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Algemene gegevens
Naam onderneming
Just Ask! B.V.

05-02-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Just Ask! B.V.
(hierna: "Just Ask!"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34199931, statutair gevestigd te Amstelveen, vestigingsadres:
Afroditekade 215, 1076 DZ Amsterdam.

05-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
Just Ask! een dienstverlener voor uitvoerende kunst. Haar activiteiten zijn
onder meer: "Het ontw ikkelen, produceren en verkopen van muziek- en
amusementsprogramma's voor radio en televisie; het adviseren en managen
van artiesten en dj's alsmede het verzorgen van public relations; het optreden
als intermediair voor verkoop van de rechten op evenementen, radio- en
televisieprogramma's; het creëren en distribueren en adviseren op het gebied
van de entertainment- en communicatie- industrie; het ontw ikkelen,
organiseren en begeleiden van evenementen en activiteiten voor promotie- en
reclamedoeleinden; het (doen) verrichten van bedrijfsonderzoek, marketingen marktonderzoek en analyse; alsmede het verzorgen van de uitgifte van
internationale tijdschriften in Nederlandse editie in Nederland."

Financiële gegevens

05-02-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 142.073,00

€ 14.212,00

€ 457.843,00

2016

€ 1.125.720,00

€ 47.111,00

€ 592.516,00

2017

€ 26.070,00

€ -120.685,00

€ 305.678,00

2018

€ 848,00

€ -36.834,00

€ 268.159,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens van Just Ask! opgevraagd bij de
bestuurder van Just Ask!, maar heeft deze nog niet mogen ontvangen.

05-02-2019
1

De financiële gegevens 2015 en 2016 zijn afkomstig uit de Jaarrekening 2016.
De gegevens 2017 en 2018 zijn gedestilleerd uit de saldibalans van het
betreffende jaar.

10-05-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-02-2019
1

€ 151,25

09-08-2019
3

€ 3.651,25

01-05-2020
6

€ 3.651,25

03-11-2020
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties op de
faillissementsrekening plaatsgevonden.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-1-2019

05-02-2019
1

t/m
3-2-2019
van
4-2-2019

10-05-2019
2

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

09-08-2019
3

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

31-01-2020
5

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

01-05-2020
6

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

03-11-2020
7

t/m
2-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 0 min

2

30 uur 24 min

3

22 uur 48 min

4

11 uur 42 min

5

32 uur 42 min

6

10 uur 12 min

7

3 uur 54 min

totaal

142 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
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.

05-02-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Just Ask! is op 30 december 2003 opgericht. Sinds de oprichting is de
bestuurder en enig aandeelhouder van Just Ask! de heer J.A.M. van Mieghem.

05-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat Just Ask! niet bij lopende
procedures betrokken is.

05-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat Just Ask! geen lopende
verzekeringsovereenkomsten meer heeft. Eventuele nog bestaande
verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is,
zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd.

05-02-2019
1

1.4 Huur
Just Ask! maakte gebruik van een bedrijfsruimte aan de Nieuw ezijds
Voorburgw al 19 Amsterdam, maar heeft de huurovereenkomst per 1 juli 2017
met medew erking van de verhuurder door middel van een indeplaatsstelling
overgedragen aan The Media Outfit B.V.. Volgens de bestuurder is Just Ask!
thans geen contractspartij bij een huurovereenkomst met betrekking tot enig
pand meer.

1.5 Oorzaak faillissement

05-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de toelichting van de bestuurder blijkt het volgende met betrekking tot de
achtergrond van het faillissement.
Er zijn verschillende oorzaken gew eest die in samenhang tot het faillissement
hebben geleid. Just Ask! hield zich (o.a.) bezig met het organiseren van
evenementen. Volgens de bestuurder zijn in 2016 de problemen ontstaan.
Allereerst zijn er verschillende vaste klanten en opdrachten w eggevallen,
w aaronder het Museumcongres en Museum Kennisdag, het project
Vriendenloterij, de Sky Radio Run en de finale van de Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond ("KNKV") in de Ziggo Dome.
Daarnaast heeft de organisatie van het EK Korfbal in 2016 in Dordrecht een
grote impact gehad op de onderneming van Just Ask!. De organisatie van het
EK Korfbal w as zo omvangrijk dat Just Ask! daarnaast geen andere projecten
kon draaien. Daarbij voldeden de inkomsten van het EK Korfbal niet aan de
verw achtingen, w aardoor de verplichtingen die Just Ask! ten behoeve van de
organisatie van het EK Korfbal w as aangegaan lange tijd niet voldaan konden
w orden, aldus de bestuurder. Uiteindelijk zijn de meeste leveranciers van Just
Ask! betrokken bij het EK Korfbal evenement voldaan, maar heeft Just Ask!
volgens de bestuurder niet al haar uren en investeringen betaald gekregen
van het EK Korfbal. Hierdoor kon Just Ask! haar eigen financiële verplichtingen,
daaronder begrepen haar personeelslasten, niet (volledig) voldoen. In 2017
heeft Just Ask! nog enkele kleinere klussen uitgevoerd, maar grotere projecten
zijn niet van de grond gekomen onder andere omdat Just Ask! zich de
benodigde (softw are-)investeringen niet kon veroorloven. Mede door
gezondheidsproblemen van de bestuurder heeft Just Ask! w einig inkomsten
gegenereerd in 2017 terw ijl er w el kosten w aren, w aardoor Just Ask! in
(verdere) financiële problemen is gekomen. Uiteindelijk heeft een oud
w erknemer van Just Ask! eind 2018 het faillissement van Just Ask!
aangevraagd in verband met onbetaald gebleven salaris, vakantiegeld en
transitievergoeding. Het faillissement is op 8 januari 2019 door de rechtbank
Amsterdam uitgesproken.

05-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen.

05-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens de bestuurder heeft Just Ask! met ingang van mei 2017 de
arbeidsovereenkomsten met haar personeel beëindigd (4 w erknemers in vaste
dienst). Voor één w erknemer is een ontslagvergunning gevraagd en verleend
door het UW V. Vanw ege gebrek aan financiële middelen kon Just Ask! haar
verplichtingen jegens deze w erknemer (salaris, vakantiegeld en
transitievergoeding) niet nakomen en heeft deze zich genoodzaakt gezien het
faillissement aan te vragen teneinde een aanvraag onder de
loongarantieregeling bij het UW V te kunnen doen.
Per 1 januari 2018 heeft ook de boekhoudster haar w erkzaamheden
beëindigd.

05-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie oud
w erknemer, verzamelen documentatie ter voorbereiding van de
intakebijeenkomst, aanw ezigheid bij de intakebijeenkomst van 25 januari
2019; bespreking bestuurder.

05-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van Just Ask! geregistreerd.

05-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Hardw are apparatuur (laptop/mobiele telefoon)

€ 151,25

totaal

€ 151,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Just Ask! bestaan uit (beperkte) hardw are apparatuur
(tw ee laptops en mobiele telefoons). De curator zal onderzoeken of deze
apparatuur enige w aarde vertegenw oordigt.

05-02-2019
1

In de afgelopen periode zijn de bedrijfsmiddelen op het kantoor van de curator
afgeleverd. Inmiddels heeft de curator diverse opkopers benaderd met het
verzoek een bod uit te brengen op de activa.

10-05-2019
2

De activa zijn verkocht aan LJ Trading.

09-08-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken.

05-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking bestuurder; onderzoek naar w aarde laptops en mobiele telefoons.

05-02-2019
1

Onderzoek verkoopmogelijkheden bedrijfsmiddelen, benaderen opkopers en
correspondentie.

10-05-2019
2

Ter hand stellen activa en afw ikkelingsw erkzaamheden verkoop.

09-08-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-02-2019
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing. De RDW heeft de curator laten w eten dat op naam van
Just Ask! ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen kentekens van
een motorvoertuig geregistreerd stonden.

05-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie Belastingdienst en Rijksdienst voor het W egverkeer.

05-02-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Afw ikkeling KNKV
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.500,00

€ 0,00

€ 3.500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens van de bestuurder verkregen informatie zou Just Ask! nog een
vordering hebben op de KNKV naar aanleiding van de organisatie van het EK
Korfbal in 2016 in Dordrecht. De curator zal onderzoek doen naar deze
vordering en de incasso ervan. Voorts zal de curator nader onderzoek doen
naar eventuele rekening-courantverhoudingen.

05-02-2019
1

De curator heeft de KNKV aangeschreven in verband met het openstaande
saldo. De advocaat van de KNKV heeft de curator onderbouw d met stukken
laten w eten dat naar haar mening Just Ask! geen vordering op de KNKV heeft,
maar dat de KNKV een vordering op gefailleerde heeft. De curator heeft de
stukken en de reactie van KNKV in onderzoek.
Voorts is de curator in afw achting van een reactie van de bestuurder naar
aanleiding van enkele vragen met betrekking tot diverse rekeningcourantvorderingen.

10-05-2019
2

In de afgelopen periode heeft verdere informatie-uitw isseling tussen de
curator en de KNKV plaatsgevonden. De curator heeft de KNKV om een nadere
toelichting verzocht en is thans in afw achting van een reactie daarop.

09-08-2019
3

De curator heeft de reactie van de bestuurder ter zake van diverse rekeningcourantvorderingen in onderzoek.
De KNKV en de curator zullen binnenkort tijdens een bespreking diverse
financiële stukken doornemen teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de
vorderingen die partijen over en w eer menen te hebben.
In verband met het uitblijven van een reactie van de bestuurder ter zake van
diverse rekening-courantvorderingen heeft de curator de bestuurder formeel
aangesproken tot betaling van deze vorderingen. De discussie hierover is nog
gaande.

08-11-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de KNKV
plaatsgevonden. De curator heeft vervolgens de (financieel adviseur van de)
bestuurder om nadere informatie gevraagd en diverse vragen voorgelegd over
de afrekening van het EK Korfbal 2016. De curator heeft naar aanleiding van
haar bevindingen de KNKV bericht en is thans in afw achting op een reactie.
De curator heeft van de financieel adviseur van de bestuurder nadere
informatie over de rekening-courantvordering ontvangen en naar aanleiding
daarvan nog enkele vragen gesteld. De curator heeft naar aanleiding van haar
bevindingen de bestuurder en de financieel adviseur bericht en is thans in
afw achting op een reactie.

31-01-2020
5

De informatie-uitw isseling tussen de KNKV en de curator heeft ertoe geleid dat
partijen tot onderlinge overeenstemming zijn gekomen over een aan de boedel
te betalen bedrag tegen finale kw ijting van € 3.500,=, inclusief BTW . De
rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de afw ikkeling van deze
debiteurenvordering. Het bedrag van € 3.500,= is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

01-05-2020
6

De curator heeft (de hoogte van) de rekening-courantvordering op de
bestuurder nog in onderzoek en is in gesprek met de bestuurder om tot een
(minnelijke) afw ikkeling van deze discussie te komen.
De bestuurder heeft de boedel een voorstel gedaan tot finale afw ikkeling van
zijn positie met betrekking tot het faillissement van Just Ask! De curator is in
afw achting van reactie van de bestuurder over de (status van) medew erking
van enkele andere schuldeiser in privé aan dit voorstel.

03-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking bestuurder; onderzoek stukken.

05-02-2019
1

Correspondentie met bestuurder en KNKV, onderzoek stukken.

10-05-2019
2

Onderzoek reacties en stukken KNKV en de bestuurder, nadere
correspondentie.

09-08-2019
3

Onderzoek stukken en correspondentie KNKV en de bestuurder.

08-11-2019
4

Onderzoek stukken, bespreking KNKV, correspondentie met KNKV en de
(financieel adviseur van de) bestuurder.

31-01-2020
5

Correspondentie met KNKV en rechter-commissaris, afw ikkeling
overeenstemming vordering. Correspondentie met de financieel adviseur en
raadsman van de bestuurder ter zake van de rekening-courantvordering.

01-05-2020
6

Correspondentie met de financieel adviseur en raadsman van de bestuurder.

03-11-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 54.330,54

05-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Just Ask! hield een zakelijke rekening aan bij de ABN Amro Bank N.V. De ABN
Amro heeft medegedeeld haar vordering uit hoofde van de (rekening-courant)
kredietfaciliteit overgedragen te hebben aan haar incassobureau Intrum.
Volgens het van Intrum ontvangen bericht bedraagt het tekort op de rekening
€ 54.330,54.

5.2 Leasecontracten
Volgens stukken ontvangen van de bestuurder heeft Just Ask! op 4 december
2018 een vrijw illige afstandsverklaring ondertekend. Just Ask! verklaart daarbij
te accepteren dat AVS Netherlands BV in opdracht van BMW Financial services
op grond van het niet nakomen van de financiële verplichtingen uit hoofde van
de financial leaseovereenkomst de geleasede BMW Mini One heeft
teruggenomen. Volgens opgave van de bestuurder zijn er door Just Ask! geen
verdere leaseovereenkomsten aangegaan.

05-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat er geen andere dan de onder
5.1 genoemde financieringsovereenkomsten door Just Ask! zijn aangegaan. De
bestuurder heeft zich hoofdelijk als medeschuldenaar verbonden tot correcte
nakoming van de financieringsovereenkomst gesloten met ABN Amro.

05-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

05-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

05-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van enige reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

05-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch overleg met ABN Amro, aanschrijven
handelsbanken.

05-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten w aren voor het op 8 januari 2019
uitgesproken faillissement al enige tijd gestaakt.

05-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator desgevraagd laten w eten niet bekend te zijn
met geïnteresseerden voor een doorstart. Evenmin hebben zich gegadigden
voor een doorstart bij de curator gemeld.

05-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie bestuurder.

7. Rechtmatigheid

05-02-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
Diverse administratieve bescheiden van Just Ask! zijn deels fysiek en deels
digitaal aangeleverd. De bestuurder draagt thans zorg voor het completeren
en bijw erken van de administratie en zal deze daarna aan de curator
overhandigen. Zodra de curator de volledige administratie tot haar beschikking
heeft zal zij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het
faillissement nader onderzoeken.

05-02-2019
1

Naar aanleiding van het onderzoek van de administratie heeft de curator de
bestuurder enkele vragen voorgelegd en om een toelichting op diverse posten
verzocht. De bestuurder heeft inmiddels gedeeltelijk voor beantw oording van
de vragen zorg gedragen. De curator is nog in afw achting van de antw oorden
en een toelichting op de verschillende (vervolg)vragen.

10-05-2019
2

De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen antw oorden en toelichting
van de bestuurder nieuw e (vervolg)vragen gesteld. De curator heeft de
bestuurder gelegenheid gegeven om nader onderzoek te verrichten en is
thans in afw achting van een reactie van de bestuurder.

09-08-2019
3

Tot op heden is een inhoudelijke reactie van de bestuurder uitgebleven. Een
deel van de vragen heeft betrekking op de afrekening met de KNKV. Aangezien
er binnenkort een bespreking met de KNKV plaatsvindt, zal daarna duidelijk(er)
zijn w elke vervolgvragen nog beantw oording behoeven.

08-11-2019
4

De financieel adviseur van de bestuurder heeft nadere informatie over de
afrekening met de KNKV verstrekt en voor beantw oording van aanvullende
vragen van de curator zorg gedragen. Tevens heeft de financieel adviseur de
curator van informatie over de rekening-courantverhoudingen voorzien. De
curator heeft de informatie en toelichting in onderzoek.
De curator is thans in afw achting van een reactie van betrokkenen.

31-01-2020
5

De curator heeft (de hoogte van) de rekening-courantvordering nog in
onderzoek.

01-05-2020
6

De curator is in gesprek met de bestuurder over een (minnelijke) afw ikkeling
van de discussie over (de hoogte van) de rekening-courantvordering (zie
onder 4.1).

03-11-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de informatie verkregen via de Kamer van Koophandel is de
jaarrekening 2016 op 29 maart 2018, derhalve niet tijdig, gedeponeerd.
Sindsdien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

05-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Just Ask! kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art.
396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

05-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

05-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

05-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

05-02-2019
1

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

05-02-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder en
onderzoek registers.

05-02-2019
1

Onderzoek administratie en correspondentie met de bestuurder.

10-05-2019
2

Correspondentie met de bestuurder en onderzoek stukken.

09-08-2019
3

Correspondentie.

08-11-2019
4

Onderzoek stukken en correspondentie met (financieel adviseur van) de
bestuurder.

31-01-2020
5

Correspondentie met de financieel adviseur en raadsman van de bestuurder.

01-05-2020
6

Correspondentie met de financieel adviseur en raadsman van de bestuurder.

03-11-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-02-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 63.566,00

05-02-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de volgende vorderingen, inclusief kosten,
aangemeld:
Omzetbelasting van december 2016 tot en met oktober 2018 € 31.270,00
Loonheffingen van december 2016 tot en met maart 2017 € 12.030,00
Vennootschapsbelasting 2015 en 2016 € 20.266,00
Voor de periode juni 2018 tot en met oktober 2018 w aren ambtshalve
aanslagen loonheffing naar schatting opgelegd vanw ege het niet doen van
aangifte. De Belastingdienst heeft deze aanslagen opnieuw vastgesteld op €
0,00 na bericht en informatie van de curator over het feit dat Just Ask! in die
betreffende tijdvakken geen personeel in dienst had en derhalve geen
loonheffing verschuldigd w as.
€ 67.066,00

08-11-2019
4

Toelichting
Tot op heden zijn de volgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting € 34.356,00
Loonheffing € 11.086,00
Vennootschapsbelasting € 18.635,00
Openstaande kosten € 2.989,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 11.001,16

05-02-2019
1

09-08-2019
3

Toelichting
Loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 9.204,71
Premievordering ex art 66 lid 3 W W € 1.796,45

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

05-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

05-02-2019
1

Toelichting
ABN Amro (rekening-courant krediet).
7

10-05-2019
2

6

09-08-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 54.330,54

05-02-2019
1

€ 151.640,71

10-05-2019
2

€ 126.571,40

09-08-2019
3

Toelichting
Een vordering is op de crediteurenlijst van Just Ask! terechtgekomen terw ijl
deze op een ander faillissement betrekking heeft. Een en ander is inmiddels
gecorrigeerd.

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

05-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. De
crediteuren w aarvan adresgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het
verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. De curator heeft de
ontbrekende adresgegevens opgevraagd bij de bestuurder. Voor zover
crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het
faillissementsdossier w orden ingevoerd.

05-02-2019
1

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

10-05-2019
2

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

09-08-2019
3

Er heeft een naamsw ijziging plaatsgevonden bij het bij de curator in gebruik
zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen w orden aangemeld via
de w ebsite w w w .ClaimsAgent.nl.

01-05-2020
6

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen w ijzigingen met betrekking
tot de ingediende vorderingen voorgedaan.

03-11-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.4. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

05-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het verkrijgen van de
(financiële) administratie en onderzoek doen naar de openstaande
vordering(en). Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van de
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van
de schuldenlast.

05-02-2019
1

In de komende periode zal de curator zich richten op de verkoop van de
bedrijfsmiddelen, het afronden van de openstaande vorderingen en het
voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2019
2

In de komende periode zal de curator zich voornamelijk bezighouden met het
afw ikkelen van de openstaande vorderingen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

09-08-2019
3

Afronden discussie KNKV en afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2019
4

Afw ikkelen rekening-courantvordering en rechtmatigheidsonderzoek.

01-05-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-11-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking bestuurder, correspondentie, telefonisch overleg, onderzoek
stukken en verslaglegging.

05-02-2019
1

Correspondentie bestuurder, onderzoek stukken en verslaglegging.

10-05-2019
2

Correspondentie bestuurder en verslaglegging.

09-08-2019
3

Correspondentie en verslaglegging.

08-11-2019
4

Correspondentie en verslaglegging.

01-05-2020
6

Verslaglegging.

03-11-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

