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

4
30-04-2021
F.13/20/230
NL:TZ:0000147250:F002
30-06-2020

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Max Sport B.V.

30-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Max Sport B.V., statutair gevestigd in (1017 MB) te
Amsterdam en aldaar zaakdoende aan de adressen Max Euw eplein 52 en Max
Euw eplein 54 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33257615).

30-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: Verkoop van bovenkleding, mode artikelen,
sportartikelen en schoenen.
Gefailleerde verkoopt sportkleding en -artikelen van (w ereldw ijd) bekende
merken zoals Australian, Merrell, Nike, etc.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 658.357,00

€ -17.627,00

€ 232.098,00

2018

€ 620.411,00

€ -19.224,00

€ 272.785,00

2016

€ 698.569,00

€ 3.383,00

€ 258.363,00

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
5

30-07-2020
1

Toelichting
Op datum uitspraak faillissement w aren er bij gefailleerde vijf medew erkers in
dienst.

Boedelsaldo
€ 17.840,80

30-07-2020
1

€ 16.474,81

30-10-2020
2

€ 3.386,51

30-01-2021
3

€ 3.617,42

30-04-2021
4

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
t/m
29-4-2021

Bestede uren

30-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

83 uur 54 min

2

29 uur 42 min

3

7 uur 12 min

4

14 uur 36 min

totaal

135 uur 24 min

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

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Max Sport B.V. is opgericht op 21 april 1994. Finja Beheer B.V. is enig
bestuurder en tevens (groot) aandeelhouder, zij houdt 75% van de aandelen
in gefailleerde. De overige 25% van de aandelen w orden gehouden door Van
Schaagen Beheer B.V. Gefailleerde houdt alle aandelen in de besloten
vennootschap Jeo B.V. (tevens handelend onder de naam Max Shoes and
Fashion), w elke vennootschap eveneens op 30 juni 2020 is gefailleerd met

30-07-2020
1

aanstelling van mr. M. de W ild als curator (F 13/20/229).

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
eerstmogelijke datum w orden beëindigd.

30-07-2020
1

De verzekeringen zijn beëindigd. De boedel heeft in de afgelopen
verslagperiode een bedrag van
€ 230,91 aan premierestituties ontvangen.

30-04-2021
4

1.4 Huur
Gefailleerde huurde tw ee bedrijfsruimtes aan het adres Max Euw eplein in
(1017 MB) Amsterdam, nummer 52 en 54. De huurpenningen w aren al geruime
tijd voor het uitspreken van het faillissement niet betaald. De verhuurder heeft
zodoende aanspraak gemaakt op de door gefailleerde gestelde bankgarantie
(drie maanden huur). De curator de heeft huurovereenkomsten met machtiging
van de rechter-commissaris op 6 en 9 juli 2020 opgezegd.

30-07-2020
1

De bedrijfsruimten aan het adres Max Euw eplein 52-54 n Amsterdam zijn in de
tw eede verslagperiode opgeleverd. Tevens heeft de verhuurder haar
boedelvordering en concurrente vordering bij de curator ingediend.

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 het verder ontstaan van schulden te voorkomen
heeft gefailleerde haar eigen faillissement aangevraagd.

30-07-2020
1

De curator heeft de verklaring van de middellijk bestuurder in onderzoek en
verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De curator zal in het derde verslagperiode haar w erkzaamheden met
betrekking tot de oorzaak van het faillissement verder voortzetten.

30-10-2020
2

Het oorzakenonderzoek van de curator is in de derde verslagperiode
voortgezet en is op dit moment nog gaande.

30-01-2021
3

De curator zal haar w erkzaamheden in het kader van het oorzakenonderzoek
in de komende verslagperiode voortzetten en haar bevindingen zo nodig aan
het bestuur voorleggen.

30-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

30-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 5 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

5

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.

totaal

5

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.

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

W inkelinventaris.

€ 1.750,00

totaal

€ 1.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de boedel roerende zaken (inventaris) aangetroffen die
w erden ingezet voor de activiteiten van gefailleerde.
Voor zover de curator bekend, is alle bij gefailleerde aanw ezige inventaris
eigendom. Daarvoor geldt dat deze w as verpand aan de
minderheidsaandeelhouder, Van Schaagen Beheer B.V. (zie ook hoofdstuk 5
van dit verslag).
De inventaris en de voorraad zijn in de eerste verslagperiode te gelde
gemaakt, met inachtneming van de rechten van de pandhouder. De opbrengst
van de inventaris althans bodemzaken betreft een bedrag van € 1.750,=.

30-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van Schaagen Beheer B.V. had een pandrecht op de inventaris en voorraden
van gefailleerde. De curator behartigt ter zake van de verkoop van de
bodemzaken in beginsel de belangen van de fiscus in het kader van haar
bodemvoorrecht. De opbrengst van de bodemzaken is door de curator
overeenkomstig artikel 57 lid 3 Fw in de boedel gebracht.

30-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Diverse verrichtingen ter zake de verkoop van de bedrijfsmiddelen (omvang
bepalen, afspraken maken met pandhouder, onderhandeling).

30-07-2020
1

Verkoop bedrijfsmiddelen, afspraken en onderhandelingen met pandhouder.

30-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Sportkleding en -artikelen.

€ 71.713,02

€ 3.569,50

totaal

€ 71.713,02

€ 3.569,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een aanzienlijke voorraad bij gefailleerde aangetroffen. Op
deze voorraad rustte een pandrecht ten behoeve van Van Schaagen Beheer
B.V. In de eerste verslagperiode is de voorraad te gelde gemaakt. De
opbrengst van € 70.000,= is ten gunste van de pandhouder gekomen. De
boedel heeft in het kader van de verkoop van de inventaris en voorraad een
bijdragen ontvangen van € 3.569,50.

30-07-2020
1

Na datum faillissement is - voor zover de curator thans bekend - in ieder geval
een bedrag van € 1.713,02 op de ING-rekening van gefailleerde ontvangen (en
doorgestort naar de boedel) dat kan w orden toegerekend aan verkopen van
na datum faillissement.
Met betrekking tot de voorraden en onderhanden w erk is in de tw eede
verslagperiode afgerekend met de pandhouder. Zie verder punt 6.

30-10-2020
2

Dit punt is afgew ikkeld.

30-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek pandrecht, correspondentie en besprekingen met
gefailleerde en derden.

30-07-2020
1

Diverse afspraken en correspondentie met pandhouder en derden,
verkoopinspanningen.

30-10-2020
2

Administratieve w erkzaamheden.

30-01-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving
Restitutie verzekeringen

Verkoopopbrengst
€ 230,91

Goodw ill (klantenbestand, handelsnamen etc.),
banktegoed en kasgeld.

€ 7.830,96

totaal

€ 8.061,87

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill is, met toestemming van de rechter-commissaris, overgedragen
voor een bedrag van € 2.000,= exclusief btw (€ 2.420,= inclusief BTW ). Dit
bedrag is opgebouw d uit een vaste prijs van € 1.000,= exclusief BTW en een
aanvullende vergoeding van € 1.000,= indien de koper een B2B-account bij
Merrell en/of Australian zou verkrijgen, w aarin deze aldus is geslaagd.

30-07-2020
1

Aan kasgeld is aangetroffen een bedrag van € 595,88. Het saldo op datum
faillissement bij de ING Bank betreft een bedrag van 5.410,96 en het saldo op
datum faillissement bij de ABN AMRO Bank een bedrag van € 869,27. De boedel
is nog in afw achting van overboeking van het saldo van de ABN AMRO Bank.

De verzekeraar van de brandverzekering heeft in de vierde verslagperiode
een premierestitutie van
€ 221,67 naar de faillissementsrekening overgemaakt. Tevens heeft de
boedel in de afgelopen verslagperiode van de verzekeraar voor de
Glasverzekering een premierestitutie van € 9,24 ontvangen.

30-04-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie bank, inname en afstorten kasgelden, beoordeling w aarde
goodw ill, correspondentie geïnteresseerde(n), onderzoek omvang andere
activa.

30-07-2020
1

Correspondentie verzekeraars.

30-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.653,02
totaal

€ 1.653,02

Toelichting debiteuren
Naar mededeling van de middellijk bestuurder komt gefailleerde in aanmerking
voor de tegemoetkoming “Lage-inkomstenvoordeel” (LIV) ter hoogte van €
1.394,=. De curator heeft de fiscus aangeschreven en haar verzocht
voornoemd bedrag te voldoen op de faillissementsrekening. Tot op heden is dit
bedrag nog niet van de fiscus ontvangen.
Daarnaast is op de ING-rekening van gefailleerde na datum faillissement een
bedrag van € 259,02 ontvangen dat kan w orden toegerekend aan verkopen
voor 30 juni 2020. Dit bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen.
De curator doet nog onderzoek naar het bestaan van mogelijke rekeningcourantvorderingen.

30-07-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn er geen andere debiteuren bij de curator
bekend geraakt.

30-10-2020
2

In de derde verslagperiode zijn er w ederom geen andere debiteuren bij de
curator bekend geraakt.

30-01-2021
3

De curator zal het voorgaande nader onderzoeken.

30-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek omvang debiteuren.

30-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING en ABN AMRO Bank. Er w as per
faillissementsdatum sprake van een positief saldo bij beide banken, w aartoe
w ordt verw ezen naar hoofdstuk 3 van dit verslag. Het saldo van de ABN AMRO
Bank is nog niet door de boedel ontvangen.

30-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING en ABN AMRO bank zijn aangeschreven en verzocht het positief saldo
over te boeken naar de boedelrekening. Inmiddels zijn de saldi overgemaakt
naar de boedelrekening.

30-10-2020
2

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

30-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van Schaagen Beheer B.V. had ten tijde van het uitspreken van het
faillissement een pandrecht op de inventaris en voorraden van gefailleerde.

30-07-2020
1

Afrekening met de pandhouder Van Schaagen Beheer B.V. heeft in de tw eede
verslagperiode plaatsgevonden.

30-10-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Van Schaagen Beheer B.V.

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.

30-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.569,50
Toelichting
De curator en de pandhouder zijn in overleg getreden over een boedelbijdrage
voor de verkoop van de verpande inventaris en voorraad van gefailleerde.
Voor de verkoop van de inventaris en de voorraden is € 2.950,= exclusief BTW
als bijdrage aan de boedel voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen zekerheidsdocumentatie, overleg pandhouder, correspondentie
banken.

30-07-2020
1

Correspondentie met banken en overleg pandhouder.

30-10-2020
2

Correspondentie met banken.

30-01-2021
3

Correspondentie met banken.

30-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is na faillissement en in afgeslankte vorm
(enkel via de w ebshop) voortgezet. De activiteiten van de onderneming zijn op
21 juli 2020 alsnog gestaakt.

30-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Na datum faillissement is - voor zover de curator thans bekend - in ieder geval
een bedrag van € 1.713,02 op de ING-rekening van gefailleerde ontvangen (en
doorgestort naar de boedel) dat kan w orden toegerekend aan verkopen na
datum faillissement. Verdere verslaglegging volgt in een later stadium.

30-07-2020
1

Gedurende de voortzettingsperiode (30 juni t/m 20 juli 2020) zijn via de
w ebshop van gefailleerde in totaal 49 bestellingen geplaatst. Voor 30 van
deze bestellingen gold dat deze (deels) geleverd konden w orden. Enkele
bestellingen zijn retour gekomen. Per saldo is er gedurende de
voortzettingsperiode een bedrag van € 3.010,35 gerealiseerd. Zow el
pandhouder als curator hebben gedurende de voortzettingsperiode
(verkoop)inspanningen geleverd, conform afspraak is de gerealiseerde omzet
na aftrek van door het kantoor van de curator gemaakte kosten inzake de
verzending van de bestellingen 50-50 verdeeld. Derhalve is een bedrag van €
1.403,92 aan de pandhouder uitgekeerd en is dit onderdeel afgerond.

30-10-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Monitoren orders, verzenden orders, overleg bestuur en overige betrokkenen.

30-07-2020
1

Begeleiden en monitoren orders, overleg pandhouder en betrokkenen.

30-10-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake 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

De curator zal in de komende verslagperiode haar onderzoek of aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan voortzetten.

30-10-2020
2

In de vierde verslagperiode zal de curator haar onderzoek of aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan verder voortzetten.

30-01-2021
3

De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW
is voldaan.

30-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 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.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-07-2020
1

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

Toelichting
In de derde verslagperiode zal de curator haar onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Toelichting
De curator zal haar w erkzaamheden met betrekking tot mogelijk onbehoorlijk
bestuur in de komende verslagperiode verder voortzetten.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator haar onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

30-07-2020
1

30-10-2020
2

30-01-2021
3

30-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens,
contact betrokkenen.

30-07-2020
1

Contact betrokkenen en doornemen stukken, bestuderen beschikbare
administratie.

30-10-2020
2

Doornemen ontvangen stukken.

30-01-2021
3

Bestuderen stukken.

30-04-2021
4

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 huur over de opzegtermijn (allen p.m.). In de
verslagperiode zijn de kosten voor de slotenmaker ad € 297,18 voldaan.

30-07-2020
1

€ 28.647,48

30-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend met een totaalbedrag van €
21.587,57. De verhuurder heeft eveneens haar boedelvordering van €
7.059,91 ingediend. Voorts moet rekening w orden gehouden met het salaris
curator (p.m.).
€ 29.688,51

30-04-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft een aangepaste vordering ingediend en staat nu genoteerd
voor een bedrag van
€ 22.626,60 op de lijst van voorlopige erkende boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 2.418,00

30-07-2020
1

30-10-2020
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een totale vordering van € 2.418,- ingediend w at
ziet op loonheffingen voor de maand juni 2020.
€ 92.664,00

30-01-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft verschillende vorderingen ingediend met een totaalbedrag van
€ 92.664,-.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e vorderingen bij de
curator bekend geraakt.

30-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 747,07
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering van € 747,07 bij de curator
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-07-2020
1

30-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen preferente vorderingen
ingediend.

30-10-2020
2

30-01-2021
3

30-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

30-07-2020
1

Toelichting
De curator heeft de crediteuren die haar bekend zijn gew orden uitgenodigd
hun vordering ter verificatie in te dienen. Tot op heden hebben 5 concurrente
schuldeisers hun vorderingen ingediend.
7

30-10-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben zeven concurrente crediteuren hun vordering bij de
curator ter verificatie ingediend.
7

30-01-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben zeven concurrente crediteuren hun vordering bij de
curator ter verificatie ingediend.
9
Toelichting
Vooralsnog hebben negen concurrente schuldeisers hun vordering bij de
curator ter verificatie ingediend. Deze crediteuren vormen samen een
openstaande schuld van € 114.963.-.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

30-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 103.484,84

30-07-2020
1

Toelichting
Naar opgaaf van de middellijk bestuurder zou er een totale schuldenlast zijn
van € 209.666,=, dit is inclusief de vordering(en) van de pandhouder.
Vooralsnog heeft de curator voor een bedrag van € 103.484,84 aan
concurrente vorderingen voorlopig erkend.
€ 108.536,25

30-10-2020
2

Toelichting
Op dit moment heeft de curator voor een bedrag van € 108.536,25 aan
concurrente vorderingen voorlopig erkend.
€ 111.256,92

30-01-2021
3

Toelichting
De curator heeft voor een bedrag van € 111.256,92 aan concurrente
vorderingen voorlopige erkend.
€ 114.963,00

30-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

30-07-2020
1

Nog niet bekend.

30-10-2020
2

Nog onbekend.

30-01-2021
3

Nog onbekend

30-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, mailing crediteuren, verificatie vorderingen
en verw erken, telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren.

30-07-2020
1

Verificatie vorderingen, telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren.

30-10-2020
2

Verificatie vorderingen, correspondentie crediteuren met mogelijk een
vordering.

30-01-2021
3

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren.

30-04-2021
4

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 verslagperiode de oorzaak van het faillissement
nader onderzoeken en het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek verder
ter hand nemen.

30-07-2020
1

In de derde verslagperiode zal de curator haar w erkzaamheden in het kader
van de oorzaak van het faillissement en het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

30-10-2020
2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode haar
w erkzaamheden omtrent de oorzaak van het faillissement en het
administratie- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

30-01-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator haar w erkzaamheden in het
kader van de oorzaak van het faillissement en het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten en afronden. Tevens zal de
curator onderzoek doen naar mogelijke rekening-courantvorderingen.

30-04-2021
4

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

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
30-7-2021

30-04-2021
4

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

30-07-2020
1

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

30-10-2020
2

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

30-01-2021
3

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

30-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

