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Algemene gegevens
Naam onderneming
W interzon Zonnestudio’s B.V. (hierna “W interzon”)

07-11-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22044539.
Statutair gevestigd te gemeente Noordw ijk.
Vestigingsadres: 2202 ED Noordw ijk, Van Hardenbroekw eg 13.
Tevens handelend onder de naam Sunday’s (Beethovenstraat), Sunday’s
(Vrijheidslaan) en Sunday’s (Hoofddorp).

07-11-2018
1

Vestigingen:
Stadionw eg 39 (kruising Beethovenstraat), 1077 RW Amsterdam (hierna
“Beethovenstraat”),
Vrijheidslaan 2, 1078 PJ Amsterdam (hierna “Vrijheidslaan”) en
Kruisw eg 983 B, 2132 CE Hoofddorp.

Activiteiten onderneming
Exploiteren van zonnestudio’s inclusief aanverw ante diensten w aaronder
spraytanning en verkoop van cosmetica, een en ander als franchisenemer van
de Sunday’s-formule.

Financiële gegevens

07-11-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.395.318,60

€ 33.021,78

€ 1.060.406,34

2016

€ 1.395.370,40

€ 71.503,17

€ 1.081.854,85

2017

€ 1.267.296,96

€ 11.024,87

€ 1.072.702,57

2018

€ 628.701,36

€ -124.007,64

€ 749.330,41

Toelichting financiële gegevens
De cijfers met betrekking tot de omzet en de w inst en verliesrekening zijn nog
in onderzoek.

08-03-2019
2

Bovenstaande gegevens zijn afgeleid uit overgelegde (kolommen)balansen en
verlies- en w instrekeningen. De verslaglegging w erd geconsolideerd gedaan
met enig aandeelhouder Helios Beheer B.V.

24-12-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

07-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 100.682,42

07-11-2018
1

€ 95.990,26

08-03-2019
2

€ 117.747,65

08-07-2019
3

€ 93.308,29

24-12-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-9-2018

07-11-2018
1

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

08-03-2019
2

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

08-07-2019
3

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

24-12-2019
4

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

25-03-2020
5

t/m
15-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

149 uur 0 min

2

27 uur 12 min

3

53 uur 24 min

4

27 uur 18 min

5

15 uur 42 min

totaal

272 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn 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.

07-11-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder enig aandeelhouder van W interzon is Helios Beheer B.V.
Bestuurders van Helios Beheer B.V. zijn Belenos Beheer B.V., Sunbeam Holding
B.V. en Ferro Sol Holding B.V. De bestuurders van deze vennootschappen zijn
de heer C.N. Jansen van Rosendaal en mevrouw A.E. de Vries (Helios Beheer
B.V.), mevrouw R.A.M. Kamphuis-Jansen van Rosendaal (Sunbeam Holding B.V.)
en mevrouw R.M. Kruithof-Kamphuis (Ferro Sol Holding B.V.).

07-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met enige lopende procedures.

07-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgezegd.

07-11-2018
1

1.4 Huur
De huur van het pand in Hoofddorp is reeds voor het faillissement opgezegd
en op 11 oktober 2018 door de curator opgeleverd aan de verhuurder. De huur
van het pand aan de Vrijheidslaan is door de curator opgezegd. De huur van
het pand aan de Beethovenstraat is door de verhuurder opgezegd. Beide
Amsterdamse vestigingen hebben een doorstart gemaakt w aarbij nieuw e
huurovereenkomsten zijn gesloten, zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

07-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van gefailleerde hebben verklaard dat de oorzaak van het
faillissement is gelegen in een combinatie van factoren. De eerste factor is dat
de omzet van de zonnestudio in Hoofddorp, mede als gevolg van een nieuw e
concurrent, sterk terug w as gelopen. Men heeft besloten om, ondanks dat de
huurovereenkomst nog doorliep tot 1 april 2019, deze zonnestudio per 1 juni
2018 te sluiten. De huurverplichtingen van deze locatie bleven echter drukken
op de resultaten van de onderneming. Tw eede factor is de lange en zonnige
zomer van 2018 gew eest. Hierdoor zijn de bezoekersaantallen in (en daarmee
de omzet van) alle zonnestudio’s aanzienlijk teruggelopen. Om de verliezen op
te vangen is op 1 juli 2018 de zonnestudio aan de Stadhouderskade te
Amsterdam verkocht aan een derde partij. Ook de zonnestudio aan de
Beethovenstraat is te koop gezet. De bestuurders hebben verklaard dat de
voorgenomen verkoop van deze studio niet is doorgezet nadat er beslag w as
gelegd op de activa. In de komende verslagperioden zullen de oorzaken van
het faillissement nader w orden onderzocht.

07-11-2018
1

Van andere oorzaken die hebben geleid tot het faillissement is niet gebleken.

25-03-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

07-11-2018
1

Toelichting
Tw ee w erknemers zijn tevens (middellijk) aandeelhouder en bestuurder van
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-11-2018
1

Toelichting
In onderzoek.

24-12-2019
4

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-9-2018

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 27 september 2018 is met toestemming van de rechter-commissaris het
ontslag van het personeel aangezegd. De UW V collectieve intake heeft op 1
oktober 2018 plaatsgevonden.

07-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is niet in het bezit van onroerende zaken.

07-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris Beethovenstraat

Boedelbijdrage

€ 13.000,00

kantoor- en bedrijfsinventaris Vrijheidslaan

€ 5.000,00

totaal

€ 18.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Geïnteresseerden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en
vervolgens inzicht gekregen in de activa. De curator heeft van zow el Sunday’sfranchisenemers als eigenaren van andere zonnestudio’s biedingen
ontvangen. Op 17 oktober 2018 is, met toestemming van de rechtercommissaris, de activa van de zonnestudio’s aan de Beethovenstraat en de
Vrijheidslaan onderhands verkocht aan tw ee verschillende partijen. Beide
partijen exploiteren als franchisenemer reeds een andere zonnestudio onder
de Sunday’s-formule.

07-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de
opbrengst van eventueel alsnog aan te treffen bodemzaken de belangen van
de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw . (bodemvoorrecht) behartigen.

07-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

08-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Cosmetica Beethovenstraat

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht.

08-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

3.8 Andere activa

08-03-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill locatie Beethovenstraat
Goodw ill locatie Vrijheidslaan
totaal

Boedelbijdrage

€ 59.000,00
€ 5.000,00
€ 64.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill is in het kader van de tw ee doorstarts verkocht. Van andere activa
is niet gebleken.

08-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

08-03-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Restant verkoopopbrengst locatie
Stadhouderskade

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De koopprijs voor de locatie Stadhouderskade, een zonnestudio die op 1 juli
2018 (derhalve voor het faillissement) is verkocht aan een derde, is nog niet
volledig betaald. De openstaande betalingstermijnen zullen conform de
koopovereenkomst in de komende vijf maanden door de curator w orden
gefactureerd en geïncasseerd.

07-11-2018
1

De resterende termijnen van de koopprijs zijn inmiddels allemaal voldaan op
de faillissementsrekening. Naast de koopprijs w as ook een additionele
vergoeding verschuldigd bij het behalen van een bepaalde omzet in 2018 en
2019. De curator zal onderzoeken of de additionele vergoeding over 2018 is
verschuldigd en deze eventueel incasseren. Voorts zal de curator onderzoeken
of de hiervoor bedoelde resterende termijnen en de additionele vergoedingen
onder het pandrecht van de pandhouder vallen.

08-03-2019
2

De eerder betaalde termijnen zijn betaald aan de enig aandeelhouder van
W interzon, Helios Beheer B.V. De curator doet nader onderzoek naar het
aantal betalingen en de rechtsgrond daarvan.
De koper heeft informatie aangeleverd w aaruit volgt dat de omzet over 2018
lager is dan de omzetw aarde w aarbij de additionele vergoeding verschuldigd
w ordt. De curator heeft de ter beschikking gestelde cijfers in onderzoek.

08-07-2019
3

Uit het onderzoek naar de eerder verrichte deelbetalingen van de koopprijs
aan Helios Beheer B.V. is het volgende gebleken. De koper mocht er, gelet op
de bew oordingen in de koopovereenkomst, op vertrouw en dat zij bevrijdend
kon betalen aan Helios Beheer B.V. Daarnaast heeft de curator geconcludeerd
dat de deelbetalingen, die feitelijk zijn verricht door overboeking naar de INGrekening van Helios Beheer B.V., niet hebben geresulteerd in benadeling van
de gezamenlijke schuldeisers nu ING Bank N.V. zow el een rechtsgeldig
pandrecht op de vorderingen van W interzon op derden als een verklaring van
hoofdelijke verbondenheid van Helios Beheer en W interzon voor elkaars
schulden aan ING heeft verkregen.
In het kader van de hierboven genoemde variabele koopprijs ten aanzien
van de verkoop van de zonnestudio aan de Stadhouderskade is vastgesteld
dat voor verschuldigdheid daarvan zow el in 2018 als in 2019 niet voldaan is
aan de overeengekomen vereisten. Derhalve volgt hieruit geen opbrengst
voor de boedel.

25-03-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inning resterende koopprijs zonnestudio Stadhouderskade.

08-03-2019
2

Onderzoek naar het aantal betalingen inzake verkoop zonnestudio
Stadhouderskade aan Helios Beheer B.V.

08-07-2019
3

Onderzoek verschuldigdheid additionele vergoeding.

24-12-2019
4

Het onderzoek is afgerond en daarmee ook de w erkzaamheden voor dit
onderdeel.

25-03-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 32.538,47

07-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. (hierna: “de bank”) heeft een vordering op gefailleerde inzake
een kredietovereenkomst.
€ 7.067,69

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is door de boedel betaald, zie 5.4.

08-07-2019
3
24-12-2019
4

5.2 Leasecontracten
Er w erd een bedrijfsauto geleased, deze is inmiddels ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

07-11-2018
1

Daarnaast leasete W interzon vijf zonnebanken en één spray tan cabine van
tw ee verschillende partijen. Een partij heeft laten w eten dat tw ee
leaseovereenkomsten door de doorstarter van de Beethovenstraat zijn
overgenomen en tw ee leaseovereenkomsten door de doorstarter van de
Vrijheidslaan zijn overgenomen. De overige leaseovereenkomsten zijn
beëindigd en de curator heeft vernomen dat de onderliggende objecten per 1
november 2018 zijn verkocht.

08-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft aan de curator gemeld dat er sprake is van een pandrecht op
alle roerende zaken, debiteuren en handelsvoorraden.

5.4 Separatistenpositie

07-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Op basis van de door de bank overgelegde stukken is vast komen te staan dat
een rechtsgeldig pandrecht op debiteurenvorderingen is gevestigd. Op dit
moment heeft de bank onvoldoende documentatie aan de curator overhandigd
om de gepretendeerde separatistenpostitie van de bank vast te kunnen
stellen ten aanzien van de inventaris en voorraden. Met de bank zijn
desondanks afspraken gemaakt over de verdeling van de verkoopopbrengst
van de roerende zaken in het geval de gepretendeerde zekerheidsrechten
geldig blijken te zijn.

07-11-2018
1

De bank heeft inmiddels de ontbrekende stukken achterhaald en aan de
curator overgelegd. De curator zal overgaan tot financiële afw ikkeling met de
pandhouder. W elk bedrag aan de pandhouder toekomt dient nader onderzocht
te w orden, nu op dit moment nog niet duidelijk is of de vordering van de
Belastingdienst uit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

08-03-2019
2

De bank heeft haar vordering verlaagd naar € 7.067,69. De curator is in
afw achting van een specificatie van deze vordering. De opbrengsten
voortvloeiend uit de aan de bank verpande debiteuren en niet-bodemzaken
zijn voldoende om de bank volledig te kunnen voldoen. Voor de afrekening met
de bank als pandhouder kan de vraag of de vordering van de fiscus uit het
vrije boedelactief kan w orden voldaan derhalve onbeantw oord blijven.

08-07-2019
3

Uit nadere specificatie van de vordering van de bank is gebleken dat de
vordering van de bank € 4.164,12. bedraagt. De vordering van de bank is
inmiddels geheel voldaan.

24-12-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is door de bestuurders van gefailleerde geïnformeerd dat enkele
crediteuren goederen hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Deze
crediteuren zijn aangeschreven maar hebben nog geen vordering aangemeld.

07-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een retentierecht hebben
ingeroepen.

07-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een reclamerecht hebben
ingeroepen.

07-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is met de bank in overleg aangaande de uitw inning van de
zekerheden en een boedelbijdrage.

Toelichting
Er is een boedelbijdrage van 10% afgesproken.

07-11-2018
1

08-03-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank.

07-11-2018
1

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

25-03-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
bedrijfsactiviteiten tijdelijk voortgezet. De studio’s zijn niet gesloten.

07-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De pinbetalingen van na datum faillissement zijn door de bank doorgestort
naar de boedelrekening. De contante betalingen zijn afgestort.

07-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn bestellingen gedaan om de bedrijfsactiviteiten voor te kunnen blijven
zetten, deze bestelling zijn door de curator vanuit de omzet voldaan.

07-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 18 oktober 2018 zijn beide zonnestudio’s doorgestart.

07-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Alle doorstartkandidaten hebben een geheimhoudingsovereenkomst
ondertekend, w aarna zij een digitaal informatiepakket over de onderneming
hebben ontvangen. Op grond van deze informatie zijn de kandidaten in de
gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen op de activa van één of
beide locaties. Uiteindelijk hebben vier geïnteresseerde partijen afgezien van
het doen van een bieding. De overige vier partijen hebben elk een bieding
neergelegd voor één van beide zonnestudio’s, allen onder de voorw aarde van
overeenstemming met de verhuurder van het betreffende w inkelpand. Geen
enkele kandidaat heeft op beide locaties samen een bod gedaan. Met de
hoogste bieder per zonnestudio is op exclusieve basis verder onderhandeld.
Uiteindelijk is met deze tw ee partijen, en dus ten aanzien van beide
zonnestudio’s, overeenstemming bereikt.

07-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 85.000,00

07-11-2018
1

Toelichting
De zonnestudio aan de Beethovenstraat is verkocht voor € 75.000.
De zonnestudio aan de Vrijheidslaan is verkocht voor € 10.000.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet nader bekend.

08-03-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal voor zover nodig zijn medew erking verlenen aan de overgang
van de activa.

07-11-2018
1

Afgerond.

08-07-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de administratie van gefailleerde onderzoeken.

07-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor boekjaar 2016 is een instemmingsverklaring gedeponeerd. Helios Beheer
B.V. heeft in haar hoedanigheid van bestuurder op 9 januari 2018 de
jaarrekening 2016 gedeponeerd.

07-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W interzon kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van
artikel 2:396 lid 1 BW en is derhalve vrijgesteld van accountantscontrole.

07-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

07-11-2018
1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat EUR 18.160 op
de aandelen is gestort. Gelet op het feit dat W interzon is opgericht in 1999 is
thans niet meer na te gaan of daadw erkelijk op de aandelen is gestort.

08-03-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

07-11-2018
1

25-03-2020
5

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

07-11-2018
1

25-03-2020
5

Toelichting
Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

07-11-2018
1

De bestuurders hebben desgevraagd de door de curator in het kader van het
rechtmatigheden onderzoek gestelde vragen naar behoren beantw oord.

25-03-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal voor zover nodig nog informatie bij de bestuurders opvragen.

07-11-2018
1

Correspondentie met bestuurders. Afronding onderzoek.

25-03-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.839,15

07-11-2018
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder Vrijheidslaan € 5.261,20
Huur apparatuur € 523,50
€ 7.791,49

08-03-2019

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 75,63 + p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder Vrijheidslaan € 5.261,20
Huur Apparatuur € 2.454,66
€ 27.609,57

2

08-07-2019
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 121,00 + p.m.
UW V: € 17.234,10
Verhuurder Vrijheidslaan: € 5.261,20
Verhuurder Sunday’s Hoofddorp: € 2.538,61
Huur Apparatuur € 2.454,66
€ 27.618,65

24-12-2019
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 130,08 + p.m.
UW V: € 17.234,10
Verhuurder Vrijheidslaan: € 5.261,20
Verhuurder Sunday’s Hoofddorp: € 2.538,61
Huur Apparatuur € 2.454,66
€ 32.547,14

25-03-2020
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 127,05 + p.m.
UW V: € 17.234,10
Verhuurder Vrijheidslaan: € 5.261,20
Verhuurder Sunday’s Hoofddorp: € 2.538,61
Verhuurder Beethovenstraat: € 4.931,52
Huur Apparatuur € 2.454,66

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.582,00

07-11-2018
1

Toelichting
De aangifte omzetbelasting over de maand september 2018 geeft aan dat er
ook nog een bedrag ad € 2.151,- aan de Belastingdienst verschuldigd zal zijn.
€ 7.798,00

08-03-2019
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is verhoogd met de aanslag
omzetbelasting over de maand september 2018.
€ 26.683,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ex artikel 29 lid 7 W et op de
omzetbelasting 1968 ingediend.

24-12-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ontvangen.
€ 12.003,59

07-11-2018
1

08-07-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.464,77

08-07-2019
3

Toelichting
W erknemers vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

07-11-2018
1

19

08-03-2019
2

29

08-07-2019
3

33

24-12-2019
4

30

25-03-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 115.056,71

07-11-2018
1

€ 122.369,31

08-03-2019
2

€ 330.009,10

08-07-2019
3

€ 463.590,06

24-12-2019
4

€ 436.838,62

25-03-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke w ijze dit faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

08-03-2019
2

Naar het zich laat aanzien zal er een uitkering gedaan kunnen w orden aan de
concurrente crediteuren. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een
datum voor de verificatievergadering te bepalen.

24-12-2019
4

Door de rechter-commissaris is bepaald dat de verificatievergadering op 26
maart 2020 PRO FORMA zal plaatsvinden. Alle crediteuren zijn door de curator
hierover geïnformeerd. Een afschrift van de crediteurenlijsten is zeven dagen
voorafgaand aan de verificatievergadering voor ieder ter inzage neergelegd
bij de Centrale Balie-Parnassusw eg 220-van de rechtbank Amsterdam.

25-03-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is 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 curator melden, zullen
de vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

07-11-2018
1

Aanschrijven crediteuren, crediteurenlijsten opmaken voor neerlegging.

25-03-2020
5

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Incasso restant koopprijs locatie Stadhouderskade;
- Beoordeling en afw ikkeling pandrechten ING Bank;
- Continuering rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteuren.

07-11-2018
1

- Onderzoek rechtmatigheid betaling deel koopprijs locatie Stadhouderskade
aan Helios Beheer B.V.;
- Beoordeling en afw ikkeling pandrechten ING Bank;
- Continuering rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteuren.

08-03-2019
2

- Onderzoek rechtmatigheid betaling koopprijs locatie Stadhouderskade aan
Helios Beheer B.V.;
- Afw ikkeling pandrechten ING Bank;
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

08-07-2019
3

De w erkzaamheden inzake het oorzaken-en rechtmatigheidsonderzoek
w orden afgerond. Verder zal de curator in de komende verslagperiode de
uitdelingslijst opmaken.

25-03-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

07-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2020

25-03-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2019
3

