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

7
10-05-2022
F.13/20/242
NL:TZ:0000148101:F001
07-07-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Remsterdam BV (hierna: "Remsterdam" of "Failliet").

10-08-2020
1

Gegevens onderneming
Remsterdam is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 34303009.

10-08-2020
1

Remsterdam is statutair gevestigd te Amsterdam en voorheen gevestigd te
(1013 AK) Amsterdam, met adres Haparandadam 45-2.
Remsterdam is op 27 januari 2010 opgericht.

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel exploiteert Remsterdam
een horeca gelegenheid.

Financiële gegevens

10-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.293.000,00

€ -21.000,00

€ 304.093,00

2019

€ 1.426.000,00

€ 11.000,00

€ 312.661,00

2020

€ 197.484,22

€ -179.364,06

2017

€ 1.230.019,00

€ 50.547,00

€ 372.161,00

2016

€ 1.044.478,00

€ -128.826,00

€ 320.649,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd.

10-08-2020
1

De administratie is inmiddels ontvangen en verw erkt.

10-02-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
10
Toelichting
Het bestuur van Remsterdam heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement
10 personeelsleden in dienst w aren.

Boedelsaldo

10-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 35,70

10-08-2020
1

€ 11.963,50

10-11-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is gemuteerd door de opbrengst verkoop inventaris, verkoop
verpande voorraad, betaling tlv de boedel voor de taxatie van de inventaris en
betaling van een boedelbijdrage minus een afdracht aan de
zekerheidsgerechtigde.

€ 11.963,50

10-02-2021
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo niet gemuteerd.

€ 11.963,50

10-05-2021
4

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo niet gemuteerd.

€ 3.688,14

12-08-2021
5

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen periode negatief gemuteerd door voldoening
van boedelcrediteuren en positief gemuteerd door de afdracht van
bijschrijvingen van na datum faillissement op de door Remsterdam gehouden
bankrekening.

€ 6.713,80
Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen periode positief gemuteerd door ontvangst
van een debiteurenbetaling.

Verslagperiode

10-05-2022
7

Verslagperiode
van
7-7-2020

10-08-2020
1

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020

10-11-2020
2

t/m
10-11-2020
van
11-11-2020

10-02-2021
3

t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

10-05-2021
4

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

12-08-2021
5

t/m
11-8-2021
van
12-8-2021

11-02-2022
6

t/m
10-2-2022
van
11-2-2022
t/m
9-5-2022

Bestede uren

10-05-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 54 min

2

15 uur 12 min

3

3 uur 36 min

4

24 uur 36 min

5

13 uur 24 min

6

10 uur 36 min

7

6 uur 36 min

totaal

111 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van de inventarisatie van
de bedrijfsactiviteiten en het contact met de bestuurder.

10-08-2020
1

De curator heeft een bezoek gebracht aan de bedrijfslocatie, de inventaris
laten taxeren en (meermaals) met de verhuurder van de bedrijfslocatie in
overleg getreden.
Verder is er gesproken met partijen die een pandrecht pretenderen te hebben,
alsmede contact gew eest met diverse crediteuren.
In de tw eede verslagperiode is, behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden,
met name tijd besteed aan het contact met de zekerheidsgerechtigden en
crediteuren, alsmede (de w erkzaamheden samenhangend met) het te gelden
maken van enig aanw ezig (verpand) actief.

10-11-2020
2

Gedurende de derde verslagperiode is, behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden, met name tijd besteed aan het veilig stellen van de
administratie, alsmede w erkzaamheden verband houdende met de afw ikkeling
van de gevestigde zekerheden.

10-02-2021
3

In de vierde verslagperiode is er, behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden,
onder meer tijd besteed aan:

10-05-2021
4

contact met het bestuur, debiteuren en crediteuren;
contact met de bank (via een derde partij);
beoordeling van (potentiële) debiteuren;
diverse w erkzaamheden inz. ontvangen/aangevraagde coronasteunmaatregelen;
w erkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek
(opvragen/inventariseren informatie).
In de vijfde verslagperiode is er, behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden,
onder meer tijd besteed aan:

12-08-2021
5

diverse w erkzaamheden inz. ontvangen/aangevraagde coronasteunmaatregelen;
contact met het bestuur, debiteuren en crediteuren;
contact met de bank (via een derde partij);
verkoop van de door failliet gehouden domeinnamen.
In de zesde verslagperiode is er, behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden,
onder meer tijd besteed aan:

11-02-2022
6

indienen definitieve vaststelling NOW 1.0;
contact met de bank;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de zevende verslagperiode is er, behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden, onder meer tijd besteed aan het:
vervolgen en afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
innen debiteuren.

10-05-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Remsterdam is opgericht op 27 januari 2010. Ten tijde van het faillissement is
Vannoir Holding BV enig bestuurder. Het bestuur van Vannoir Holding BV w ordt
gevormd door de heer O.R. Zw art.

10-08-2020
1

De aandelen in het vennootschappelijk kapitaal van Remsterdam w orden
gehouden door Vannoir Holding BV (5%) en Vallon BV (95%).

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

10-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w aarvan voortzetting niet is vereist w orden beëindigd.

10-08-2020
1

Onderzocht w ordt of er ingevolge het royement mogelijk nog premierestituties
aan de boedel toekomen.

10-05-2021
4

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurder Remsterdam van New people Next BV de
bedrijfsruimte te (1013 AK) Amsterdam, met adres Haparandadam 45-2. De
huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 6 augustus 2020.

10-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Remsterdam heeft tegenover de curator verklaard dat het
faillissement het gevolg is van de algehele sluiting van het restaurant, ten
gevolge van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 en het
w egblijven van toeristen en zakelijke gasten.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

10-08-2020
1

Toelichting
De bestuurder van Remsterdam heeft verklaard dat ten tijde van het
faillissement 10 personeelsleden in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

10-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-7-2020

10

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuurder, bestuderen overgelegde stukken, correspondentie
rechter-commissaris, ontslagaanzeggingen, correspondentie en telefoon met
het UW V, aanleveren gegevens aan het UW V, correspondentie w erknemers.

10-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van Remsterdam.

10-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor de exploitatie van het restaurant beschikt Remsterdam over inventaris.
De inventaris is getaxeerd en (onderhands) verkocht.

10-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent het bodemvoorrecht uit t.a.v. de inventaris.

10-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, besprekingen met het bestuur van Remsterdam, onderzoek
(gepretendeerde) positie zekerheidsgerechtigden(n), taxatie inventaris,
correspondentie/overleg met de kandidaat-koper.

10-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Enige voorraad, met name (sterke) drank

€ 750,00

€ 250,00

totaal

€ 750,00

€ 250,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van enige voorraad (met name (sterke) drank), ter zake w aarvan
zekerheidsrechten w orden gepretendeerd. De voorraad zal (in goed overleg)
w orden verkocht; daarover w ordt reeds gesproken.

10-08-2020
1

De voorraad is door de curator namens de zekerheidsgerechtigde voor een
bedrag van EUR 750,- verkocht. Van dit bedrag is EUR 250,- door middel van
een boedelbijdrage aan de boedel toegekomen.

10-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, besprekingen met het bestuur van Remsterdam,
correspondentie/overleg met de kandidaat-koper.

10-08-2020
1

Overleg met zekerheidsgerechtigde en koper van de voorraad.

10-11-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Uit de ontvangen gegevens van de RW D blijkt dat Remsterdam op
faillissementsdatum houder van een tw eetal voertuigen w as.

10-08-2020
1

Het betreft een VW Amarok DC Lang en een Renault Clio. Ter zake de auto's
w orden zekerheidsrechten gepretendeerd. De curator heeft dit in onderzoek.
De zekerheidsrechten op de voertuigen zijn inmiddels door de curator erkend
w aarop overschrijving van de betreffende voertuigen op naam van de
zekerheidsgerechtigde heeft plaatsgehad.

10-11-2020
2

Remsterdam w as houder van een aantal domeinnamen. Deze domeinnamen
zijn op initiatief van de zekerheidsgerechtigde met instemming van de boedel
overgedragen aan een derde.

12-08-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, besprekingen met het bestuur van Remsterdam, onderzoek
(gepretendeerde) positie zekerheidsgerechtigden(n).

10-08-2020
1

Onderzoek (gepretendeerde) positie zekerheidsgerechtigden, medew erking
verlenen aan overschrijving van de bezw aarde voertuigen.

10-11-2020
2

Bew erkstelligen overdracht domeinnamen.

12-08-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

Remsterdam heeft voor datum faillissement onder de NOW 1.0 een voorschot
op de tegemoetkoming ontvangen. De curator is bezig met de definitieve
vaststelling van deze tegemoetkoming, w aaruit mogelijk een nabetaling is te
verw achten.

10-05-2021
4

Daarnaast heeft Remsterdam een lening aan een derde verstrekt. Door deze
derde w ordt (gedeeltelijk) een beroep op verrekening gedaan. Of de debiteur
rechtsgeldig een beroep op verrekening toekomt w ordt komende
verslagperiode beoordeeld.
Of het door de derde ingeroepen beroep op verrekening ten aanzien van de
verstrekte lening slaagt is nog in onderzoek.

12-08-2021
5

Voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 dient de curator in overleg te
treden met de aandeelhouder. Het komt de boedel voor dat de vaststelling
dient te geschieden met in achtneming van de geldende concernregeling onder
de NOW 1.0.
Op de door Remsterdam gehouden bankrekening bleken nog enkele
bijschrijvingen na datum faillissement te hebben plaatsgevonden. Deze
betalingen zijn thans door de boedel opgeëist en ontvangen.
Het ten behoeve van de verstrekte lening gedane beroep op gedeeltelijke
verrekening is door de curator gehonoreerd. De resterende som is inmiddels
door de boedel ontvangen.

10-05-2022
7

Voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 is een derdenverklaring
noodzakelijk. Deze w ordt thans opgesteld en zal binnenkort aan het UW V
w orden toegestuurd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

Beoordelen beroep op verrekening en indienen definitieve vaststelling NOW
1.0.

10-05-2021
4

Verzorgen definitieve vaststelling NOW 1.0.

11-02-2022
6

Beoordelen beroep op verrekening en indienen definitieve vaststelling NOW
1.0.

10-05-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 34.565,94

10-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering uit hoofde van een aan Remsterdam verleend krediet in rekeningcourant.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de het bestuur van Remsterdam is geen sprake van
lopende leaseovereenkomsten.

10-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van gepretendeerde pandrechten, door de bank (op voorraden,
inventaris en vorderingen) enerzijds en een derde (op voorraden, inventaris,
rechten uit het huurcontract, vorderingen, bedrijfsauto's, handelsnamen)
anderzijds.

10-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een eerste pandrecht. Verder is Remsterdam door een derde
gefinancierd; deze derde pretendeert een (tw eede) pandrecht.

10-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan.

10-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een retentierecht
gedaan.

10-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een reclamerecht gedaan.

10-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-08-2020
1

Niet van toepassing.

€ 250,00
Toelichting
Deze bijdrage is ontvangen voor de verkoop van de aanw ezige voorraad
(sterke) drank namens de zekerheidsgerechtigde.

10-11-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In deze periode zijn de zekerheden van de thans bekende rechten van derden
geïnventariseerd. In de volgende verslagperiode zullen de zekerheden nader
w arden beoordeeld.

10-08-2020
1

De zekerheden zijn beoordeeld en w aar van toepassing erkend en
uitgeoefend.

10-11-2020
2

De gevestigde zekerheden op de gehouden domeinnamen zijn door de curator
erkend. Verder doet deze onderzoek naar het (naast elkaar) bestaan van de
gevestigde zekerheden door de bank en een derde.

12-08-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

10-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of de boekhoudplicht door Remsterdam is
nageleefd.

10-08-2020
1

Of Remsterdam aan haar boekhoud- en administratieplicht van artikel 2:10 BW
heeft voldaan w ordt nog nader onderzocht. De curator heeft de financiële
administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

10-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Remsterdam is in 2010 opgericht. Bij het handelsregister van de Kamer van de
Koophandel zijn met alle jaarrekeningen bekend.

10-08-2020
1

Naar het zich laat aanzien zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en
2018 niet tijdig gedeponeerd.
Naar het zich laat aanzien zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en
2017 eveneens niet tijdig gedeponeerd.

10-02-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2
jo. artikel 2:393 lid 1 BW niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan w ordt nog nader onderzocht.

10-08-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

10-02-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-08-2020
1

In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting

10-11-2020
2

In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
De curator heeft het bestuur van failliet ex art. 2:248 lid 2 juncto 2:394 BW
aansprakelijk gesteld voor haar onbehoorlijk handelen. De bestuurder heeft
het bew ijsvermoeden ontzenuw d, door aan te tonen dat andere feiten en
omstandigheden (i.c. de uitbraak van de COVID-19 pandemie) een
belangrijke oorzaak van het faillissement zijn gew eest.

7.6 Paulianeus handelen

10-05-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-08-2020
1

In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting

10-11-2020
2

In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting

11-02-2022
6

Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en/of het verrichten van
selectieve betalingen is gaande en vooralsnog niet afgerond.

Toelichting

10-05-2022
7

De curator heeft geen aanleiding te veronderstellen dat sprake is gew eest
van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek zal (naar verw achting) in de komende
verslagperiode w orden aangevangen.

10-08-2020
1

In onderzoek. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen w orden
gedaan.

10-11-2020
2

Zie hiervoor onder 7.5.

10-05-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie gegevens uit het handelsregister en onderzoek van beschikbare
jaarrekeningen.

10-08-2020
1

Inventarisatie gegevens en onderzoek van beschikbare jaarrekeningen.

10-11-2020
2

De curator verw acht de komende verslagperiode de onderzoeksresultaten met
het bestuur van Remsterdam te kunnen bespreken en toelichten, nadien zal de
curator hierover in het volgende faillissementsverslag rapporteren.

11-02-2022
6

Afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-08-2020
1

Behoudens het salaris van de curator is geen boedelvordering bekend.

€ 39.368,53

10-11-2020
2

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar boedelvordering ingediend.

€ 42.272,04

11-02-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.036,00

10-08-2020
1

€ 54.371,00

10-11-2020
2

Toelichting
De vordering van de fiscus is sinds de laatste verslagperiode opgehoogd tot
een bedrag van EUR 54.371,00.

€ 74.849,00

10-02-2021
3

Toelichting
De vordering van de fiscus is sinds de laatste verslagperiode opgehoogd tot
een bedrag van EUR 74.849,00.

€ 61.129,00
Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is afgenomen w egens matiging van de
verschuldigde omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

10-05-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-08-2020
1

Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt
w el verw acht.

€ 30.239,27

10-11-2020
2

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

10-08-2020
1

12

10-11-2020
2

13

10-05-2021
4

14

12-08-2021
5

16

11-02-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.735,09

10-08-2020
1

€ 134.187,32

10-11-2020
2

€ 134.792,97

10-05-2021
4

€ 136.105,47

12-08-2021
5

€ 152.605,10

11-02-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

10-08-2020
1

Nog onbekend.

10-11-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement op korte termijn - na bericht vanuit het
UW V omtrent de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 - w orden
voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

10-05-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, plaatsen en bevestigen van crediteuren, het bijw erken van het
financieel verslag en de crediteurenlijst.

10-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

10-08-2020
1

het veiligstellen van de volledige digitale administratie;
de (gepretendeerde) positie zekerheidsgerechtigden(n);
het rechtmatigheidsonderzoek;
contact crediteuren;
De w erkzaamheden genoemd in verslag 1 zullen w orden voortgezet en w aar
mogelijk w orden afgerond.

10-11-2020
2

De komende verslagperiode zal w orden aangevangen met het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

10-02-2021
3

De komende verslagperiode krijgt het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek
een vervolg.

10-05-2021
4

Bespreken boeken- en rechtmatigheidsonderzoek met bestuur failliet.

11-02-2022
6

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator de komende
verslagperiode het punt genoemd onder 4.1 afhandelen, w aarop het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

10-05-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-08-2020
1

Nog niet bekend.

10-11-2020
2

Nog niet bekend.

10-02-2021
3

Naar verw achting de komende verslagperiode.

10-05-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

10-05-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van dit faillissementsverslag.

10-08-2020
1

Verslaglegging.

10-11-2020
2

Verslaglegging

10-02-2021
3

Verslaglegging

10-05-2021
4

Verslaglegging.

10-05-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

