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Algemene gegevens
Naam onderneming
Loom & Lace B.V. en Loom & Lace W holesale B.V.

01-05-2019
1

Gegevens onderneming
Loom & Lace B.V. (hierna "Loom & Lace"), dossiernummer Kamer van
Koophandel: 61964239, statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te (1101 BB) Amsterdam aan de Hoogoorddreef 125.
Loom & Lace W holesale B.V. (hierna "Loom & Lace W holesale"),
dossiernummer Kamer van Koophandel: 72333812, statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 BB) Amsterdam aan de
Hoogoorddreef 125.
Vanw ege het verw even karakter van de activiteiten van Loom & Lace en Loom
& Lace W ho-lesale w ordt de verslaglegging van beide faillissementen
geconsolideerd.
Gelet op de onderlinge verw evenheid van de activiteiten, zal de verslaglegging
in de vorm van gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden.

Activiteiten onderneming

01-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Loom & Lace hield zich bezig met het ontw erpen, ontw ikkelen en verkopen van
dameskleding, damesschoenen en accessoires voor en aan consumenten. De
verkopen vonden plaats in vier w inkelpanden, w aarvan tw ee in Haarlem, één
in Bussum en één in Amsterdam. Daarnaast w erd dameskleding verkocht aan
andere retailers.

01-05-2019
1

Loom & Lace W holesale hield zich bezig met het ontw ikkelen, ontw erpen,
vervaardigen, verkopen, importeren en exporteren van mode- en
w oonartikelen, lifestyleproducten en accessoires voor en aan consumenten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ -56.598,28

€ 408.314,79

2016

€ 10.334,69

€ 296.374,09

2018

€ -183.537,76

€ 347.724,26

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd.

01-05-2019
1

Bovenstaande gegevens betreffende financiële gegevens van Loom & Lace
B.V.

31-01-2020
4

Het balanstotaal van Loom & Lace W holesale bedraagt over het jaar 2018: €
137.535,03
In de voorgaande verslagen zijn abusievelijk onjuiste w inst- en verliescijfers
w eergegeven. De curator heeft deze cijfers gecorrigeerd. Dit verslag geeft de
correcte w inst- en verliescijfers w eer.

30-10-2020
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

Boedelsaldo

01-05-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Loom & Lace: € 29.447,07
Loom & Lace W holesale: € 15.402,85

Toelichting
Loom & Lace: € 40.977,83 Loom & Lace W holesale: € 15.402,85

Toelichting
Loom & Lace B.V.: € 45.382,43
Loom & Lace W holesale: € 34.319,22

Toelichting
Loom & Lace B.V.: € 22.128,18
Loom & Lace W holesale: € 34.319,22

Toelichting
Loom & Lace B.V.: € 20.064,59
Loom & Lace W holesale: € 34.319,22

Toelichting
Loom & Lace B.V. : € 20.867,59
Loom & Lace W holesale B.V. : € 34.319,22

Toelichting
Loom & Lace B.V. : € 20.867,59
Loom & Lace W holesale B.V.: € 34.175,86
€ 43.416,13
Toelichting
Loom & Lace B.V.: € 10.717,43
Loom & Lace W holesale B.V.: € 32.698,70

Verslagperiode

01-05-2019
1

08-08-2019
2

31-01-2020
4

30-04-2020
5

30-07-2020
6

30-10-2020
7

29-01-2021
8

28-05-2021
9

Verslagperiode
van
2-4-2019

01-05-2019
1

t/m
30-4-2019
van
1-8-2019

08-08-2019
2

t/m
5-8-2019
van
6-8-2019

31-10-2019
3

t/m
31-10-2019
van
30-10-2019

31-01-2020
4

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

30-04-2020
5

t/m
29-4-2020
van
31-7-2020

30-10-2020
7

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
8

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021

28-05-2021
9

t/m
28-5-2021
van
29-5-2021
t/m
26-8-2021

Bestede uren

27-08-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 11 min

2

28 uur 25 min

3

13 uur 30 min

4

7 uur 18 min

5

3 uur 48 min

6

2 uur 30 min

7

9 uur 24 min

8

11 uur 48 min

9

14 uur 30 min

10

12 uur 36 min

totaal

147 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat niet alle informatie beschikbaar en/of er onjuiste informatie aangeleverd
kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan
w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van het kantoor van
de curator (cms.law , online services/faillissementen).
Bij de uitvoering van haar w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

08-08-2019
2

Het totaal aantal bestede uren is: 97 uur en 18 minuten.

31-01-2020
4

Het totaal aantal bestede uren is: 101 uur en 06 minuten.

30-04-2020
5

Het totaal aantal bestede uren is: 113 uur.

30-10-2020
7

Het totaal aantal bestede uren is: 124 uur en 48 minuten.

29-01-2021
8

Het totaal aantal bestede uren is: 157 uur en 6 minuten.

27-08-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Loom & Lace is bij akte van 26 november 2014 opgericht. Fourtimes B.V. is enig
bestuurder van Loom & Lace. Loom & Lace W holesale is bij akte van 10
augustus 2018 opgericht. Fourtimes B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder
van Loom & Lace W holesale. Mevrouw Bolle-Van der Meulen is enig
aandeelhouder en bestuurder van Fourtimes B.V.

01-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

01-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ten gunste van Loom & Lace en Loom & Lace W holesale liepen de gebruikelijke
verzekeringen. W aar nodig heeft de curator deze opgezegd.

01-05-2019
1

1.4 Huur
Loom & Lace had een huurovereenkomst met betrekking tot de volgende
panden:
(a) kantoorpand aan de Hoogoorddreef 125 te Amsterdam;
(b) w inkelpand aan de Runstraat 2B te Amsterdam;
(c) w inkelpand aan de W armoesstraat 27 te Haarlem;
(d) w inkelpand aan de Zijlstraat 93 te Haarlem.

01-05-2019
1

De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging, de huurovereenkomsten van alle voornoemde panden opgezegd
met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden ex
artikel 39 Faillissementsw et.

1.5 Oorzaak faillissement
In de komende verslagperiodes zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement van Loom & Lace en Loom & Lace W holesale.

01-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

01-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

01-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-4-2019

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedels geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator kort na haar be-noeming ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft de curator hiervoor een machtiging verleend. Op 9 april 2019
heeft het UW V op het kantoor van de curator de collectieve intakebijeenkomst
gehouden voor het personeel. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle w erknemers
in de gelegenheid gesteld hun vorderingen op Loom & Lace en Loom & Lace
W holesale aan het UW V kenbaar te maken.

01-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Zow el Loom & Lace als Loom & Lace W holesale hadden op datum faillissement
geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van Loom & Lace
en/of Loom & Lace W holesale geregistreerd staan en of deze met beperkte
rechten zijn bezw aard. Dit bleek niet het geval.

08-08-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en voorraden

€ 14.500,00

€ 0,00

totaal

€ 14.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de boedel van Loom & Lace een voor een onderneming uit
de retailsector gebruikelijke beperkte bedrijfsinventaris aangetroffen.
Bovendien trof de curator een voorraad dameskleding, damesschoenen en
accessoires aan. De curator zal ten aanzien van deze zaken op korte termijn
een biedingsprocedure starten.

01-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, nu geen sprake is van enig stil pandrecht op de
inventaris.

01-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een derde partij ingeschakeld om de aan Loom & Lace en
Loom & Lace W holesale toebehorende inventaris te taxeren.

01-05-2019
1

De curator heeft in de tw eede verslagperiode de mogelijkheden van een
(onderhandse) verkoop van de inventaris en de voorraden onderzocht en is in
dat kader een biedingsprocedure gestart. Aan alle geïnteresseerde partijen is
informatie ten aanzien van de inventaris en de voorraden toegestuurd. Drie
partijen hebben een bieding gedaan op de inventaris en de voorraden. De
curator heeft deze drie biedingen meegenomen in het biedingsproces. De
inventaris en voorraden zijn uiteindelijk tezamen met de voorraden verkocht
aan één partij. De opbrengst bedraagt EUR 14.500,--.

08-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement had Loom & Lace een voorraad dameskleding,
damesschoenen en accessoires voorhanden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in de eerste vier w eken na datum faillissement deze
voorraden zo goed als mogelijk in de w inkelpanden aan de Runstraat 2B te
Amsterdam en de Zijlstraat 93 te Haarlem verkocht. De curator zal de verkoop
van de voorraden vanuit de w inkels nog één à tw ee w eken voortzetten,
afhankelijk van de te verw achten opbrengst.

01-05-2019
1

De curator heeft de w inkels een w eek na het verschijnen van het eerste
faillissementsverslag definitief gesloten en de verkoop van de voorraden vanuit
de w inkels definitief gestaakt. Daarna is de curator een biedingsprocedure
gestart. Zie voor het verloop van de biedingsprocedure hierboven onder 3.5.

08-08-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Merkrechten Loom & Lace

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tot de boedel van Loom & Lace behoorde eveneens de merkrechten van de
merknaam "Loom & Lace."

01-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Loom & Lace had voor datum faillissement een bestelling geplaatst bij een
crediteur voor het leveren van een voorraad dameskleding. Deze crediteur
heeft de voorraad dameskleding uiteindelijk niet geleverd nu haar facturen
onbetaald zijn gebleven. De desbetreffende dameskleding w as voorzien van
labels met de merknaam "Loom & Lace."
Teneinde deze voorraad dameskleding alsnog te kunnen verkopen heeft de
desbetreffende crediteur een bieding gedaan op de merkrechten van het merk
"Loom & Lace." De merknaam is uiteindelijk aan deze crediteur verkocht voor
een bedrag van EUR 5.000,-- (excl. btw ).

01-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Loom & Lace W holesale B.V.

€ 169.394,32

€ 18.916,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.916,37

€ 0,00

Loom & Lace B.V.
totaal

€ 169.394,32

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille w ordt nog in kaart gebracht.

01-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is, gezamenlijk met het bestuur, thans bezig om de totale
debiteurenportefeuille in kaart te brengen.

01-05-2019
1

De debiteurenportefeuille van Loom & Lace w ordt, gezamenlijk met het
bestuur, in kaart gebracht.
De debiteuren van Loom & Lace W holesale hebben een omvang van EUR
169.394,32. Een groot gedeelte hiervan, namelijk een bedrag van EUR
123.253,92, ziet op intercompany vorderingen van Loom & Lace W holesale op
Loom & Lace en zijn vanw ege het faillissement van Loom & Lace oninbaar.
Na aftrek van de vorderingen jegens Loom & Lace resteert een bedrag van
EUR 46.140,40 aan overige debiteuren. De overige debiteuren zijn door de
curator aangeschreven. De curator heeft tot op heden een bedrag van EUR
20.874,21 geïnd.

31-10-2019
3

Een aantal debiteuren heeft onverschuldigd betaald op de bankrekening van
Loom & Lace W holesale. Dit betreft een bedrag van EUR 2.777,61. Dit bedrag
is door de curator teruggeboekt.

31-01-2020
4

Tot op heden is er een bedrag van EUR 18.916,37 geïnd.
De curator heeft bij de bestuurder meermaals de stukken ter onderbouw ing
van de debiteurenpositie van Loom & Lace opgevraagd. De curator is in
afw achting van de stukken. De curator verw acht dat de opbrengst van een
eventuele debiteurenportefeuille beperkt zal zijn, gelet op de sinds de
faillietverklaring verstreken periode.

29-01-2021
8

De debiteurenportefeuille van Loom & Lace W holesale B.V. bevat een
substantiële (intercompany) vordering van ruim 123.000 euro op Loom & Lace
B.V. die oninbaar is vanw ege het faillissement. De curator heeft alle debiteuren
(herhaaldelijk) aangeschreven. Een aantal vorderingen w orden betw ist. Gelet
op de hoogte van de facturen zijn verdere incassomaatregelen niet w enselijk.

28-05-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering verstrekt aan Loom & Lace en/of Loom & Lace
W holesale.

01-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
W aar nodig zijn deze beëindigd.

01-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden door Loom & Lace en/of Loom & Lace W holesale
verstrekt.

01-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

Enkele partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Voor zover een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud is vastgesteld is
de desbetreffende leverancier in staat gesteld om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken af te halen.

08-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Enkele partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Voor zover een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud is vastgesteld
w ordt de desbetreffende leverancier in staat gesteld om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken af te halen.

01-05-2019
1

Niet van toepassing.

08-08-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

01-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van dit faillissementsverslag zijn nog tw ee w inkels open om de
voorraad voor een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen verkopen. De
verw achting is dat de w inkels binnen één of tw ee w eken definitief w orden
gesloten w aarna de voorraad die alsdan resteert zal w orden verkocht.

01-05-2019
1

De curator heeft de w inkels een w eek na het verschijnen van het eerste
faillissementsverslag definitief gesloten en de verkoop van de voorraden vanuit
de w inkels definitief gestaakt. Daarna is de curator een biedingsprocedure
gestart. Zie voor het verloop van de biedingsprocedure hierboven onder 3.5.

08-08-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
De curator voert de gebruikelijke boedeladministratie met behulp van de
bestuurders en de (ex-) medew erkers van Loom & Lace en Loom & Lace
W holesale.

08-08-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de voorraden vanuit tw ee w inkelpanden verkocht een w eek
na het verschijnen van het eerste faillissementsverslag. De curator heeft
toezicht gehouden op de operationele en financiële gang van zaken binnen
Loom & Lace en Loom & Lace W holesale.

08-08-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

01-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

01-05-2019
1

De curator heeft de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke doorstart
van de activiteiten van Loom & Lace en Loom & Lace W holesale onderzocht. Dit
bleek niet mogelijk.

08-08-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-05-2019
1

De curator zal in de komende verslagperiode(s) haar onderzoek naar de vraag
of aan de boekhoudplicht is voldaan voortzetten. Hiertoe is de curator onder
meer een onderzoek naar de digitale administratie gestart.

31-10-2019
3

Het onderzoek naar de digitale administratie w ordt de komende
verslagperiode voortgezet en de curator verw acht dat dit onderzoek ook
binnen deze periode kan w orden afgerond.

30-04-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Loom & Lace heeft haar (voorlopige) jaarrekening over 2015 is op 15 mei 2017
en derhalve ruim 4 maanden te laat gedeponeerd. De jaarrekening over 2016
is op 9 april 2018 en derhalve ruim 3 maanden te laat gedeponeerd. De
jaarrekening over 2017 is op 29 januari 2019 en derhalve 1 maand te laat
gedeponeerd. Tot op heden is voor Loom & Lace W holesale geen jaarrekening
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Loom & Lace en Loom & Lace W holesale voldoen aan de in de w et gestelde
grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot
het laten verrichten van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1
e.v. BW ).

01-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt w ordt voor beide vennootschappen nog door de curator onderzocht.
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

01-05-2019
1
28-05-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt w ordt voor beide vennootschappen nog door de curator onderzocht.

01-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt w ordt voor beide vennootschappen nog door de curator onderzocht.

01-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is bezig met de laatste punten van het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft diverse vragen aan de bestuurder gesteld en de bestuurder
heeft reeds de verzochte informatie aangeleverd. De curator is op dit moment
bezig deze informatie te bestuderen.

27-08-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de volgende
verslagperiode(s) onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden.

08-08-2019
2

De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de volgende
verslagperiode(s) onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden.

31-10-2019
3

De curator zal in de komende verslagperiode(s) haar onderzoek naar de
administratie en mogelijke onregelmatigheden voortzetten.

30-10-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

01-05-2019
1

€ 38.674,14

08-08-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 36.254,14.
Er is een vordering ten aanzien van huur na datum faillissement ingediend ter
hoogte van € 2.420,00
€ 44.915,75

31-10-2019
3

Toelichting
Er is een nieuw e vordering ten aanzien van huur na datum faillissement
ingediend. In totaal zijn er nu tw ee vorderingen ten aanzien van huur na
datum faillissement ingediend voor een totaalbedrag van € 8.661,61.
€ 45.663,89

31-01-2020
4

Toelichting
In totaal zijn er nu drie vorderingen ten aanzien van huur na datum
faillissement ingediend voor een totaalbedrag van € 9.409,75.
€ 47.871,71

30-07-2020
6

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is gew ijzigd naar € 38.461,96
€ 47.871,71
Toelichting
Zow el de vordering van het UW V alsmede de vorderingen van de huur betreft
alleen Loom & Lace.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-10-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.012,00

01-05-2019
1

€ 142.578,00

08-08-2019
2

€ 142.578,00

31-10-2019
3

Toelichting
Loom & Lace: € 133.308,00.
Loom & Lace W holesale : 18.090,00.
€ 151.463,00

31-01-2020
4

Toelichting
Toelichting
Loom & Lace: € 133.308,00.
Loom & Lace W holesale: € 18.155,00.
€ 151.463,00

30-10-2020
7

Toelichting
Loom & Lace : € 133.308. Deze betreft loonheffing en omzetbelasting over
2018 en 2019
Loom & Lace W holesale: € 18.155 betreft omzetbelasting 2018 en 2019
€ 154.220,00

28-05-2021
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Toelichting
Loom & Lace : € 136.065. In de afgelopen verslagperiode is een vordering
terzake van VpB 2018 ingediend.
Loom & Lace W holesale: € 18.155 betreft omzetbelasting 2018 en 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 32.494,94

01-05-2019
1

08-08-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 32.494,94.
€ 32.494,94

30-10-2020
7

Toelichting
Deze vordering betreft alleen Loom & Lace.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

01-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

01-05-2019
1

Toelichting
Loom & Lace: 16 crediteuren
Loom & Lace W holesale: 3 crediteuren
52

08-08-2019
2

Toelichting
Loom & Lace: 46 crediteuren
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren
53

31-10-2019
3

Toelichting
Loom & Lace: 47 crediteuren.
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren.
59

31-01-2020
4

Toelichting
Loom & Lace: 53 crediteuren.
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren.
61

30-04-2020
5

Toelichting
Loom & Lace: 55 crediteuren.
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren.
63

30-07-2020
6

Toelichting
Loom & Lace: 57 crediteuren.
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren.
64
Toelichting
Loom & Lace : 58 crediteuren.
Loom & Lace W holesale: 6 crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

30-10-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 242.985,75

01-05-2019
1

Toelichting
Loom & Lace: EUR 7.883,79
Loom & Lace W holesale: 235.101,96
€ 487.207,65

08-08-2019
2

Toelichting
Loom & Lace: EUR 392.911,11
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54
€ 484.536,13

31-10-2019
3

Toelichting
Loom & Lace: EUR 390.239,59.
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54.
€ 494.386,44

31-01-2020
4

Toelichting
Loom & Lace: EUR 400.089,90.
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54.
€ 499.687,19

30-04-2020
5

Toelichting
Loom & Lace: EUR 405.390,65.
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54.
€ 520.150,87

30-07-2020
6

Toelichting
Loom & Lace: EUR 425.854,33.
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54.
€ 520.208,97

30-10-2020
7

Toelichting
Loom & Lace : EUR 425.912,43
Loom & Lace W holesale: EUR 94.296,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

01-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld hun vordering in te dienen en aan te geven of zij zich op
een (bijzonder) recht w ensen te beroepen.

01-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
It Fits Fashion B.V.

01-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure.

01-05-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst.

01-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen, aangezien de procedure reeds is geschorst.

01-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:
- verkoop van de inventaris en voorraden;
- het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan;
- het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01-05-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:
- het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan;
- het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

08-08-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:
- het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan;
- het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

31-01-2020
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:

30-10-2020
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- het voortzetten van de debiteurenincasso;
- het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:

29-01-2021
8

- het afronden van de debiteurenincasso;
- het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is in een vergevorderd stadium.
De curator verw acht op korte termijn tot een afronding hiervan te kunnen
komen.

28-05-2021
9

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

01-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

27-08-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

01-05-2019
1

