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R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Amsterdam Film School B.V. (“AFS”)

29-05-2020
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres:
Panamalaan 5 G
1019 AS AMSTERDAM
kvk: 59714433

29-05-2020
1

Activiteiten onderneming
AFS is een particuliere onderw ijsinstelling die zich bezighoudt met het geven
van cursussen en opleidingen op het gebied van film. Bij AFS w orden leerlingen
onder andere opgeleid tot film- en documentairemakers, acteurs en (sound)
editors. De duur van de opleidingen varieert van 10 maanden tot een jaar. AFS
biedt leerlingen ook kortdurende cursussen, master-classes en een-op-een
coaching aan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 410.112,00

€ -15.865,00

€ 260.780,00

2018

€ 505.808,00

€ -80.596,00

€ 89.199,00

2019

€ 239.690,00

€ -58.084,00

€ 139.673,00

29-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van het jaar 2019 zijn gebaseerd op een tussentijds
rapport over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019.

29-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

29-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement had AFS geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

29-05-2020
1

Toelichting
Op de bankrekening die AFS houdt bij de ING Bank N.V. is een positief saldo
aanw ezig van EUR 6.731.13. De bank w il dit bedrag niet overmaken naar de
boedelrekening, omdat zij een verrekenbare vordering heeft van EUR 3.139,21
op AFS en een bankgarantie ter grootte van EUR 5.925 zou hebben afgegeven.
Het is echter onduidelijk ten behoeve van w ie de bankgarantie is afgegeven.
De curator is nog in afw achting op de door hem verzochte documentatie van
de bank.
€ 27.746,25

07-09-2020
2

Toelichting
De bank heeft de door de curator verzochte documentatie afgegeven. Uit deze
documentatie blijkt dat de bank een bankgarantie heeft afgegeven aan de
verhuurder van het bedrijfspand aan de Panamalaan te Amsterdam ten laste
van AFS. De verhuurder heeft aanspraak gemaakt op de bankgarantie. De
bank heeft haar vordering op AFS verrekend met het banksaldo.
€ 29.034,18

14-12-2020
3

€ 7.064,18

19-03-2021
4

€ 7.124,18

27-09-2021
6

Toelichting
In deze verslagperiode is op de boedelrekening een bedrag van € 60,bijgeschreven.
€ 7.724,18
Toelichting
In deze verslagperiode is nog een bedrag van € 600,- aan kasgeld op de
boedelrekening gestort. Dit bedrag zat in een geldkistje dat door de
bestuurder is aangetroffen in een kast die hij van de boedel heeft gekocht.

Verslagperiode

12-01-2022
7

Verslagperiode
van
28-4-2020

29-05-2020
1

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

07-09-2020
2

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

14-12-2020
3

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

19-03-2021
4

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

18-06-2021
5

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

27-09-2021
6

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021
t/m
31-12-2021

Bestede uren

12-01-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 45 min

2

36 uur 35 min

3

29 uur 40 min

4

9 uur 40 min

5

2 uur 25 min

6

1 uur 20 min

7

5 uur 54 min

totaal

123 uur 19 min

Toelichting bestede uren
In de onderhavige verslagperiode houdt een groot deel van de verrichte
w erkzaamheden verband met het bew erkstelligen van een doorstart van de
onderneming van AFS. Voor een verdere beschrijving w ordt verw ezen naar
par. 6 hierna.

29-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op datum faillissement is de bestuurder van AFS de heer P.J.A.M. Akkermans,
die op 6 januari 2020 in functie is getreden.

29-05-2020
1

Voor het faillissement w aren de heren N.D. Laryea (w onende te Ghana) en J.L.
Szw ajcer respectievelijk vanaf 4 augustus 2014 tot en met 10 oktober 2019 en
vanaf 19 september 2019 tot en met en 6 januari 2020 bestuurders van AFS.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn alle verzekeringen die AFS had gesloten met
verzekeringsmaatschappijen voor datum faillissement opgezegd.

29-05-2020
1

1.4 Huur
AFS huurt bedrijfsruimtes van tw ee verschillende verhuurders. De curator heeft
geconstateerd dat AFS van De Amsterdamse Compagnie N.V. vijf
bedrijfsruimtes huurt aan de Panamalaan 5G te Amsterdam. Daarnaast huurt
AFS een bedrijfsruimte aan de Paasheuvelw eg 5 te Amsterdam van
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. De curator heeft beide
huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw opgezegd.

29-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
AFS is op 14 januari 2014 opgericht door TXR Ghana Limited (een
rechtspersoon naar het recht van Ghana). Destijds w erden de activiteiten van
AFS onder leiding van Laryea geëxploiteerd. Volgens Akkermans is de
onderneming van AFS nimmer w instgevend gew eest en kampte AFS hierdoor
steeds met liquiditeitsproblemen.

29-05-2020
1

In september 2019 zijn 51% van de aandelen in het kapitaal van AFS
overgedragen aan een vennootschap van Akkermans en Szw ajcer, die kennis
en ervaring hebben in de opleidingssector. Volgens Akkermans w as het doel
van deze samenw erking om de onderneming van AFS levensvatbaar te maken.
Door de kennis en ervaring van Akkermans en Szw ajcer, het internationale
netw erk van Laryea en het snijden in de kosten hoopten de aandeelhouders
op een w instgevende exploitatie van de onderneming. De maatregelen die zijn
genomen hebben echter niet geleid tot een w instgevende exploitatie en daar
w as ook geen vooruitzicht meer op door de corona-uitbraak. De lessen w erden
door de corona-uitbraak opgeschort en buitenlandse studenten mochten niet
meer naar Nederland reizen om de opleidingen te volgen. Uiteindelijk zijn op
10 april 2020 de activiteiten van de onderneming gestaakt en vervolgens is het
faillissement op eigen aangifte aangevraagd.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.
De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Er is niet gebleken van
andere belangrijke oorzaken van het faillissement dan hetgeen de
bestuurder heeft verklaard.

12-01-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Corr. oud-w erknemer inz. vordering op AFS.

07-09-2020
2

Tel. UW V., tel bestuurder inzake vorderingen w erknemer, e-ml. administrateur.

14-12-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en film- en
computerapparatuur

€ 19.360,00

totaal

€ 19.360,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een taxateur ingeschakeld die ter plaatse een taxatie heeft
verricht en vervolgens een taxatierapport heeft opgesteld. De
kantoorinventaris en film- en computerapparatuur zijn te koop aangeboden
aan derden.

29-05-2020
1

Na een biedingsprocedure zijn de activa van AFS, w aaronder de intellectuele
eigendomsrechten, verkocht. De curator heeft 25 opkopers benaderd en hen in
de gelegenheid gesteld om hun interesse in de activa van AFS kenbaar te
maken en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Na ondertekening
van de geheimhoudingsverklaring kregen de partijen toegang tot een door de
curator aangemaakte online dataroom w aarin informatie over AFS te vinden
w as. Daarnaast heeft de curator een advertentie geplaatst op de w ebsite van
Brookz.

07-09-2020
2

Uiteindelijk hebben vier partijen (die door de curator zijn benaderd) binnen de
door de curator gestelde deadline een bod uitgebracht op de activa van AFS.
Via Brookz hebben zich tw ee partijen gemeld (zie hierover par. 6.5). De
biedingen zijn beoordeeld in het kader van de voor de boedel meest gunstige
bieding. De meest gunstige bieding betreft een bedrag van EUR 26.620,- (EUR
19.360,- voor de inventaris en EUR 7.260,- voor de intellectuele
eigendomsrechten). Met instemming van de rechter-commissaris zijn de activa
verkocht.
Tevens is in deze verslagperiode gebleken dat er een auto op naam van AFS
staat geregistreerd. De curator heeft aanspraak gemaakt op deze auto en is
inmiddels in gesprek met een partij die deze w il kopen van de boedel. De
curator verw acht de komende verslagperiode de auto te verkopen.
De auto is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 1.800,- inclusief BTW . Dit
bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

14-12-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Corr./ tel. geïnteresseerden, organiseren bezichtigingen, bestuderen
biedingen, corr./bespr. R-C, corr./ tel. bestuurder, opstellen
koopovereenkomst,

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

07-09-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intellectuele eigendomsrechten

Boedelbijdrage

€ 7.260,00

Goodw ill
totaal

€ 7.260,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten ("IE-rechten")
De IE-rechten bestaan uit de w ebsite, domeinnaamregistraties
(w w w .amsterdamfilmschool.com, amsterdamfilmschool.nl en
w w w .amsterdamfilmschool.nl), de handelsnamen (Amsterdam Film School B.V.,
Amsterdam Film Academy en Film Academy Amsterdam) en de social media
accounts.

29-05-2020
1

De houder van de domeinnamen is TXT Europe, die heeft toegezegd kosteloos
mee te zullen w erken aan de overdracht hiervan aan een eventuele koper.
Goodw ill
De goodw ill bestaat uit het studentenbestand. De curator zal hier zorgvuldig
mee omgaan. De curator zal het studentenbestand aan een eventuele
doorstarter overdragen voor zover dit op grond van de AVG is toegestaan en
met inachtneming van de AVG.
Verw ezen w ordt naar punt 3.3.

07-09-2020
2

Aangezien er geen doorstart is bew erkstelligd, is het klantenbestand van AFS
niet overgedragen aan een derde.

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden i.v.m. taxatie en verkoop activa, corr./ tel. taxateur, corr./ tel.
bestuurder, bestuderen stukken, opstellen verkoopprofiel.

29-05-2020
1

Corr. oud-bestuurder, corr. RDW , corr. bestuurder.

07-09-2020
2

Verkoop auto, corr. opkoper, corr./ tel. bestuurder, corr./ tel. koper auto,
opstellen overeenkomst, corr RDW , betalen mrb.

14-12-2020
3

Bespr. bestuurder.

12-01-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pré-faillissement

€ 1.750,00

totaal

€ 1.750,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de debiteurenadministratie blijkt dat AFS een vordering heeft van EUR
22.114,25 op verschillende leerlingen. Volgens opgave van Akkermans is
slechts EUR 1.750,- inbaar. De curator heeft de debiteurenportefeuille in
onderzoek en zal vervolgens overgaan tot het innen van de inbare
vorderingen.

29-05-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat AFS een vordering heeft op drie debiteuren
van in totaal EUR 1.750,-. De curator zal deze debiteuren sommeren de
openstaande vorderingen te voldoen.

07-09-2020
2

De curator heeft de debiteuren gesommeerd de openstaande vorderingen te
voldoen. Tw ee debiteuren hebben aangegeven de openstaande vorderingen
niet te zullen voldoen, omdat de gefailleerde haar afspraken jegens hen niet is
nagekomen. De curator heeft deze stellingen in onderzoek. De debiteur die
nog niet heeft gereageerd is nogmaals gesommeerd de openstaande
vordering te voldoen.

14-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen stukken/ debiteurenlijst.

29-05-2020
1

Bestuderen stukken.

07-09-2020
2

Corr. bestuurder, sommatiebrieven debiteuren.

14-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.139,21
Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft een vordering op AFS van EUR 3.139,21 uit hoofde van
een onbetaald gelaten creditcardschuld. De ING Bank N.V. heeft de curator

29-05-2020
1

medegedeeld deze schuld van AFS te verrekenen met het creditsaldo op de
bankrekening die bij haar w ordt gehouden (zie de toelichting onder het
boedelsaldo).

5.2 Leasecontracten
AFS leaset een print-/kopieermachine van BNP Paribas Leasing Solutions N.V.
Er zal een afspraak w orden gemaakt met de leasemaatschappij voor het
ophalen van dit apparaat.

29-05-2020
1

De print-/kopieermachine is inmiddels aan BNP Paribas Leasing Solutions N.V.
afgegeven.

07-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corr. banken.

29-05-2020
1

Corr. ING Bank inz. bankgaranties.

07-09-2020
2

Corr. ING Bank

27-09-2021
6

Corr. ING Bank

12-01-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator tracht een doorstart te bew erkstelligen en heeft een advertentie
geplaatst op de w ebsite van Brookz.nl, een bedrijvenverkoopplatform. Deze
advertentie is ook op de w ekelijkse nieuw sbrief van de w ebsite geplaatst.
Daarnaast heeft de curator 25 opkopers benaderd om hun interesse in de
activa kenbaar te maken en een geheimhoudingsovereenkomst te
ondertekenen. De curator verw acht in de komende verslagperiode de activa te
hebben verkocht in het kader van een doorstart of aan een opkoper.

29-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Tijdens de biedingsprocedure w aren geen biedingen binnengekomen van
potentiële doorstarters. Na de deadline ontving de curator een bod van EUR
200,- op de onderneming van AFS van een buitenlandse partij, dat de curator
heeft afgew ezen. Uiteindelijk zijn de activa verkocht aan een partij die
geïnteresseerd w as in de inventaris en de intellectuele eigendomsrechten van
AFS (zie hiervoor par. 3.3).

07-09-2020
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Tel. bestuurder, biedingsbericht sturen, opzetten dataroom.

29-05-2020
1

Corr./ tel. geïnteresseerden.

07-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft de administratie van AFS aan de curator overgedragen.

29-05-2020

De curator heeft deze in onderzoek.

1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de informatie in het Handelsregister is de jaarrekening 2017 niet
gedeponeerd.

29-05-2020
1

De jaarrekening 2019 is na het faillissement door het bestuur van AFS
gedeponeerd.

07-09-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W egens de omvang van AFS is een goedkeurende accountantsverklaring niet
vereist.

29-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De geplaatste aandelen zijn volgestort.

14-12-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het niet (tijdig) deponeren van jaarrekeningen heeft in beginsel tot gevolg dat
de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze
onbehoorlijke taakvervulling vermoed w ordt een belangrijke oorzaak te zijn
gew eest van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of de door de
bestuurder gestelde oorzaken van het faillissement, zoals genoemd in 1.5
hiervoor voormeld, kan w eerleggen.
Nee

29-05-2020
1

12-01-2022
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Toelichting
Ondanks dat jaarrekening 2017 niet is gedeponeerd heeft de bestuurder
aannemelijk gemaakt dat er andere belangrijke oorzaken aan het
faillissement ten grondslag hebben gelegen (zie par. 1.5 hiervoor).

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-05-2020
1

Nee

12-01-2022
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Toelichting
De curator heeft niet geconstateerd dat er sprake is van paulianeuze
handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
de administratie (jaarrekeningen, grootboeken, bankmutaties, etc.)
bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator vragen geformuleerd en
zal deze aan het (oud-)bestuur van AFS voorleggen.

14-12-2020
3

Naar aanleiding van zijn bevindingen uit het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator in de afgelopen verslagperiode
vragen geformuleerd en deze voorgelegd aan de voormalig bestuurder. De
voormalig bestuurder heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om deze
vragen te beantw oorden. De curator is in afw achting van een inhoudelijk
reactie van de voormalig bestuurder.

19-03-2021
4

Tot op heden heeft de voormalig bestuurder de gestelde vragen niet
beantw oord. De curator heeft hierover overleg gehad met de advocaat van de
voormalig bestuurder. De voormalig bestuurder heeft meer tijd nodig voor de
beantw oording van de vragen. De curator beraadt zich ter zake.

18-06-2021
5

De voormalig bestuurder heeft de aan hem gestelde vragen onbeantw oord
gelaten. Uit het door de curator verrichte rechtmatigheidsonderzoek is
gebleken dat in het jaar 2018 een rekening-courantvordering van EUR
105.842,- op TXT Holding B.V. oninbaar is verklaard. Het is onduidelijk w aarom
deze vordering oninbaar is verklaard. Daarnaast blijkt uit het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel dat TXT Holding B.V. reeds in het jaar 2011 is
uitgeschreven. Op basis van de administratie concludeert de curator dat met
TXT Holding B.V. de voormalig bestuurder w ordt bedoeld. Aangezien de
voormalig bestuurder niet heeft toegelicht w aarom voornoemd bedrag
oninbaar is verklaard, heeft de curator hem gesommeerd dit bedrag aan de
boedel te voldoen.

27-09-2021
6

De voormalig bestuurder betw ist (ongemotiveerd) voornoemd standpunt van
de curator en heeft aangegeven het door de curator gevorderde bedrag niet
te zullen voldoen. De curator acht het niet opportuun om rechtsmaatregelen
jegens de voormalig bestuurder te nemen nu geen voor verhaal vatbare
vermogensbestanddelen zijn aangetroffen en de voormalig bestuurder in het
buitenland (Ghana) w oonachtig is.

12-01-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen administratie/ stukken.

29-05-2020
1

Bestuderen administratie.

14-12-2020
3

Bestuderen administratie, corr./ tel. bestuurders.

19-03-2021
4

Corr./ tel. advocaat voormalig bestuurder.

18-06-2021
5

Bespr./ corr. bestuurder, bestuderen stukken.

27-09-2021
6

Corr. bestuurder, bestuderen stukken.

12-01-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 220,83

29-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: 220,83.
€ 235,95

07-09-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 235,95
€ 238,98

14-12-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 238,98.
€ 242,00
Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 242,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-03-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.012,00

29-05-2020
1

€ 24.028,00

07-09-2020
2

€ 24.375,00

14-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.154,45

14-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
72

29-05-2020
1

77

07-09-2020
2

78

19-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 243.031,90

29-05-2020
1

€ 255.315,51

07-09-2020
2

€ 255.833,28

19-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal w orden afgew ikkeld bij gebrek aan baten. Aan
crediteuren zal geen uitkering w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-01-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Opzeggen huurovereenkomst, corr. bestuurder, corr./ tel. crediteuren/
studenten, bespr./ corr. R-C.

29-05-2020
1

Corr./ tel. verhuurder, corr./tel. leasemaatschappij copier, corr.
rechtsbijstandsverz., corr./ tel. studenten en crediteuren, corr. fiscus, corr.
bestuurder.

07-09-2020
2

Corr./ tel. crediteuren, voorinspectie oplevering bedrijfspand, opmaken
opleveringsrapp., informeren crediteuren inz. svz, corr, Gemeente Almere inz.
vordering afvalstofheff.

14-12-2020
3

Corr. fiscus.

19-03-2021
4

Corr. crediteuren.

18-06-2021
5

Corr. crediteur.

27-09-2021
6

Corr. crediteur.

12-01-2022
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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
- Debiteuren innen;
- Bew erkstellingen van een doorstart dan w el verkoop activa aan opkoper;
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Overige w erkzaamheden.

29-05-2020
1

- Debiteuren innen;
- Verkopen auto;

07-09-2020

- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Overige w erkzaamheden.

2

- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Overige w erkzaamheden.

14-12-2020
3

- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Overige w erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn verricht. Aangezien de boedel
geen baten meer verw acht, zal de curator aan de rechter-commissaris het
verzoek doen het faillissement te mogen opheffen bij gebrek aan baten, ex
artikel 16 Fw . Het onderhavige verslag is dan ook het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, bestuderen stukken.

29-05-2020
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

07-09-2020
2

Oplevering pand, opstellen faillissementsverslag, corr. R-C, corr./ tel.
bestuurder.

14-12-2020
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, opstellen salarisverzoek.

19-03-2021
4

Opstellen openbaar verslag. corr. R-C.

18-06-2021
5

Opstellen openbaar verslag. corr. R-C.

27-09-2021
6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, afw ikkelen faillissement.
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Bijlagen
Bijlagen

