) nog niet opgenomen.
€ 1.747.403,94

19-10-2018
2

Per 15 oktober 2018 zijn de volgende bedragen genoteerd.
Group: € 1.443.876,30
Stores ZN: € 121.777,88
Stores NN: € 176.006,67
Online: € 5.743,09
€ 7.579.686,57

21-01-2019
3

Per 4 januari 2019 zijn de volgende bedragen genoteerd.
Group: € 7.275.529,27
Stores ZN: € 122.385,46
Stores NN: € 176.028,75
Online: € 5.743,09
€ 7.657.579,75

15-04-2019
4

Per 15 april 2019 zijn de volgende bedragen genoteerd.
Group: € 7.353.422,45
Stores ZN: € 122.385,46
Stores NN: € 176.028,75
Online: € 5.743,09
€ 7.675.457,06

11-07-2019
5

Per 10 juli 2019 zijn de volgende bedragen genoteerd:
Group: € 7.353.422,45
Stores ZN: € 122.385,46
Stores NN: € 193.863,06
Online: € 5.743,09

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze de
faillissementen afgew ikkeld zullen kunnen w orden.

20-07-2018
1

Het actief van de boedel is niet toereikend om de boedelschulden te voldoen.
De curator zal de rechter-commissaris daarom verzoeken de faillissementen
voor te dragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel op grond
van artikel 16 Fw .

11-07-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij de curator melden,
zullen de vorderingen in het desbetreffende faillissementsdossier w orden
ingevoerd.

20-07-2018
1

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van
vorderingen.
Correspondentie met crediteuren en verw erken van de ingediende
vorderingen.

15-04-2019
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

11-07-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere
partijen procedures aanhangig gemaakt.

20-07-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de afw ikkeling van de
doorstart, de verdere afw ikkeling van (gepretendeerde) eigendomsrechten van
leveranciers, het afleggen van financiële verantw oording over de verkoop van
de activa, de afw ikkeling met de pandhouders, het (verder) in kaart brengen
van de schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de
oorzaken van de faillissementen en rechtmatigheidsonderzoek.

20-07-2018
1

In de komende verslagperiode zal met name aandacht w orden besteed aan
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de koopprijs voor
de bedrijfsauto moeten w orden geïncasseerd.

21-01-2019
3

De koopprijs voor de bedrijfsauto is ontvangen.

15-04-2019
4

De curator verw acht dat het feitenonderzoek spoedig zal kunnen w orden
afgerond, w aarna de juridische duiding van de feiten zal plaatsvinden.
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie hoofdstuk 7
voor meer informatie.

11-07-2019
5

Het actief van de boedel is niet toereikend om de boedelschulden te voldoen.
De curator zal de rechter-commissaris daarom verzoeken de faillissementen
voor te dragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel op grond
van artikel 16 Fw .

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

20-07-2018
1

De termijn die gemoeid is met de w erkzaamheden voor opheffing van de
faillissementen.

11-07-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Plan van aanpak, correspondentie, overleg en verslaglegging.

20-07-2018
1

Correspondentie. Verslaglegging.

21-01-2019
3

Opstellen openbaar verslag en het tussentijds financieel verslag.

15-04-2019
4

De w erkzaamheden die nodig zijn om tot opheffing van de faillissementen te
komen.

11-07-2019
5

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

20-07-2018
1

