Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
12-11-2021
F.13/20/229
NL:TZ:0000147250:F001
30-06-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jeo B.V. tevens handelend onder de naam Max Shoes & Fashion

30-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Jeo B.V. (tevens h/on Max Shoes & Fashion),
statutair gevestigd in (1017 MB) te Amsterdam en aldaar zaakdoende aan het
adres Max Euw eplein 48-50 (ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 5054653).

30-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: Verkoop van bovenkleding, mode artikelen,
sportartikelen, schoenen en souvenir artikelen.
Gefailleerde verkoopt schoenen, sandalen, slippers en modieuze accessoires
van (w ereldw ijd) bekende merken zoals Rehab, Havianas, Barts etc.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 407.564,00

€ -56.857,00

€ 117.329,00

2016

€ 507.853,00

€ 12.811,00

€ 146.821,00

2017

€ 464.691,00

€ -53.422,00

€ 125.249,00

Toelichting financiële gegevens

30-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De (concept) cijfers over 2019 zijn (nog) niet beschikbaar.

30-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

30-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 939,94

30-07-2020
1

€ 13.239,21

30-10-2020
2

€ 2.303,19

30-01-2021
3

€ 2.526,19

30-04-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-6-2020

30-07-2020
1

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
2

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

30-01-2021
3

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

30-04-2021
4

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

30-07-2021
5

t/m
29-7-2021
van
30-7-2021

12-11-2021
6

t/m
11-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 36 min

2

33 uur 42 min

3

6 uur 12 min

4

4 uur 42 min

5

2 uur 0 min

6

3 uur 36 min

totaal

85 uur 48 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.

30-07-2020
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.

30-10-2020
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.

30-01-2021
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 bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

30-04-2021
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 bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

30-07-2021
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 bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend.

12-11-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Jeo B.V. is opgericht op 30 augustus 2010. Max Sport B.V. is enig
aandeelhouder, deze vennootschap is eveneens op 30 juni 2020 gefailleerd
met aanstelling van mr M. de W ild als curator (F 13/20/230). Mevrouw J.
Coppiëns is enig bestuurder.

30-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

30-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zullen voor zover mogelijk per
eerst mogelijke datum w orden beëindigd.

30-07-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Max Euw eplein 48 – 50 (1017
MB) in Amsterdam. De huurpenningen w aren reeds sinds enige tijd voor
faillissement niet betaald; de verhuurder heeft zodoende aanspraak gemaakt
op de door gefailleerde gestelde bankgarantie (drie maanden huur). De curator
de heeft huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris op 6
juli 2020 opgezegd.

30-07-2020
1

De gehuurde bedrijfsruimte is opgeleverd. De verhuurder heeft haar
concurrente en boedelvordering bij de curator kenbaar gemaakt.

30-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. De middellijk bestuurder
heeft hierover het volgende verklaard. De omzet is sterk afhankelijk van
toeristen. W egens de COVID-19 pandemie is het toerisme stil komen te liggen
met als gevolg dat de vaste lasten niet meer konden w orden betaald. Om
verdere schulden te voorkomen heeft gefailleerde zelf haar eigen faillissement
aangevraagd.
De curator heeft de verklaring van de middellijk bestuurder in onderzoek en
verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

30-07-2020
1

De curator zal in het derde verslagperiode haar w erkzaamheden met
betrekking tot de oorzaak van het faillissement verder voortzetten.

30-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator haar w erkzaamheden met
betrekking tot de oorzaak van het faillissement verder voortzetten en
afronden.

30-01-2021
3

De curator zal in de komende verslagperiode haar w erkzaamheden met
betrekking tot de oorzaak van het faillissement afronden en zo nodig haar
bevindingen voorleggen aan het bestuur.

30-04-2021
4

In de vijfde verslagperiode is het onderzoek van de curator afgerond. De
curator komt tot het oordeel dat aan het faillissement geen w ezenlijk andere
redenen ten grondslag liggen dan eerder door de bestuurder verklaard.

30-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

30-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er tw ee personeelsleden bij gefailleerde in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
30-07-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-7-2020

2

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
per eerst mogelijke datum opgezegd. Het UW V handelt de aanspraken onder
de Loongarantieregeling van het personeel verder af.

30-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

30-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de boedel roerende zaken (inventaris) aangetroffen die
w erden ingezet voor de activiteiten van gefailleerde. De inventaris bestaat uit
onder meer een kassablok, rekken, spiegels en bankjes.
Voor zover de curator bekend, is alle bij gefailleerde aanw ezige inventaris
eigendom van gefailleerde. De curator heeft nog in onderzoek of op de
inventaris een (rechtsgeldig) pandrecht rust. Puper B.V. is ingeschakeld voor
het taxeren van de w inkelinventaris.

30-07-2020
1

Na onderzoek door de curator is gebleken dat de inventaris tot de boedel
behoort. In de tw eede verslagperiode zijn de w inkelinventaris en de voorraad
(zie hierna) geveild en verkocht. Er is in totaal een opbrengst gegenereerd van
€ 13.007,50 inclusief btw . Tevens heeft de koper ervoor gezorgd dat de
bedrijfsruimte bezemschoon is.

30-10-2020
2

Dit punt is afgew ikkeld.

30-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

30-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Diverse verrichtingen w aaronder het bepalen van de omvang van de
bedrijfsmiddelen en de w aarde daarvan.

30-07-2020
1

Diverse correspondentie en overleg met betrokken partijen.

30-10-2020
2

Administratieve afw ikkeling.

30-01-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bovenkleding, mode artikelen, sportartikelen,
schoenen en souvenir artikelen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een aanzienlijke voorraad bij gefailleerde aangetroffen. De
curator heeft nog in onderzoek of op de voorraad een (rechtsgeldig) pandrecht
rust. Puper B.V. is ingeschakeld voor het taxeren van de voorraad.

30-07-2020
1

De voorraden zijn tezamen met de w inkelinventaris geveild. De opkoper heeft
zow el de w inkelinventaris alsmede de voorraad overgenomen, de gehele
verkoopopbrengst w ordt onder het kopje ‘voorraden/onderhanden w erk’
genoemd

30-10-2020
2

Dit punt is afgew ikkeld.

30-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Diverse verrichtingen w aaronder het bepalen van de omvang van de voorraad
en de w aarde daarvan.

30-07-2020
1

Diverse correspondentie en overleg met betrokken partijen.

30-10-2020
2

Administratieve afw ikkeling.

30-01-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banktegoed
Banktegoeden en kasgeld.
Essen tegoed
totaal

Boedelbijdrage

€ 223,00
€ 1.105,90
€ 567,09
€ 1.895,99

€ 0,00

Toelichting andere activa
Aan kasgeld is een bedrag van € 300,02 aangetroffen. De ING Bank heeft
voorts voor overboeking van een totaalbedrag van € 805,88 zorggedragen. De
curator is nog in afw achting van overboeking van het saldo van de ABNrekening van gefailleerde van € 289,96.

30-07-2020
1

De ABN AMRO bank heeft de volgende bedragen van €289,96 en €515,91
overgeboekt naar de faillissementsrekening.

30-10-2020
2

Essent heeft in de derde verslagperiode een tegoed van € 567,09 overgeboekt
naar de faillissementsrekening.

30-01-2021
3

De ABN AMRO bank heeft in de afgelopen verslagperiode een creditsaldo van €
223,- overgeboekt naar de faillissementsrekening.

30-04-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek omvang andere activa.

30-07-2020
1

Correspondentie en telefonisch contact met de banken.

30-10-2020
2

Correspondentie en telefonisch contact met betrokkenen.

30-01-2021
3

Correspondentie en telefonisch contact ABN AMRO.

30-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover bekend, zijn er geen handelsdebiteuren. De curator doet hiernaar
nog onderzoek, evenals naar het bestaan van rekening-courantvorderingen.

30-07-2020
1

Vooralsnog zijn er geen handelsdebiteuren bekend bij de curator.

30-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie.

30-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank en de ING Bank. Er w as per
faillissementsdatum sprake van positieve saldi. De ING Bank heeft inmiddels
voor overboeking van het saldo zorggedragen. De boedel is nog in afw achting
van overboeking van het saldo van de ABN AMRO Bank.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank saldi van de ING en de ABN AMRO bank zijn inmiddels overgemaakt
naar de boedelrekening.

30-07-2020
1

30-10-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO heeft de bijschrijvingen die na datum faillissement hebben
plaatsgevonden overgemaakt naar de boedelrekening.

30-04-2021
4

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend gew orden met leasecontracten.

30-07-2020
1

Dit punt is afgew ikkeld.

30-04-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zou sprake zijn van een pandrecht ten aanzien van de inventaris en
voorraden ten gunste van Van Schaagen Beheer B.V. De curator heeft de
rechtsgeldigheid hiervan nog in onderzoek en correspondeert daarover met
betrokkenen.

30-07-2020
1

Gebleken is dat ten aanzien van de inventaris en voorraden geen pandrecht
rust ten gunste van Van Schaagen Beheer B.V. De voorraden en inventaris zijn
inmiddels geveild en verkocht en de opbrengst is ten goede van de boedel
gekomen.

30-10-2020
2

Dit punt is afgew ikkeld.

30-01-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

30-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

30-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

30-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, overleg met bestuur en overige betrokkenen,
correspondentie banken.

30-07-2020
1

Overleg bestuur en diverse betrokkenen, bestuderen stukken.

30-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake (gew eest) van voortzetting van de activiteiten van
gefailleerde.

30-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen sprake (gew eest) van een doorstart.

30-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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

30-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

30-10-2020
2

De curator zal in de vierde verslaperiode verder onderzoeken of aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10BW is voldaan.

30-01-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator haar onderzoek of aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan afronden.

30-04-2021
4

Aan de boekhoudplicht is in voldoende mate voldaan.

30-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

30-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

30-07-2020
1

Een eventuele vordering ter zake hiervan zou zijn verjaard.

30-07-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal in de derde verslagperiode haar onderzoek of er aanw ijzingen
zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen of er
aanw ijzingen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode haar onderzoek of er
aanw ijzingen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden
vervolgens zal ze zo nodig bevindingen kenbaar maken aan het bestuur.

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

Toelichting
Inzake het voorgaande zal de curator in de komende verslagperiode een
definitieve standpunt innemen.

30-07-2020
1

30-10-2020
2

30-01-2021
3

30-04-2021
4

30-07-2021
5

12-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort onderzoek in de administratie van gefailleerde.

30-07-2020
1

Doornemen stukken gefailleerde.

30-10-2020
2

Bestuderen stukken.

30-01-2021
3

Bestuderen stukken.

30-04-2021
4

Bestuderen stukken.

30-07-2021
5

Doornemen stukken.

12-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator, de
boedelschuld van het UW V de verschuldigde huur over de opzegtermijn en
taxatiekosten (allen p.m.). In de eerste verslagperiode zijn de kosten van de
slotenmaker ad € 165,96 door de boedel voldaan.
€ 31.147,51

30-07-2020
1

30-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend ter hoogte van € 9.793,10. De
verhuurder heeft eveneens een vordering ingediend ter hoogte van €
21.003,51 en de taxateur heeft zijn vordering ingediend van € 350,90.
€ 31.941,36
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar aangepaste boedel
ingediend en staat nu genoteerd voor een bedrag van € 10.586,95.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft zijn vordering nog niet ingediend.
€ 5.576,00

30-07-2020
1

30-10-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft zijn preferente vordering ter hoogte van € 5.576,00 ingediend
w elke betrekking heeft op loonheffingen voor de maanden mei en juni 2020.

Toelichting
In de derde verslagperiode zijn verder geen vorderingen van de fiscus
ontvangen.

Toelichting
In de vierde verslagperiode zijn verder geen vorderingen van de fiscus
ontvangen.
€ 90.246,00

30-01-2021
3

30-04-2021
4

12-11-2021
6

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een schuldenoverzicht van
de fiscus ontvangen, hieruit blijkt dat de preferente vordering van de fiscus
een totaalbedrag is van € 90.246,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V
€ 409,09
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering van € 409,09 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-07-2020
1

30-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting
In de tw eede verslagperiode hebben er geen andere preferente crediteuren
een vordering ingediend.

Toelichting
In de derde verslagperiode hebben er geen andere preferente crediteuren een
vordering ingediend.

Toelichting
In de vierde verslagperiode hebben er geen andere preferente crediteuren
een vordering ingediend.

30-07-2020
1

30-10-2020
2

30-01-2021
3

30-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De curator heeft de crediteuren die haar bekend zijn gew orden uitgenodigd
hun vordering ter verificatie in te dienen.
3

30-07-2020
1

30-10-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 3 concurrente schuldeisers hun vordering bij de curator
ingediend.
4

30-01-2021
3

Toelichting
In totaal hebben vier concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ter
verificatie ingediend.
5

30-04-2021
4

Toelichting
Tot op heden hebben vijf schuldeisers hun concurrente vordering ter verificatie
ingediend, gezamenlijk hebben zij een schuld van € 7.718,37.
6
Toelichting
Tot op heden hebben zes concurrente crediteuren hun vordering bij de
curator ter verificatie ingediend. Gezamenlijk vormen zij een schuld van €
7.855,40.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Naar opgaaf van de middellijk bestuurder zou er een totale schuldenlast zijn
van € 167.686=. Vooralsnog zijn er bij de curator nog geen concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

30-07-2020
1

€ 5.402,95

30-10-2020
2

€ 5.877,95

30-01-2021
3

€ 7.718,37

30-04-2021
4

€ 7.855,40

12-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

30-07-2020
1

Nog onbekend.

30-10-2020
2

Nog onbekend.

30-01-2021
3

Nog onbekend.

30-04-2021
4

Tot op heden hebben vijf schuldeisers hun concurrente vordering ter verificatie
ingediend, gezamenlijk hebben zij een schuld van € 7.718,37.

30-07-2021
5

Nog onbekend.

12-11-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, mailing crediteuren.

30-07-2020
1

Verificatie vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact met crediteuren.

30-10-2020
2

Verificatie vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact met crediteuren.

30-01-2021
3

Beoordelen vorderingen, contact crediteuren

30-04-2021
4

Contact crediteuren.

30-07-2021
5

Contact en correspondentie crediteuren.

12-11-2021
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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 tw eede verslagperiode pogen uitsluitsel te krijgen over de
mogelijke verpanding en - al dan niet met inachtneming daarvan - de
aanw ezige activa te gelde maken. Daarnaast zal zij de oorzaak van het
faillissement nader onderzoeken, en het administratie- en
echtmatigheidsonderzoek ter hand nemen.

30-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement. De curator streeft ernaar in de derde
verslagperiode tevens het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek voort
te zetten en af te ronden.

30-10-2020
2

De curator streeft ernaar haar w erkzaamheden met betrekking tot onderzoek

30-01-2021

naar de oorzaak van het faillissement en het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

3

In de komende verslagperiode zal de curator haar w erkzaamheden met
betrekking tot onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
administratie- en rechtmatigheidsonderzoek afw ikkelen vervolgens zal de
curator zo nodig haar bevindingen voorleggen aan het bestuur.

30-04-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en afw ikkelen.

30-07-2021
5

De curator zal in de komende verslagperiode haar definitief standpunt
innemen met beetrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

30-07-2020
1

Nog onbekend.

30-10-2020
2

Nog onbekend.

30-01-2021
3

Nog onbekend.

30-04-2021
4

Nog onbekend.

30-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

12-11-2021
6

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

30-07-2020
1

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

30-10-2020
2

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

30-01-2021
3

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

30-04-2021
4

Verslaglegging en diverse verrichtingen.

30-07-2021
5

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

12-11-2021
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Bijlagen
Bijlagen

