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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nedforce Informatica Specialisten B.V. (“Nedforce”)
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1

Gegevens onderneming
Opgericht: 30 oktober 1998.

27-09-2018
1

Vestigingsadres: Rigtersbleek-Zandvoort 10-113 te (7521 BE) Enschede

Activiteiten onderneming
Nedforce houdt zich bezig met het ontw ikkelen, produceren en uitgeven van
softw are alsmede het verlenen van diensten op het gebied van automatisering
en informatietechnologie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 292.659,00

€ 143.511,00

2016

€ 387.112,00

€ -287,00

2015

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 305.425,00
€ 286.041,00

27-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande financiële gegevens zijn gebaseerd op de stukken die aan
de curator zijn overgelegd en de informatie die blijkt uit het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Een deel van de financiële gegevens is niet uit
deze bronnen af te leiden en is dan ook niet ingevuld.

27-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

27-09-2018
1

Boedelsaldo
27-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 31.221,57

13-02-2019
2

Boedelsaldo
€ 26.473,75

Verslagperiode
27-09-2018
1

van
31-7-2018
t/m
27-9-2018

13-02-2019
2

van
28-9-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13190,00 uur

2

42,60 uur

totaal

13232,60 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Deze uren zijn besteed aan de w erkzaamheden in de periode 31 juli t/m 31
augustus 2018, zoals onder meer beschreven in dit faillissementsverslag.

27-09-2018
1

Deze uren zijn besteed aan de w erkzaamheden in de periode 1 september
2018 t/m 12 februari 2019, zoals onder meer beschreven in dit
faillissementsverslag.

13-02-2019
2

In de eerste verslag periode is het aantal uren per abuis verkeerd ingevoerd.
Dit had 131,90 behoren te zijn.
Het totaal aantal bestede uren bedraagt thans 174,50.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nedforce is opgericht op 13 oktober 1998. Tot 19 juli 2017 w as Ymec Holding
B.V. (“Ymec”) de enig aandeelhouder van Nedforce. Op 19 juli 2017 is 55% van
de aandelen in Nedforce aan Calando B.V. (“Calando”) verkocht en
overgedragen.
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Nedforce w erd bestuurd door de heer Van Domburg. Op 22 mei 2018 is de
heer Van Domburg geschorst. Die schorsing w ordt door de heer Van Domburg
betw ist. Eefenier Holding B.V. is op 22 mei 2018 benoemd als interim
bestuurder en is op die datum in het handelsregister ingeschreven als
bestuurder.
Nedforce w as een IT-onderneming die kort gezegd tw ee soorten diensten
verleende. Enerzijds onderhield Nedforce voor klanten (delen van) een digitale
omgeving (bijvoorbeeld Uitzending Gemist voor de NPO) en anderzijds leverde
Nedforce een compliance pakket aan een aantal trustkantoren (pakket
Raemonda).

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.
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1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend had Nedforce naast de gebruikelijke beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen een autoverzekering bij Volvo Car
Lease en een ziekteverzuimverzekering bij Nationale Nederlanden (via Turien &
Co Assuradeuren).
De curator begrijpt dat er een discussie loopt met Nationale Nederlanden over
een uitkering onder de ziekteverzuim verzekering en zal hier in de komende
verslagperiode onderzoek naar doen (w aarover meer in hoofdstuk 4 van dit
verslag).
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1.4 Huur
Nedforce huurde de bedrijfslocatie in Enschede aan de Rigtersbleek-Zandvoort.
De huurovereenkomst had een looptijd van vijf jaar. Tussentijds opzeggen w as
op grond van de overeenkomst niet mogelijk.
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De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechtercommissaris op basis van art. 39 Faillissementsw et op 2 augustus 2018
opgezegd tegen de kortst mogelijke opzegtermijn. Het gehuurde is op 30
augustus 2018 aan de verhuurder opgeleverd. De w erkzaamheden ten
aanzien van dit onderw erp zijn daarmee afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement
Onderw erp van nader onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-09-2018
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Personeelsleden
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-09-2018
1

Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-8-2018

5

Nedforce had ten tijde van de faillietverklaring 5 w erknemers in
dienst. Een van de w erknemers w as al langere tijd ziek.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten zijn op 2 augustus 2018 met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd door de curator. Het UW V heeft een collectieve
intake verzorgd voor de w erknemers. Inmiddels zijn alle w erknemers uit
dienst.
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De w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn daarmee afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Voor zover de curator bekend niet aan de
orde.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nu de gefailleerde voor zover de curator bekend niet over onroerende zaken
beschikt, zijn ten aanzien van dit onderw erp geen w erkzaamheden verricht.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bescheiden kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie in Enschede w as een bescheiden en verouderde
kantoorinventaris aanw ezig.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de gebruikelijke (op)kopers gevraagd een bod te doen op de
kantoorinventaris. Geen van deze partijen had interesse in het overnemen van
de inventaris. Uiteindelijk is de inventaris als onderdeel van de bredere
verkoop (w aarover meer in hoofdstuk 6.4 van dit verslag) voor een bedrag van
EUR 0,00 overgedragen aan de koper. Daarbij is overeengekomen dat de
koper zorg zou dragen voor het afvoeren van de inventaris en het leeg
opleveren van het kantoorpand aan de verhuurder. Dat is inmiddels gebeurd.
De w erkzaamheden met betrekking tot de inventaris zijn dan ook afgerond.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Enkele dagen voor het faillissement is al het onderhanden w erk aan de
desbetreffende klanten gefactureerd. Per datum faillissement w as er dan ook
geen sprake van onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nu de gefailleerde voor zover de curator bekend niet over onderhanden w erk
of voorraden beschikt, zijn ten aanzien van dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten (w aaronder auteursrechten, broncode,
softw are, en URL’s) en goodw ill

€ 33.500,00

totaal

€ 33.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Als IT-onderneming w as de w aarde van Nedforce vooral gelegen in de
(combinatie van de) IE-rechten en goodw ill. Tijdens het verkoopproces bleek
dan ook al snel dat de losse activa van de onderneming w einig tot geen
w aarde hadden; zo w erden door de gebruikelijke (op)kopers geen biedingen
gedaan op de inventaris en bleek uit gesprekken met geïnteresseerde partijen
dat voor een overname in enige vorm de w erknemers essentieel w aren. Naar
de curator begrijpt heeft dat te maken met het feit dat de activiteiten van
Nedforce zijn gebaseerd op de programmeertaal Ruby on Rails, die slechts
w einig mensen in Nederland beheersen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De activa van Nedforce zijn verkocht aan Compliance Innovations B.V.
(w aarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag).
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren uit hoofde van verleende diensten
en vordering uit hoofde van
ziekteverzuimpolis

€ 73.576,02

€ 14.745,63

totaal

€ 73.576,02

€ 14.745,63

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bestaat uit vorderingen op klanten uit hoofde van
verleende diensten (ad EUR 53.576,02) en een vordering uit hoofde van de
ziekteverzuimverzekering die bij Nationale Nederlanden is afgesloten (ad ca.
EUR 20.000). Een deel van de vorderingen voor door Nedforce verleende
diensten ziet op w erkzaamheden verricht vóór datum faillissement. Deze
vorderingen zijn verpand aan de ING Bank (w aarover meer in hoofdstuk 5 van
dit verslag). De overige vorderingen zien op w erkzaamheden verricht vanaf
datum faillissement.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is gestart met het incasseren van de openstaande debiteuren. Een
bedrag van EUR 14.745,63 is inmiddels geïncasseerd. De vordering van ING is
daarmee afbetaald en voor de boedel resteert een bedrag van EUR 3.631,64.
Vorderingen van een bedrag van totaal EUR 34.238,98 zijn w el al gefactureerd,
maar nog niet betaald. Deze vorderingen zien vooral op w erkzaamheden die
vanaf datum faillissement zijn verricht. Daarnaast moeten w erkzaamheden
voor een bedrag van EUR 4.591,41 nog aan de desbetreffende klanten w orden
gefactureerd. De curator zal zich in de komende verslagperiode inzetten om de
nog openstaande debiteuren te incasseren.
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De curator begrijpt dat er naast de debiteurenportefeuille sprake zou zijn van
een vordering van ongeveer EUR 20.000 op Nationale Nederlanden uit hoofde
van een ziekteverzuimverzekering die Nedforce heeft afgesloten. Een van de
w erknemers is vanaf februari 2018 volledig arbeidsongeschikt. De curator zal in
de komende periode onderzoeken of Nedforce onder de verzekering
aanspraak kan maken op een vergoeding voor de in dat kader gemaakte
kosten.
De curator heeft de w erkzaamheden die vanaf datum faillissement tot het
moment van de doorstart zijn verricht gefactureerd aan de betreffende
klanten. Deze facturen zijn nog niet voldaan. De curator zal zich in de
komende periode inspannen om deze debiteuren te incasseren.

13-02-2019
2

De curator onderzoekt de mogelijke aanspraken onder de ziekteverzuimverzekering.

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

27-09-2018
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ING Bank had een vordering van EUR 11.113,99 op Nedforce uit hoofde van de
rekening-courantverhouding. Ter verzekering van deze vordering w as een stil
pandrecht gevestigd op onder andere de debiteuren van Nedforce. De
volledige vordering is inmiddels voldaan uit de opbrengst van de incasso van
de verpande vorderingen. ING heeft dan ook niet langer een vordering op
Nedforce.

5.2 Leasecontracten
Nedforce leasede voor een van de w erknemers een auto van Volvo Car Lease.
De curator heeft de lease overeenkomst met toestemming van de rechtercommissaris op basis van art. 39 Faillissementsw et op 2 augustus 2018
opgezegd tegen de kortst mogelijke opzegtermijn. Naar de curator begrijpt is
de auto inmiddels aan Volvo geretourneerd. De w erkzaamheden ten aanzien
van dit onderw erp zijn daarmee afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden

27-09-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals hierboven in hoofdstuk 5.1 toegelicht is het pandrecht van ING inmiddels
tenietgegaan door het tenietgaan van de vordering van ING op Nedforce.
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Verder heeft meerderheidsaandeelhouder Calando zich beroepen op een
pandrecht ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van Nedforce.
De vestiging en geldigheid van deze zekerheden zijn onderdeel van het
onderzoek van de curator. Calando heeft er bij de verkoop van de activa van
Nedforce – w aaronder de potentieel verpande IE-rechten – mee ingestemd om
deze activa te verkopen en de opbrengst op de boedelrekening te reserveren.
Daarbij is afgesproken dat de verkoop uitdrukkelijk geen gevolgen heeft voor
(een beroep op) de rechten of verplichtingen van de betrokken partijen in de
discussie omtrent de geldigheid of de vernietigbaarheid van de zekerheden. De
curator verw acht de discussie over de pandrechten in de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator heeft na het afronden van de doorstart de gevestigde zekerheden
onderzocht en overleg gevoerd met de advocaat van Calando. De curator en
de advocaat van Calando zijn tot overeenstemming gekomen omtrent de
afw ikkeling van de discussie over het pandrecht. De schikking is na verkregen
toestemming van de Rechter-commissaris geëffectueerd.

13-02-2019
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5.4 Separatistenpositie
Zie hoofdstuk 5.3 van dit verslag.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.
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5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.
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5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

27-09-2018
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5.8 Boedelbijdragen
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De zekerheden van ING zijn afgew ikkeld. De zekerheden van Calando vormen
onderdeel van het onderzoek van de curator. Zie voor meer informatie
hoofdstukken 5.1 en 5.3 van dit verslag.

27-09-2018
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Het batig saldo van de rekening bij de ING is op de boedelrekening
ontvangen en de discussie over het pandrecht ten aanzien van de IE-rechten
van Nedforce is in de afgelopen periode afgerond. De w erkzaamheden in dit
hoofdstuk zijn daarmee afgerond.

13-02-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft diverse besprekingen gehad met de bij de onderneming
betrokken partijen, w aaronder de bestuurder, de w erknemers en
meerderheidsaandeelhouder Calando. Uit deze gesprekken is gebleken dat,
om de w aarde van de onderneming te behouden, de diensten ‘in de lucht’
moeten blijven. Een eventuele doorstart zou alleen mogelijk zijn als de
activiteiten tijdelijk w erden voortgezet. Daarom heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris besloten dat het in het belang van de
boedel w as om de activiteiten tijdelijk (gedurende de maand augustus) voort
te zetten. Op dat moment had een aantal partijen al interesse geuit in een
overname van de onderneming. Ook het merendeel van de w erknemers had te
kennen gegeven na te w illen denken over een doorstart.
Nedforce beschikte echter niet over de liquide middelen om de kosten van het
tijdelijk voortzetten van de activiteiten te voldoen. Calando is na enig
onderhandelen bereid gevonden om een boedelkrediet te verstrekken om de
kosten van de tijdelijke voortzetting te voldoen. Dit boedelkrediet bedroeg EUR
5.000 en had de status van superpreferente boedelschuld, w at tot gevolg had
dat het krediet zou w orden terugbetaald vóór alle andere boedelkosten
(inclusief salaris curator). Het boedelkrediet is uiteindelijk verrekend met de
koopprijs (w aarover meer in hoofdstukken 6.4 en 6.6 van dit verslag).

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Met het voortzetten van de w erkzaamheden kon naar verw achting een bedrag
van ongeveer EUR 7.000 per w eek gerealiseerd w orden; de verw achte totale
opbrengst zou ongeveer EUR 25.000 bedragen. De kosten voor het tijdelijk
voortzetten van de activiteiten w aren geschat op ongeveer EUR 4.000. Per
saldo zou het tijdelijk voortzetten van de activiteiten gedurende de maand
augustus naar verw achting ongeveer EUR 21.000 opleveren.
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Inmiddels is duidelijk dat er voor een bedrag van ongeveer EUR 38.000 aan
w erkzaamheden is verricht gedurende de tijdelijke voortzetting. De curator zal
zich in de komende verslagperiode inzetten om dat bedrag te incasseren. De
kosten van de voortzetting die voor rekening van de boedel komen w orden
nog vastgesteld in samenspraak met Calando. De curator verw acht in het
volgende verslag meer details te kunnen geven met betrekking tot de
financiële verslaglegging gedurende de voortzetting.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Gezien de reële kansen op een doorstart en de verw achte opbrengst van de
tijdelijke voortzetting van de activiteiten, is besloten dat het tijdelijk
voortzetten van de activiteiten van Nedforce in het belang van de boedel w as.
Het boedelkrediet w as hiervoor noodzakelijk, nu de onderneming zelf niet over
liquide middelen beschikte. In dit kader zijn door de curator de hierboven in
hoofdstukken 6.1 en 6.2 beschreven w erkzaamheden verricht.
In de laatste anderhalve w eek van de voortzettingsperiode (de maand
augustus) hebben de curator, de w erknemers en de overige betrokken
partijen zich ingezet om de klanten van Nedforce die geen onderdeel
uitmaakten van de doorstart te informeren, hun data veilig te stellen en de
overgang naar een nieuw e dienstverlener te faciliteren.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft in de w eken na het faillissement met meerdere partijen
gesproken over de verkoop van alle of een deel van de activiteiten van
Nedforce. Een aantal partijen heeft afgezien van het uitbrengen van een bod
omdat de w erknemers – die voor een overname door die partijen essentieel
w aren – al elders in dienst zouden treden. Uiteindelijk is door tw ee partijen
een bod uitgebracht. Het hoogste bod, dat is uitgebracht door de aan Calando
gelieerde partij Compliance Innovations B.V., is uiteindelijk door de curator met
toestemming van de rechter-commissaris aanvaard.

27-09-2018
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Totaal is een koopprijs ad EUR 33.500 exclusief btw overeengekomen. Dat
bedrag is als volgt onderverdeeld:
IE-rechten: EUR 21.500
Goodw ill: EUR 12.000
Verder zijn als onderdeel van de verkoop onder andere afspraken gemaakt
met betrekking tot het kosteloos afvoeren van de inventaris en het opleveren
van de bedrijfsruimte. Daarnaast heeft de koper voor een bedrag van totaal
EUR 7.911 schulden van Nedforce aan niet-gelieerde partijen voldaan, en is
overeengekomen dat de vorderingen van diverse gelieerde partijen ad totaal
EUR 44.149 niet w orden ingediend dan w el w orden gecrediteerd. Dit heeft tot
gevolg dat de totale schuldenlast van Nedforce significant is afgenomen,
w aardoor de uitkering aan de resterende schuldeisers hoger kan zijn.
De koper zal vooral de Raemonda activiteiten van Nedforce voortzetten. In
ieder geval één van de voormalig w erknemers van Nedforce is bij de koper in
dienst getreden.
Het is van belang om op te merken dat onder andere tijd een belangrijke factor
w as in het verkoopproces. Het w as voor de curator van belang om zo snel
mogelijk een doorstart te realiseren, zodat klanten tijdig geïnformeerd konden
w orden en indien nodig data veilig konden stellen of diensten over konden
zetten naar een andere dienstverlener voordat Nedforce de activiteiten zou
beëindigen. De curator heeft zich dan ook ingezet om zo spoedig mogelijk een
verkoop te realiseren.

6.5 Verantwoording
De activa zijn per 31 augustus 2018 voor risico en rekening van de koper.
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6.6 Opbrengst
€ 33.500,00
Totaal is een koopprijs ad EUR 33.500 exclusief btw overeengekomen. Dat
bedrag is als volgt onderverdeeld:
IE-rechten: EUR 21.500
Goodw ill: EUR 12.000
Na verrekening met het boedelkrediet ad EUR 5.000,00 is de resterende
koopprijs ad EUR 28.500,00 op de boedelrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

27-09-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In het kader van de doorstart zijn door de curator de hierboven in hoofdstuk
6.4 beschreven w erkzaamheden verricht.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een deel van) de digitale administratie ontvangen. De curator
zal de overgelegde administratie nader onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is op 5 juli 2017 gedeponeerd. Dit is de laatste
gedeponeerde jaarrekening.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van art. 2:396 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting van
het laten uitvoeren van accountantsonderzoek als bedoeld in art. 2:393 BW .
Deze vrijstelling is van toepassing als de w aarde van de activa niet meer
bedraagt dan € 4.400.000 en de netto omzet niet meer bedraagt dan €
8.800.000.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-09-2018
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Onderw erp van nader onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

27-09-2018
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Onderw erp van nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019
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Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt de rechtmatigheidsaspecten van het faillissement.

27-09-2018
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Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

13-02-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator de
administratie veiliggesteld.

27-09-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Curator: p.m.
UW V: p.m.
Overige boedelvorderingen in het kader van tijdelijke voortzetting activiteiten:
p.m

27-09-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.144,00

27-09-2018
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€ 70.097,00

13-02-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
p.m.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
N.v.t.

27-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

27-09-2018
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8

13-02-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.387,23

27-09-2018
1

€ 33.101,23

13-02-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

27-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende schuldeisers zijn aangeschreven en uitgenodigd hun vorderingen
in te dienen.

27-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

27-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

27-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

27-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

27-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de komende
verslagperiode voornamelijk bezighouden met het afw ikkelen van de doorstart,
de incasso van de debiteurenportefeuille, het onderzoek naar de pandrechten,
het onderzoek naar de ziekteverzuimverzekering en het
rechtmatigheidsonderzoek

27-09-2018
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de komende
verslagperiode voornamelijk bezighouden met de incasso van de debiteuren,
het onderzoek naar de ziekteverzuimverzekering en het
rechtmatigheidsonderzoek

13-02-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De verw achte termijn voor afw ikkeling is 1 jaar.

27-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-02-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en begeleidend bericht aan rechtercommissaris.

Bijlagen
Bijlagen

27-09-2018
1

