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Algemene gegevens
Naam onderneming
Multidiensten Productiecentrum B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Multidiensten Productiecentrum B.V., statutair
gevestigd in (1105 AH) Amsterdam en aldaar zaakdoende aan de
Stekkenbergw eg 5 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67530249).
Gefailleerde exploiteerde een productiecentrum voor print- en drukw erk en
voerde deze w erkzaamheden veelal uit voor andere groepsvennootschappen.
Zij vormde onderdeel van een groep aan vennootschappen w aarvan op 21
april 2020 ook vijf andere zustervennootschappen in staat van faillissement
verklaard met aanstelling van dezelfde curator. Deze vennootschappen
betreffen Multidiensten Centrum B.V., Multidiensten Productiecentrum B.V.,
Multidiensten W TC B.V., Multidiensten IJmond B.V., en Drukkerij C.R. de Mulder
B.V. De onderneming van gefailleerden maakten gebruik van bedrijfsmiddelen
die van Digitaal Printcentrum Zuidoost B.V. zouden zijn. Digitaal Printcentrum
Zuidoost B.V. is niet failliet verklaard.
Gefailleerde w as franchisenemer van Multicopy Nederland. Multicopy Nederland
heeft de franchiseovereenkomst per 12 mei 2020 opgezegd.
Deze zes faillissementen w orden niet geconsolideerd afgew ikkeld. Per
vennootschap w ordt separaat openbaar verslag gedaan. Voor bepaalde
hoofdstukken van de openbare verslagen geldt echter een nagenoeg identieke
w ijze van verslaglegging.

Activiteiten onderneming

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: De exploitatie van één of meer drukkerijen en
kopieerbedrijven, alsmede het verzorgen van desktop-publishing.

20-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 807.417,00

€ -126.016,00

€ 188.067,00

2018

€ 1.023.707,00

€ 1.270,00

€ 87.882,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
10

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 21.516,90

20-05-2020
1

€ 13.158,67

20-08-2020
2

€ 14.650,17

20-11-2020
3

€ 21.341,48

19-02-2021
4

€ 19.313,29

19-05-2021
5

€ 19.244,70

09-09-2021
6

€ 19.122,16

23-12-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

20-08-2020
2

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

20-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

19-02-2021
4

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

19-05-2021
5

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

09-09-2021
6

t/m
8-9-2021
van
9-9-2021
t/m
23-12-2021

Bestede uren

23-12-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 30 min

2

34 uur 0 min

3

15 uur 0 min

4

9 uur 18 min

5

9 uur 42 min

6

7 uur 12 min

7

20 uur 48 min

totaal

148 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

20-05-2020
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

20-08-2020
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

20-11-2020
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

19-02-2021
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

19-05-2021
5

Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

09-09-2021
6

Onderhavig verslag betreft het zevende en tevens eindverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
openbaar gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend.

23-12-2021
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Digitaal Printcentrum Zuidoost B.V. is enig aandeelhouder van gefailleerde.
Gefailleerde w ordt bestuurd door Hoofdenburg Multidiensten B.V. Van
Hoofdenburg Multidiensten B.V. is de heer T. de Mulder enig aandeelhouder en
bestuurder.

20-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde sloot een brand-, bedrijfsaansprakelijkheids- en geldverzekering
bij A.ON. De curator zal deze verzekeringsovereenkomsten op de kortst
mogelijke termijn doen opzeggen en de verzekeraar verzoeken het de boedel
nog toekomende deel van de over 2020 vooruit bepaalde premies te aan de
boedel te restitueren.

20-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Stekkenbergw eg 5 te
Amsterdam. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris op 28 april 2020 opgezegd.
Gefailleerde heeft een bankgarantie van EUR 21.683,= gesteld voor
achterstallige huur. De curator zal bij beëindiging van de boedelhuur met de
verhuurder de balans opmaken.

20-05-2020
1

Het is op dit moment nog niet inzichtelijk of de verhuurder zich op de
bankgarantie verhaald heeft.

20-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Door de bestuurder is de
volgende toelichting gegeven op deze eigen aangifte

20-05-2020
1

“De vennootschap exploiteert – als onderdeel van een zestal aan elkaar
gelieerde vennootschappen – een drukkerij. Hoew el de toekomst er voor de
vennootschap rooskleurig uitzag, veranderde dit in rap tempo door de uitbraak
van het Covid-19 virus en de in het kader daarvan genomen
overheidsmaatregelen (de zogenaamde “intelligente lockdow n”). De
opdrachten – en daarmee de omzetten – van de vennootschap daalde in rap
tempo (daling van circa 90%). Door de hoogte van de (vaste) lasten van de
vennootschap is de huidige situatie – ook niet met gebruikmaking van de door
de overheid genomen financiële maatregelen – niet houdbaar; de lopende
kosten kunnen op niet meer betaald w orden. Daarbij komt dat de branche
w aarin de vennootschap w erkt slechts met een aanzienlijke vertraging kan
profiteren van een herstel van de economie (lees: herstel van de omzet).
Onder andere marketingbudgetten w orden pas ruim na herstel van de
economie aangevuld/aangew end, zodat vooralsnog de verw achting is dat een
herstel in de branche (w elke zeer afhankelijk is van onder andere de
marketingbudgetten) niet eerder dan september / oktober 2020 in zal treden”
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek is in de tw eede verslagperiode voortgezet.

20-08-2020
2

De curator streeft ernaar zijn oorzakenonderzoek in de vierde verslagperiode
af te ronden en zijn bevindingen voor te leggen aan het bestuur.

20-11-2020
3

Het oorzakenonderzoek is thans nog gaande. (Openbare) verslaglegging in dit
kader volgt in een later stadium.

19-02-2021
4

Het oorzakenonderzoek van de curator zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet en naar verw achting w orden afgerond.

19-05-2021
5

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek w ordt in samenhang met de
gelieerde vennootschappen uitgevoerd en zal in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

09-09-2021
6

De curator heeft in de zevende verslagperiode haar oorzakenonderzoek
afgerond. De bevindingen van de curator omtrent de oorzaak van het
faillissement zijn in lijn met de verklaring van het bestuur dat in het eerste
voortgangsverslag is w eergegeven.

23-12-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

20-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 10 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-05-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-4-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
per eerst mogelijke datum opgezegd. Het UW V heeft de afw ikkeling van de
aanspraken onder de Loongarantieregeling verder in behandeling genomen.

20-05-2020
1

W erkzaamheden personeel
Verzamelen personeelsdocumentatie, schriftelijk en telefonisch contact met
UW V en personeelsleden, ontslagaanzegging personeel.
Correspondentie w erknemers en personeel.

20-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Ford Transit

€ 1.851,30

totaal

€ 1.851,30

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat gefailleerde geen
bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

20-05-2020
1

In de vierder verslagperiode is de Ford Transit met behulp van een
veilingkantoor verkocht. Na aftrekposten voor w erkzaamheden van het
veilingkantoor heeft de boedel een netto bedrag ontvangen van € 1.851,30.

19-02-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefonisch contact veilingkantoor.

19-02-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nog nader vast te stellen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde had een beperkte hoeveelheid handelsvoorraad (voornamelijk
voor drukw erk bestemd papier) in bezit. Deze voorraad is in het kader van een
activatransactie overgedragen aan Digitaal Printcentrum Zuidoost. De curator
sloot deze activatransactie niet alleen namens deze boedel maar ook namens
de faillissementsboedel(s) van Multidiensten Centrum B.V., Multidiensten
Amstelveen B.V., Multidiensten W TC B.V., Multidiensten IJmond B.V., en
Drukkerij C.R. de Mulder B.V. De overnameprijs zal tussen de boedels pro rata
de omzetten van deze vennootschappen over een nog nader vast te stellen
tijdsspanne verdeeld w orden. De exacte verdeelsleutel dient derhalve nog te
w orden vastgesteld. In het volgende openbare verslag w ordt daar op terug
gekomen. Voor de verdere details van de activaovereenkomst w ordt verw ezen
naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 291,59

Goodw ill

€ 53.248,71

Banktegoeden, kasgeld, goodw ill

€ 48.408,70

totaal

Boedelbijdrage

€ 101.949,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Banksaldo: EUR 12.684,99

20-05-2020
1

Kasgeld: EUR 27,10
Goodw ill: De curator heeft de goodw ill van gefailleerde overgedragen aan
Digitaal Printcentrum Zuidoost B.V. De curator sloot deze activatransactie niet
alleen namens deze boedel maar ook namens de faillissementsboedel(s) van
Multidiensten Centrum B.V., Multidiensten Amstelveen B.V., Multidiensten W TC
B.V., Multidiensten IJmond B.V., en Drukkerij C.R. de Mulder B.V. De
overnameprijs zal tussen de boedels pro rata de omzetten van deze
vennootschappen over een nog nader vast te stellen tijdsspanne verdeeld
w orden. De exacte verdeelsleutel dient derhalve nog te w orden vastgesteld.
In het volgende openbare verslag w ordt daar op terug gekomen. Voor de
verdere details van de activaovereenkomst w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6
van dit verslag.
In de tw eede verslagperiode is een totaalbedrag van € 15.537,62 ontvangen
ter zake van een uitkering onder een verzekering.

20-08-2020
2

In de derde verslagperiode is van AON voor een totaalbedrag van € 3.093,03
aan premierestitutie ontvangen.

20-11-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de boedel een bedrag van € 806,66
ontvangen, inhoudende 1/6 deel van de met DPZ overeengekomen vaste
koopprijs (goodw ill) van in totaal € 4.000,=, alsmede € 4.033,33, inhoudende
1/6 deel van de variabele koopprijs (eveneens goodw ill) van in totaal €
24.200,=.

19-02-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie bank, correspondentie en onderzoek
rekeningcourantposities, inschakeling deskundige, inname en afstorten
kasgelden.

20-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode is een totaalbedrag van € 15.537,62 ontvangen
ter zake van een uitkering onder een verzekering.

20-08-2020
2

Correspondentie verzekeringsmaatschappij.

20-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nagaan mogelijke handelsvorderingen.

20-08-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde is niet bancair gefinancierd

20-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend, geen

20-05-2020
1

Gefailleerde huurde althans leasede een multifunctional van Canon. In de
tw eede verslagperiode is de machine geretourneerd, onder betaling van een
boedelbijdrage van € 158,99 inclusief BTW . Dit onderdeel geldt als afgew ikkeld.

20-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen

20-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend geen

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 158,99

Toelichting
In de zesde verslagperiode heeft de ABN AMRO Bank N.V. het nog aanw ezige
creditsaldo op de betaalrekening van gefailleerde overgeboekt naar de
faillissementsrekening. Vervolgens is zij tot opheffing van de betaalrekening
overgegaan.

20-08-2020
2
09-09-2021
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling lease Canon, correspondentie bank.

20-08-2020
2

Correspondentie bank en doornemen mutaties.

20-11-2020
3

Contact bank.

19-02-2021
4

Correspondentie/contact bank

09-09-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is na faillissement tijdelijk en afgeslankte
vorm voortgezet. De onderneming is op 12 mei 2020 alsnog gestaakt.

20-05-2020
1

De w inst- en verliesrekening over de voortzettingsperiode zal in de komende
verslagperiode w orden opgemaakt
Voor de financiële verantw oording omtrent de exploitatie w ordt verw ezen naar
het (tussentijds) financieel verslag. Ten tijde van indiening van het tw eede
voortgangsverslag is in totaal een bedrag
€ 183,65 aan kosten gemoeid met de voortzetting door de boedel voldaan. De
baten van deze voortzetting zijn bij de aan gefailleerde gelieerde boedels
terecht gekomen. Uit overw egingen van efficiëntie en gelet op de relatief lage
kostenpost voor gefailleerde, zit de curator vooralsnog geen aanleiding om
deze kosten vanuit de andere boedels te compenseren.

20-08-2020
2

Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

19-05-2021
5

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt.

20-05-2020
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

20-08-2020
2

Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

19-02-2021
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Monitoren voortzetting.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-05-2020
1

6.4 Beschrijving
De onderneming van gefailleerde is op 12 mei 2020 gestaakt. De curator heeft
op 19 mei 2020 overeenstemming bereikt met Digitaal Printcentrum Zuidoost
over de overname van bepaalde activa van onder meer gefailleerde. Bij deze
gelegenheid is ook een minnelijke regeling getroffen voor over en w eer
bestaande rekening-courantposities tussen (onder meer) gefailleerde en
Digitaal Printcentrum Zuidoost.
De curator sloot deze activatransactie niet alleen namens deze boedel maar
ook namens de faillissementsboedel(s) van Multidiensten Centrum B.V.,
Multidiensten Amstelveen B.V., Multidiensten W TC B.V., Multidiensten IJmond
B.V., en Drukkerij C.R. de Mulder B.V.
Digitaal Printcentrum betaalt in totaal een vaste koopprijs van EUR 4.000,=
exclusief BTW voor voorraad en goodw ill een variabele koopprijs gelijk aan de
geldelijke w aarde van 20% van de omzet van DPZ gedurende het eerste
halfjaar, w elke variabele gedeelte is gemaximeerd tot EUR 20.000,= (exclusief
BTW ). Deze koopsom zal volgens een nog vast te stellen verdeelsleutel
verdeeld w orden tussen deze boedels en de boedel van Multidiensten
Centrum B.V., Multidiensten Amstelveen B.V., Multidiensten W TC B.V.,
Multidiensten IJmond B.V., en Drukkerij C.R. de Mulder B.V.
Voor de minnelijke regeling ter zake de rekening-courantposities betaalt DPZ in
totaal EUR 45.000,=. Van dit schikkingsbedrag valt niet een gedeelte toe aan
deze boedel: gefailleerde had namelijk geen vordering op Digitaal Printcentrum
Zuidoost. Er bestond juist een vordering van DPZ op deze gefailleerde. Deze
vordering is gekw eten in verband met de minnelijke regeling ter zake de
rekening-courantposities.

20-05-2020
1

Voor zover aan de orde zal in de vierde verslagperiode ter zake van de
overeengekomen variabele verkoopprijs door de boedel nog met DPZ w orden
afgerekend.

20-11-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de boedel een bedrag van € 806,67
ontvangen, inhoudende 1/6 deel van de met DPZ overeengekomen vaste
koopprijs (goodw ill) van € 4.000,=, alsmede € 4.033,34 betreffende 1/6 deel
van de variabele koopprijs (eveneens goodw ill). Deze opbrengsten zijn
opgenomen in hoofdstuk 3 van dit verslag.

19-02-2021
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Tot op heden hebben uit hoofde van deze activaovereenkomst nog geen
betalingen aan de boedel plaatsgevonden.

Toelichting
Er heeft inmiddels een betaling plaatsgevonden op de derdengeldenrekening
van de curator.

Toelichting
Aan onderhavige boedel zullen naar verw achting geen betalingen plaatsvinden
ter zake van de activatransactie met DPZ.

6.7 Boedelbijdrage

20-05-2020
1

20-08-2020
2

20-11-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Praktische afw ikkeling van de doorstart.

20-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

20-05-2020
1

Het streven van de curator is het administratieonderzoek in de vierde
verslagperiode af te ronden.

20-11-2020
3

Het administratieonderzoek van de curator w ordt naar verw achting in de vijfde
verslagperiode afgerond.

19-02-2021
4

Het onderzoek in dit kader is in de vijfde verslagperiode voortgezet en op dit
moment gaande.

19-05-2021
5

Het onderzoek in dit kader is nog gaande, de curator streeft ernaar de
komende verslagperiode het onderzoek af te kunnen ronden.

09-09-2021
6

Het administratieonderzoek van de curator is in de zevende verslagperiode
afgerond. De curator komt tot het oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht zoals bedoeld in artikel 2:10 BW .
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

20-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

20-05-2020
1

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

20-08-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

20-05-2020
1

Er is voldaan aan de stortingsverplichting.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator streeft ernaar zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
vierde verslagperiode af te ronden, w aarna zijn bevindingen kunnen w orden
voorgelegd aan het bestuur.

Toelichting
Het streven van de curator is het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
in de vijfde verslagperiode af te ronden.

Toelichting
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op dit moment gaande. Naar
verw achting zal dit onderzoek in de komende verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting
De curator streeft ernaar om het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek de
komende verslagperiode af te ronden.
Nee

20-05-2020
1

20-11-2020
3

19-02-2021
4

19-05-2021
5

09-09-2021
6

23-12-2021
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Toelichting
De curator heeft in de zevende verslagperiode haar
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Er zijn geen aanw ijzingen voor
(kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

20-05-2020
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

23-12-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

20-05-2020
1

Afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator, de
boedelschuld van het UW V, huur opzegtermijn en kosten in de periode van
voortzetting van de activiteiten (allen p.m.).
€ 65.865,38

20-08-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend ter hoogte van € 65.865,38.

Toelichting
In de vierde verslagperiode is een bedrag van € 1.119,25 aan taxatiekosten
door de boedel betaald en een bedrag van € 482,28 aan advieskosten
(financieel) betreffende de doorstart.
€ 69.571,21

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-02-2021
4
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft vooralsnog geen vordering ter verificatie ingediend.
€ 40.754,34

20-08-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft tot heden een vordering ingediend ter hoogte van € 40.754,34
€ 40.099,00

20-11-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft tot heden een vordering ingediend ter hoogte van € 40.099,-

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e vorderingen van de fiscus
ontvangen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aangifte ex art. 29 lid 2 W et
OB gedaan. De door de fiscus op te leggen aanslag is nog niet ontvangen
maar w ordt geschat op € 3.357,-. Verder zal de curator na vaststelling van
de faillissementskosten aangifte omzetbelasting doen over de boedelperiode.

19-02-2021
4
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vordering
van het UW V.
€ 42.684,10
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ingediend ter hoogte van €
42.684,10

8.4 Andere pref. crediteuren

20-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren hun vordering
ingediend.
€ 655,34

20-08-2020
2

Toelichting
De franchisegever heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
655,34

Toelichting
In de tw eede verslagperiode zijn geen andere preferente crediteuren bekend
gew orden.

Toelichting
In de vierde verslagperiode zijn w ederom geen andere preferente crediteuren
bij de curator bekend gew orden.

20-11-2020
3

19-02-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

20-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 10 concurrente schuldeisers hun vorderingen ingediend.
19

20-08-2020
2

Toelichting
Er hebben zich 19 crediteuren gemeld en hun concurrente vordering ingediend.
20

20-11-2020
3

Toelichting
In totaal hebben 20 concurrente schuldeisers hun vorderingen ingediend.
22

19-02-2021
4

Toelichting
Tot op heden hebben 22 crediteuren hun concurrente vordering ter verificatie
bij de curator ingediend.
20

19-05-2021
5

Toelichting
20 concurrente schuldeisers hebben hun vordering ter verificatie bij de curator
ingediend.
21
Toelichting
Tot op heden hebben 21 crediteuren hun concurrente vordering ter verificatie
bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.117,12

20-05-2020
1

€ 19.470,56

20-08-2020
2

€ 19.470,56

20-11-2020
3

€ 24.225,52

19-02-2021
4

€ 24.395,52

19-05-2021
5

€ 36.395,54
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

20-05-2020
1

Het is niet de verw achting dat bij einde van het faillissement aan de
concurrente crediteuren kan w orden uitgekeerd.

20-11-2020
3

Nog onbekend.

09-09-2021
6

Opheffing w egens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw . Het boedelactief is
onvoldoende om de volledige faillissementskosten te kunnen voldoen. Voor
de preferente en concurrente schuldvorderingen zal geen uitkering mogelijk
zijn.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen en verw erken, telefonisch en schriftelijk contact met
crediteuren, aanschrijven crediteuren.

20-05-2020
1

Beoordelen vorderingen en verw erken, schriftelijk en telefonisch contact
crediteuren.

20-08-2020
2

Beoordelen vorderingen, schriftelijk contact met crediteuren.

20-11-2020
3

Beoordelen vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact met crediteuren.

19-02-2021
4

Correspondentie mogelijke crediteuren.

09-09-2021
6

Crediteurenadministratie, correspondentie en contact belastingdienst.
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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
De curator zal in de komende verslag periode de volgende w erkzaamheden
verrichten:

20-05-2020
1

Afw ikkeling activaovereenkomst;
Financiële afw ikkeling voortzettingsperiode en POST NL exploitatie;
Afw ikkeling lopende overeenkomsten, w aaronder huurovereenkomst;
Nader in kaart brengen crediteurenpositie;
(Opstarten) rechtmatigheidsonderzoek.
Afw ikkeling debiteurenincasso met inbegrip van de vaststelling van prefaillissements- en voortzettingsdebiteuren, financiële afw ikkeling
voortzettingsperiode, afw ikkeling doorstart en voortzetting van het oorzaken-

20-08-2020
2

en rechtmatigheidsonderzoek.
Afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020
3

De curator streeft naar afronding van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek in de vijfde verslagperiode.

19-02-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek alsmede de finale afrekening met de doorstarter
afronden.

19-05-2021
5

Enkel het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek resteert in dit faillissement.
Dat w ordt uitgevoerd in samenhang met de gelieerde B.V.’s en zal in de
komende verslagperiode w orden afgerond.

09-09-2021
6

Nu alle w erkzaamheden zijn verricht en er geen aanw ijzingen zijn voor
bestuursaansprakelijkheid zal de curator overgaan tot afw ikkeling van het
faillissement. Gelet op de toestand van de boedel zal dit faillissement bij de
rechtbank w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten
ex artikel 16 Fw .
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Dit verslag kan w orden beschouw d als eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

20-05-2020
1

Nog onbekend.

20-11-2020
3

Faillissement is voor afw ikkeling gereed.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, schriftelijk en telefonisch contact rechter-commissaris, diverse
algemene verrichtingen.

20-05-2020
1

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

20-08-2020
2

Diverse algemene, verslaglegging.

20-11-2020
3

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

19-02-2021
4

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

19-05-2021
5

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

09-09-2021
6

Verslaglegging, opstellen eindstukken en algemene verrichtingen in het kader
van de afw ikkeling.
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Bijlagen
Bijlagen

