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Gegevens onderneming
De Dochter van Mies B.V. tevens handelend onder de naam “Ontw erpstudio
Daan”, statutair gevestigd te Uithoorn, feitelijk gevestigd te (1422 DN)
Uithoorn aan het adres Zijdelw aardplein 78.
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een w inkel in meubels en overige artikelen in het
w inkelcentrum Zijdelw aard te Uithoorn. Feitelijk verkoopt gefailleerde
voornamelijk w oon- en cadeauartikelen alsmede (baby)kleding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 335.602,00

€ 9.459,00

€ 103.758,00

2017

€ 290.741,00

€ 15.970,00

€ 121.739,00

2018

€ 307.112,00

€ -68.028,00

€ 127.913,00

Toelichting financiële gegevens

31-07-2019
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Toelichting financiële gegevens
De hiervoor opgesomde cijfers w erden ontleend aan de administratie die aan
de curator ter beschikking is gesteld. De financiële gegevens over boekjaar
2018 zijn afgeleid uit de concept jaarstukken 2018.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4

31-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 53.002,53

31-07-2019
1

€ 71.869,55

13-11-2019
2

€ 72.217,47

13-02-2020
3

Verslagperiode
van
25-6-2019

31-07-2019
1

t/m
30-7-2019
van
31-7-2019

13-11-2019
2

t/m
10-11-2019
van
11-11-2019

13-02-2020
3

t/m
13-2-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68 uur 48 min

2

51 uur 12 min

3

28 uur 54 min

totaal

148 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige
verslag. Als er geen nieuw e ontw ikkelingen te melden zijn, maar nog w el te
verw achten, w ordt dit aangeduid met ongew ijzigd. Is de behandeling van een
onderw erp geëindigd, dan w ordt dit aangeduid met “afgerond”.
De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie.
Het verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen
en/of te doen ontstaan.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde vennootschap is op 2 oktober 2012 opgericht door mevrouw I.M.
De Meijer-Van Dijke en mevrouw D.W .M.M. Abma-De Meijer, die ieder 50% van
de aandelen in het kapitaal van gefailleerde houden. Blijkens het
handelsregister van de Kamer van Koophandel is mevrouw Abma-De Meijer
vanaf 2 oktober 2012 enig statutair bestuurder van gefailleerde.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, w aren er op datum faillissement geen procedures
aanhangig.
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1.3 Verzekeringen
Van de lopende glas- en brandverzekeringen (w aaronder opstal-, inboedelaansprakelijkheids- en diefstalverzekering) is de jaarpremie in februari
respectievelijk april 2019 voldaan. Er bestaat dan ook geen achterstand in de
betaling van de premie. De curator zal de lopende verzekeringen voor zover
vereist opzeggen en de verzekeringsmaatschappijen verzoeken eventuele
premierestituties aan de boedel te voldoen.

31-07-2019
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Verslag 2
Afgerond.

13-11-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde is in april 2018 een huurovereenkomst aangegaan met betrekking
tot een w inkelruimte in het w inkelcentrum Zijdelw aard te Uithoorn. Op 27 juni
2019 is de huurovereenkomst door de curator ex art. 39 Fw opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

31-07-2019
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Verslag 2
De huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder van de
w inkelruimte (in het w inkelcentrum Zijdelw aard te Uithoorn) is met w ederzijds
goedvinden eerder beëindigd. Het gehuurde is eind augustus 2019 aan de
verhuurder opgeleverd.

13-11-2019
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Verslag 3
De verhuurder heeft de door gefailleerde betaalde w aarborgsom verrekend
met haar vorderingen op gefailleerde (uit hoofde van achterstallige
huurpenningen). Het restant van de w aarborgsom ad € 26,66 is door de
verhuurder gerestitueerd en in de onderhavige verslagperiode op de
boedelrekening ontvangen. Afgerond.

13-02-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling
en schriftelijk verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid.
Tot april 2018 w as gefailleerde gevestigd op een andere locatie in Uithoorn. De
bestuurder beoogde met een verhuizing van deze w inkel naar het
w inkelcentrum Zijdelw aard meer klanten te kunnen bereiken. De prognose w as
dat er op de nieuw e locatie een jaaromzet van € 585.000 kon w orden behaald.
Deze prognose zou zijn gebaseerd op 450 betalende klanten per w eek met
een gemiddelde besteding van € 25. Medio 2019 bleek echter dat de omzet
44% lager w as dan vooraf begroot. Gelet op relatief hoge personeelskosten
en huurlasten, kw am de bestuurder maandelijks € 10.000 tot € 20.000 tekort.
Volgens opgaaf van de bestuurder belopen de vorderingen van de
handelscrediteuren ruim € 30.000. De bestuurder en een particuliere financier
hebben vorderingen op gefailleerde van in totaal circa € 120.000 uit hoofde
van verstrekte leningen. De bestuurder voorzag in juni 2019 dat zij de
maandelijkse huur van de w inkelruimte van circa € 4.400 ex BTW niet langer
kon voldoen. Om deze reden heeft de bestuurder een eigen aangifte tot
faillietverklaring ingediend. Het faillissement van gefailleerde is op 25 juni 2019
uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam.

31-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

31-07-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

31-07-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-6-2019

4

De curator heeft per brief van 27 juni 2019 het ontslag aangezegd
van alle w erknemers met inachtneming van de geldende
opzegtermijnen.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Informatieverzoek bestuurder, bestuderen personeelsgegevens en
arbeidsovereenkomsten, verzoek machtiging ontslagaanzegging rechtercommissaris, intake UW V en het voeren van correspondentie met w erknemers
en het UW V.

31-07-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken in eigendom heeft.

31-07-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-07-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 12.306,80

totaal

€ 12.306,80

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 2
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit:
i) w inkelinventaris (w aaronder aangebrachte verbeteringen aan het
gehuurde), zoals een verkoopbalie, aircosysteem, verlichting, houten
w andstellingen, apparatuur;
ii) overige inventaris, w aaronder presentatiemeubels en tafels.

13-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bank had op de datum van de faillietverklaring geen vordering meer op
gefailleerde, w aardoor de bedrijfsmiddelen vrij van een pandrecht zijn verkocht
c.q. zullen w orden verkocht. Het is de curator vooralsnog niet gebleken van
(andere) beperkt gerechtigden. De curator zal voor zover nodig ex art. 57 lid 3
Fw het fiscale bodemvoorrecht uitoefenen namens de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

31-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit:
i) w inkelinventaris (w aaronder aangebrachte verbeteringen aan het
gehuurde), zoals een verkoopbalie, aircosysteem, verlichting, houten
w andstellingen, apparatuur;
ii) overige inventaris, w aaronder presentatiemeubels en tafels.

31-07-2019
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De onderneming van gefailleerde is na de uitspraak van het faillissement
tijdelijk voortgezet voor de duur van 14 dagen. Vanuit
kostenbatenoverw eging, is de w aarde van de ii) overige inventaris op basis
van de aankoopfacturen geschat. Gedurende de tijdelijke voortzetting van de
onderneming is het grootste gedeelte van deze inventaris onderhands
verkocht aan consumenten. Het restant van de overige inventaris zal de
komende verslagperiode te gelde w orden gemaakt.
Na het eindigen van de periode van tijdelijke voortzetting van de onderneming,
heeft een taxateur de w aarde van de i) w inkelinventaris (w aaronder
aangebrachte verbeteringen aan het gehuurde) getaxeerd. De curator zal
deze inventaris de komende verslagperiode voor zover mogelijk te gelde
maken.
Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator het restant van de
inventaris (w inkelinventaris en overige inventaris) te gelde gemaakt. Met de
verkoop van de inventaris is in totaal een verkoopopbrengst van € 12.306,80
gerealiseerd.

13-11-2019
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Verslag 3
De w erkzaamheden van de curator in het kader van het te gelde maken van
de bedrijfsmiddelen zijn afgerond.

13-02-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 52.710,94

totaal

€ 52.710,94

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van gefailleerde bestaat uit meubels, w oonaccessoires,
cadeauartikelen en kleding. De voorraad had op de datum van het faillissement
een geschatte w aarde van € 50.000. Tijdens de tijdelijke voortzetting van de
onderneming na de datum van het faillissement is deze voorraad grotendeels
te gelde gemaakt. Met de verkoop van de voorraad is tot op heden een
opbrengst van circa € 50.000 inclusief BTW gerealiseerd. Nadat het restant van
de voorraad te gelde is gemaakt, zal opgaaf w orden gedaan van de in totaal
gerealiseerde verkoopopbrengst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

31-07-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren voorraad, correspondentie bestuurder, w erkzaamheden
begeleiden tijdelijke voortzetting onderneming, te gelde maken voorraad.

31-07-2019
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Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator het restant van de
voorraad te gelde gemaakt door middel van een onderhandse verkoop. Met de
verkoop van de voorraad is in totaal een verkoopopbrengst gerealiseerd van €
52.710,94.

13-11-2019
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Verslag 3
De w erkzaamheden van de curator in het kader van het te gelde maken van
de voorraad zijn afgerond.

13-02-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Liquide middelen

€ 2.606,30

Kasgeld

€ 2.650,00

Restitutie w aarborgsom
totaal

Boedelbijdrage

€ 26,66
€ 5.282,96

€ 0,00

Toelichting andere activa
Liquide middelen:
Op de datum van het faillissement zijn automatisch van de bankrekening van
gefailleerde geïncasseerde bedragen gestorneerd en teruggeboekt. Het
creditsaldo van € 2.258,04 is door de bank overgemaakt naar de
boedelrekening en in goede orde ontvangen.

31-07-2019
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Kas:
Ten tijde van de faillietverklaring hield gefailleerde een bedrag van € 2.450 in
kas. Het kasgeld is afgestort, w aarna voornoemd bedrag is overgemaakt naar
de boedelrekening.
W aarborgsom:
Gefailleerde heeft een w aarborgsom van circa € 16.000 betaald aan de
verhuurder. Naar verw achting zal de vordering van gefailleerde op de
verhuurder tot terugbetaling hiervan (grotendeels) w orden verrekend met
achterstallige huurpenningen.
Verslag 2
Kas:
Het restant van het kasgeld ad € 200 is afgestort en op de boedelrekening
ontvangen.
W aarborgsom:
De curator heeft een eindafrekening van de verhuurder ontvangen. Uit deze
eindafrekening blijkt dat de verhuurder meent dat de vordering van
gefailleerde tot terugbetaling van de w aarborgsom van € 16.238,20 geheel
dient te w orden verrekend met vorderingen van de verhuurder uit hoofde van
achterstallige huurpenningen en servicekosten. De curator vermoedt dat de

13-11-2019
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verhuurder bij het opstellen van de eindafrekening (onder meer) is uitgegaan
van een onjuiste opzegtermijn. De curator zal de komende periode trachten
om overeenstemming te bereiken met de verhuurder over de omvang van de
vordering op gefailleerde. Vervolgens zal w orden bezien of er een deel van de
door gefailleerde betaalde w aarborgsom aan de boedel dient te w orden
gerestitueerd.
Minnelijke regeling leverancier:
Gedurende de tijdelijke voortzetting van de onderneming heeft een van de
leveranciers van gefailleerde goederen ontvreemd (die tot de
faillissementsboedel behoren) met een totale verkoopw aarde van € 700. De
betreffende leverancier heeft daarnaast enkele presentatierekken uit de
w inkel van gefailleerde meegenomen. De curator heeft de leverancier
gesommeerd de ontstane schade te vergoeden. Met goedkeuring van de
rechter-commissaris heeft de curator een regeling getroffen met de
betreffende leverancier. In dit kader heeft de leverancier een vergoeding van €
362,43 aan de boedel betaald.

Verslag 3

13-02-2020
3

Liquide middelen
Rabobank heeft de bankrekening van gefailleerde inmiddels opgeheven. Het
creditsaldo van € 321,26 dat op de betreffende bankrekening w erd
aangehouden, is door Rabobank overgemaakt naar de boedelrekening.
Restitutie w aarborgsom verhuurder
De verhuurder heeft de door gefailleerde betaalde w aarborgsom verrekend
met haar vorderingen op gefailleerde. Het restant van € 26,66 is door de
verhuurder gerestitueerd en op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover de curator kan nagaan, beschikt gefailleerde niet over een
debiteurenportefeuille.

31-07-2019
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Verslag 3
Afgerond.

13-02-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.

31-07-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat de door
Rabobank verstrekte geldlening van € 30.000 voor de datum van de
faillietverklaring volledig is afgelost.

31-07-2019
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde huurde een koffiemachine van Douw e Egberts (operational lease).
De lopende overeenkomst is op 10 juli 2019 door de curator opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

31-07-2019
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode is de huurovereenkomst tussen gefailleerde
en Douw e Egberts geëindigd. De curator heeft de koffiemachine aan Douw e
Egberts geretourneerd.

13-11-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
In 2012 heeft Rabobank een financiering van € 30.000 aan gefailleerde
verstrekt. Gefailleerde heeft ten behoeve van Rabobank een pandrecht
gevestigd op alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris. Nu
gefailleerde haar schuld aan Rabobank reeds voor de datum van de
faillietverklaring heeft afgelost, konden voornoemde activa vrij van een
pandrecht w orden verkocht.

5.4 Separatistenpositie

31-07-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

31-07-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Terstond na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de voorraden
geïnventariseerd. Hierbij heeft de curator onderzocht w elke goederen mogelijk
door leveranciers onder eigendomsvoorbehoud aan gefailleerde zijn geleverd.
Deze goederen zijn tijdelijk gesepareerd. De curator heeft de crediteuren
aangeschreven en hen verzocht een eventueel beroep op
eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Een van de crediteuren heeft gevolg
gegeven aan dit verzoek. De curator is tot uitlevering van de onder
voorbehoud geleverde goederen aan de betreffende crediteur overgegaan.

31-07-2019
1

Verslag 3
Afgerond.

13-02-2020
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5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

31-07-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

31-07-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

31-07-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie voorraad en rechten van derden, correspondentie crediteuren,
correspondentie bank, uitleveren onder voorbehoud geleverde goederen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

31-07-2019
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de w inkel van gefailleerde daags na het faillissement gesloten
en onderzocht of de onderneming van gefailleerde tijdelijk voortgezet kon
w orden, teneinde de nog in het w inkelpand aanw ezige voorraad te verkopen.
In dit kader is overleg gevoerd met de bestuurder, Rabobank en de
verhuurder. Een aantal factoren maakte de tijdelijke voortzetting van de
onderneming opportuun: a) onverminderde dekking onder de lopende
inboedelverzekering, b) de relatief beperkte kosten in verhouding tot de te
realiseren opbrengst, c) voldoende liquide middelen om de beperkte kosten te
kunnen voldoen, d) het ontbreken van pandrechten van financiers op de
voorraad en inventaris en e) voldoende inzicht in rechten van derden.

31-07-2019
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Besloten is de onderneming van gefailleerde tijdelijk voort te zetten voor de
duur van 14 dagen (van 29 juni 2019 tot 13 juli 2019) en een
faillissementsuitverkoop te organiseren. Nagenoeg de volledige voorraad van
gefailleerde is gedurende de voortzetting van de onderneming te gelde
gemaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de tijdelijke voortzetting van de onderneming voor de duur van 14
dagen is met de verkoop van de voorraad (en een klein deel inventaris) een
opbrengst gerealiseerd van € 48.459,05 inclusief BTW .
De in die periode gemaakte kosten belopen een bedrag van € 164,56.

31-07-2019
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Verslag 2
De curator heeft het deel van de voorraad (en inventaris) dat na de tijdelijke
voortzetting van de onderneming resteerde te gelde gemaakt. Zie hiervoor
onder paragraaf 3 Activa.

13-11-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurder, verzekeraar, verhuurder en rechter-commissaris.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

31-07-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-07-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

31-07-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-07-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is bij de bestuurder opgevraagd. De
bestuurder heeft de curator toegang verschaft tot het online
boekhoudsysteem dat door gefailleerde w erd gebruikt. Daarnaast is de
administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de
administratie nader bestuderen.

31-07-2019
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Verslag 2
De door de bestuurder aangeleverde administratie van gefailleerde maakt een
ordentelijke en verzorgde indruk. De curator zal het financieel onderzoek (voor
zover vereist) voortzetten.

13-11-2019
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Verslag 3
Het beperkte onderzoek naar rechtmatigheid is door de curator afgerond. Er
zijn geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen. De curator
stelt zich op het standpunt dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De
financiële rechten en plichten van gefailleerde kunnen naar het oordeel van
de curator uit de administratie w orden gekend.

13-02-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat:
- de jaarrekening 2015 op 30 juni 2016 is vastgesteld en op 22 maart 2017 (te
laat) is gedeponeerd.
- de jaarrekening 2016 op 8 februari 2018 is vastgesteld en op 18 februari
2018 (te laat) is gedeponeerd.
- de jaarrekening 2017 op 4 december 2018 is vastgesteld en op 4 december
2018 (op tijd) is gedeponeerd.

31-07-2019
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Verslag 3
De curator stelt vast dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

13-02-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

31-07-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de beschikbare gegevens volgt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

31-07-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 3
De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn te laat gedeponeerd. Er zijn evenw el
geen indicaties dat er sprake is van materieel onbehoorlijk bestuur.
Aangezien er een 100% uitkering aan de schuldeisers zal (kunnen)
plaatsvinden, is er geen sprake van een boedeltekort. De curator acht het om
deze reden niet opportuun om nader rechtmatigheidsonderzoek te
verrichten. Met akkoord van de rechter-commissaris, zal de curator volstaan
met het reeds verrichte rechtmatigheidsonderzoek en geen nader
(oorzaken)onderzoek verrichten.

31-07-2019
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13-02-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

31-07-2019
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13-11-2019
2

Toelichting
Verslag 2
Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen dat er paulianeuze transacties hebben
plaatsgevonden.
Nee

13-02-2020
3

Toelichting
Verslag 3
Er zijn geen indicaties dat er paulianeuze handelingen hebben
plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

8. Crediteuren

31-07-2019
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8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

31-07-2019
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Toelichting
Claimsagent B.V. € 24,20
Salaris curator P.M.
€ 7.046,98

13-11-2019
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Toelichting
Claimsagent B.V. € 57,48
Salaris curator P.M.
UW V: € 6.989,50

€ 6.959,00

13-02-2020
3

Toelichting
Claimsagent B.V. € 60,50
Salaris curator P.M.
UW V: € 6.989,50

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog geen.

31-07-2019
1

€ 14.145,00

13-11-2019
2

€ 14.145,00

13-02-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog geen.

31-07-2019
1

€ 3.962,79

13-11-2019
2

€ 3.962,79

13-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

31-07-2019
1

13-11-2019
2

13-02-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

31-07-2019
1

13

13-11-2019
2

Toelichting
Voorlopig betw iste vordering:
Colliers International BV: € 4.038,86
13

13-02-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.671,58

31-07-2019
1

€ 7.081,34

13-11-2019
2

€ 5.719,46

13-02-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

31-07-2019
1

Verslag 2
Op dit moment ligt het in de lijn der verw achting dat er een uitkering aan de
concurrente crediteuren kan plaatsvinden. De komende verslagperiode zal er
een (tussentijdse) verificatievergadering w orden georganiseerd.

13-11-2019
2

Verslag 3
In de afgelopen verslagperiode heeft er een verificatievergadering
plaatsgevonden. Bij de huidige stand van zaken zijn er voldoende baten om
naast de boedelschulden en de preferente vorderingen ook de concurrente
vorderingen geheel te voldoen. Er zal een 100% uitkering aan de crediteuren
van gefailleerde plaatsvinden.

13-02-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

31-07-2019
1

Verslag 3
Aanschrijven crediteuren in het kader van de uitdeling.

13-02-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

31-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop resterende voorraad;
- verkoop resterende inventaris;
- oplevering gehuurde w inkelpand;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur (en oorzaken faillissement);
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen; en
- verificatie van vorderingen.

31-07-2019
1

Verslag 2
- monitoren eventuele restitutie w aarborgsom;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur (voor zover nodig);
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen (voor zover nodig); en
- verificatie van vorderingen.

13-11-2019
2

Verslag 3
- w erkzaamheden uitdeling aan crediteuren.

13-02-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

31-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1 plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

31-07-2019
1

