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R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Oyster Culture B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Oyster Culture B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende in (1511 HV) Oostzaan aan het adres Skoon
6 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 7356424).

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde merchandising(srechten) voor artiesten, zoals
(beeld)merken, logo’s, namen, teksten en beeldmateriaal, daarnaast
ontw ikkelt en ontw erpt gefailleerde nieuw e beeldmerken, logo’s en dergelijke
voor artiesten. Gefailleerde liet de merchandise producten (kleding,
accessoires, etc.) met deze beeldmerken, logo’s en dergelijke produceren, met
name in China. Verder bestonden haar activiteiten uit het zorgdragen van
bijhorende dienstverlening zoals w ebshop beheer, inslag, opslag van
goederen, orderverw erking en klantenservice van derden (artiesten).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 243.268,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -70.899,00

€ 373.617,00

27-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap is op 31 december 2018 opgericht, er zijn zodoende geen
cijfers beschikbaar over 2018. De cijfers over 2019 en 2020 zijn gebaseerd op
de concept jaarrekening en/of kolommenbalans. De curator heeft deze
gegevens in onderzoek en komt hierop in een volgend openbaar verslag nader
terug.

27-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

27-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 45.488,03

27-11-2020
1

€ 73.712,68

25-02-2021
2

€ 29.857,09

25-05-2021
3

€ 25.361,59

25-08-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-10-2020

27-11-2020
1

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

25-02-2021
2

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

25-05-2021
3

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

25-08-2021
4

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021

25-11-2021
5

t/m
24-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

117 uur 0 min

2

98 uur 12 min

3

19 uur 12 min

4

20 uur 18 min

5

22 uur 0 min

totaal

276 uur 42 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.

27-11-2020
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 en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

25-02-2021
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 en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

25-05-2021
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.

25-08-2021
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.

25-11-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oyster Culture B.V. is opgericht op 31 december 2018. OMM Commerce Holding
B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde. De heer C.E.M. de
Groot is van deze laatstgenoemde vennootschap enig aandeelhouder en
bestuurder en derhalve indirect bestuurder van gefailleerde.

27-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is gefailleerde niet bij een procedure betrokken.

1.3 Verzekeringen

27-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend zijn er door gefailleerde geen verzekeringen
afgesloten. Indien anders blijkt zal de curator de aangetroffen verzekeringen
(voor zover mogelijk) per eerst mogelijke datum beëindigen.

27-11-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde drie bedrijfsruimtes te w eten:

27-11-2020
1

Een w inkelruimte aan het adres Stationsplein, Unit 31K (Amstelpassage in het
Amsterdam Centraal Station) in Amsterdam. De curator heeft de
huurovereenkomst met betrekking tot voornoemde ruimte met machtiging van
de rechter-commissaris op 29 oktober 2020 opgezegd. De oplevering van het
gehuurde heeft op 20 november jl. plaatsgevonden.
Bedrijfsruimte aan het adres Skoon 6 in (1511 HV) Oostzaan w elke
voornamelijk w erd gebruikt als kantoorruimte. De huurpenningen zouden tot
eind november 2020 zijn voldaan. De curator de heeft huurovereenkomst met
machtiging van de rechter-commissaris op 29 oktober 2020 opgezegd.
Bedrijfsruimte aan het adres Radonw eg 2 in (3812 RL) Amersfoort, dit betreft
een loods/opslagplaats. De curator heeft ook deze huurovereenkomsten met
machtiging van de rechter-commissaris op 29 oktober 2020 opgezegd.
Bedrijfsruimte aan het adres Skoon 6, 1511 HV te Oostzaan is na de veiling en
ophaaldag van de inventaris op vrijdag 22 januari 2021 opgeleverd. De
verhuurder heeft haar boedelvordering bij de curator ter verificatie ingediend.
De gehuurde bedrijfsruimte aan de Radonw eg 2, 3812 RL te Amersfoort is
eveneens in de tw eede verslagperiode opgeleverd. De curator is nog in
afw achting van indiening ter verificatie van de vordering(en) van de
verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

25-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. De bestuurder heeft over
de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard. Door de gevolgen van
de COVID-19 pandemie is de muzieksector stil komen te liggen, hierdoor
konden de artiesten geen inkomsten genereren w aardoor de opdrachten die
bij Oyster Culture B.V. w aren toegezegd zijn ingetrokken en/of op de langere
baan zijn geschoven. Gefailleerde kreeg ook geen nieuw e opdrachten meer.
Door de financiële druk heeft gefailleerde haar eigen faillissement
aangevraagd.

27-11-2020
1

De curator heeft de verklaring van de middellijk bestuurder in onderzoek en
verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek van de curator is gestart en zal in de derde
verslagperiode w orden voortgezet.

25-02-2021
2

De curator streeft ernaar het oorzakenonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

25-05-2021
3

De curator komt naar aanleiding van haar oorzakenonderzoek tot de
(voorlopige) conclusie dat door het bestuur onvoldoende is gemonitord of de
diverse bedrijfsactiviteiten van gefailleerde in voldoende mate w instgevend
w aren om rendabel te zijn. De kosten overstegen de bate ruimschoots en het
heeft er alle schijn van dat hierop niet, althans niet tijdig, is geanticipeerd.

25-11-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

27-11-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 7 personeelsleden
in dienst. Na toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten bij brief van 29 oktober 2020 ex artikel 40 Fw .
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-11-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-10-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
per brief van 29 oktober 2020 opgezegd. Het UW V handelt de aanspraken
onder de Loongarantieregeling van het personeel verder af.

27-11-2020
1

W erkzaamheden personeel
Verzamelen personeelsdocumentatie, schriftelijk en telefonisch contact met
bestuurder, personeelsleden en het UW V, ontslagaanzegging personeel.
Contact bestuurder en personeelsleden.

25-02-2021
2

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in Kadaster.

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 6.344,82

totaal

€ 6.344,82

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de boedel diverse roerende zaken (inventaris) aangetroffen
die w erden ingezet voor de activiteiten van gefailleerde en voor zover bekend
ook haar eigendom zijn. De inventaris bestaat uit (onder meer) hoge
stellingen, bureaus, stoelen, tafels en printers.

27-11-2020
1

De inventaris is in de tw eede verslagperiode geveild. De netto opbrengst
betreft een bedrag van
€ 6.344,82.

25-02-2021
2

Dit punt is afgew ikkeld.

25-05-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is in afw achting van de (definitieve) vordering van de fiscus op
grond w aarvan zij een voorrecht heeft.

27-11-2020
1

Verw ezen w ordt naar punt 8.

25-02-2021
2

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

27-11-2020
1

Diverse contacten met derden en bestuurder.

25-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kleding en accessoires

€ 1.870,50

Kleding en accessoires.

€ 5.596,25

totaal

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 7.466,75

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een aanzienlijke voorraad (merchandise artikelen) bij
gefailleerde aangetroffen. De curator heeft per artiest/label vastgesteld bij w ie
het eigendom van deze merchandise artikelen lag. Nagenoeg de gehele
voorraad behoorde in eigendom toe aan de desbetreffende artiest/label. De
curator heeft alle bij haar bekende eigenaren de gelegenheid geboden haar
eigendommen te komen ophalen, tegen betaling van een boedelbijdrage. Er is
momenteel nog een beperkt aantal voorraad aanw ezig, de artiesten/labels die
het betreffen zullen nogmaals w orden aangeschreven.

27-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode is het resterende aanw ezige voorraad van de
artiesten, na betaling van een boedelbijdrage opgehaald of verstuurd. In dit
kader heeft de boedel een bedrag van € 1.870,50 ontvangen.

25-02-2021
2

Dit punt is afgew ikkeld.

25-05-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Diverse verrichtingen w aaronder het bepalen van de omvang van de voorraad,
contact artiesten/labels en bestuur.

27-11-2020
1

Diverse correspondentie en contact artiesten/bestuur en organiseren
ophaaldagen.

25-02-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banktegoed

€ 38.072,22

Banktegoed

€ 8.234,81

totaal

€ 46.307,03

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het banksaldo op datum faillissement betreft een bedrag van € 38.072,22, dit
bedrag is reeds overgemaakt naar de faillissementsrekening.

27-11-2020
1

Na datum faillissement hebben bijschrijvingen plaatsgevonden op de ING
rekening van gefailleerde. De ING heeft in de tw eede verslagperiode een
bedrag van € 8.234,81 naar de boedelrekening overgemaakt.

25-02-2021
2

De ING is verzocht aan de curator kenbaar te maken of er nog bijschrijvingen
hebben plaatsgevonden.

25-05-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de ING verzocht informatie te
verstrekken over eventuele bijschrijvingen. De curator is nog in afw achting van
een inhoudelijke reactie.

25-08-2021
4

Gezien het feit dat op de rekening van gefailleerde al een aantal maanden
geen mutaties hebben plaatsgevonden is de ING verzocht de rekening op te
heffen. De rekening is effectief per 23 september 2021 opgeheven door de
ING.

25-11-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie bank.

27-11-2020
1

Correspondentie bank/nagaan mutaties.

25-02-2021
2

Correspondentie bank.

25-05-2021
3

Correspondentie bank.

25-08-2021
4

Correspondentie ING bank

25-11-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.600,00
€ 149.206,31

€ 337,91
€ 18.219,51

totaal

€ 149.206,31

€ 21.157,42

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg de prefaillissementsdebiteurenpositie op datum faillissement € 149.206,31.De
debiteuren zijn aangeschreven.

27-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode hebben een tw eetal debiteuren w iens voorraad
nog op locatie van gefailleerde stonden, tezamen een koopsom betaald van €
15.800,- alvorens ze konden beschikken over hun voorraad/label. Aan de
overige pre-faillissementsdebiteuren heeft de boedel in de afgelopen
faillissementsperiode een bedrag ontvangen van € 2.419,51. Verder is
gebleken dat een groot aantal pre-faillissementsdebiteuren leveranciers zijn
die tevens een openstaande vordering op gefailleerde hebben. In de komende
verslagperiode zal de curator nagaan w elke debiteuren nog inbaar zijn en
deze zullen nogmaals w orden aangeschreven.

25-02-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de pre-faillissementsdebiteuren voor een
tw eede maal aangeschreven. In de vierde verslagperiode zullen de
incassow erkzaamheden verder w orden voortgezet.

25-05-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een bedrag van €2.600,- van
pre-faillissementsdebiteuren ontvangen. Na de tw eede mailing aan de
debiteuren is gebleken dat de debiteurenadministratie niet w as bijgew erkt,
een aantal debiteuren hebben aangegeven geen schuld aan gefailleerde te
hebben. Uit navraag bij het bestuur is gebleken dat deze debiteuren gelijk
hadden.

25-08-2021
4

Er zijn geen inbare debiteuren meer. Dit punt is afgew ikkeld.

25-11-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Doornemen administratie, aanschrijven debiteuren en telefonisch contact
debiteuren.

27-11-2020
1

Administratie debiteuren, correspondentie en telefonisch contact debiteuren.

25-02-2021
2

Correspondentie en telefonisch contact debiteuren.

25-05-2021
3

Correspondentie en contact debiteuren en bestuurder.

25-08-2021
4

Administratie debiteuren.

25-11-2021
5

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

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de ING. Er w as per faillissementsdatum sprake van
positieve saldi. De ING Bank heeft inmiddels voor overboeking van het saldo
zorggedragen.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend geraakt met ten laste van gefailleerde gevestigde
zekerheden.

27-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

27-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

Bestuderen stukken.

25-02-2021
2

Doornemen bankafschriften, financiële administratie.

25-08-2021
4

Correspondentie bank.

25-11-2021
5

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

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen sprake van een doorstart.

27-11-2020
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 .

27-11-2020
1

Het onderzoek in dit kader is nog gaande.

25-02-2021
2

Het onderzoek van de curator in dit kader is in de derde verslagperiode
voortgezet. Haar bevindingen zullen vooralsnog vertrouw elijk met het bestuur
en de rechter-commissaris w orden gedeeld.

25-05-2021
3

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

25-08-2021
4

De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-11-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018/2019 (verlengd boekjaar) is niet gedeponeerd,
daartoe bestond op datum van faillietverklaring ook nog geen verplichting voor
gefailleerde.

27-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator zal dit in onderzoek nemen.

27-11-2020
1

Niet vereist.

25-02-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal dit in onderzoek nemen.

27-11-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

25-02-2021
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

25-05-2021
3

Nog in onderzoek.

25-08-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

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

Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Haar bevindingen zullen vooralsnog vertrouw elijk met
het bestuur en de rechter-commissaris w orden gedeeld.

Toelichting
Het onderzoek of er aanw ijzingen zijn naar eventueel kennelijk onbehoorlijk
bestuur is nog gaande en zal naar verw achting in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

27-11-2020
1

25-02-2021
2

25-05-2021
3

25-08-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2020
1

In onderzoek

25-05-2021
3

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde.

27-11-2020
1

Doornemen stukken.

25-02-2021
2

Doornemen stukken.

25-05-2021
3

Correspondentie en bespreking derden, bestuderen stukken.

25-08-2021
4

Bestuderen stukken, onderzoek administratie en rechtmatigheid.

25-11-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

27-11-2020
1

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.).
€ 2.269,89

25-02-2021
2

Toelichting
De verhuurder van de bedrijfsruimte het adres aan de Skoon 6 te Oostzaan
heeft een boedelvordering ter hoogte van € 2.269,89 bij de curator ter
verificatie ingediend.
In dit kader dient nog rekening te w orden gehouden met het salaris curator,
de boedelschuld van het UW V en de verschuldigde huur over de opzegtermijn
locatie Amersfoort (allen p.m.)
€ 47.345,84

25-08-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar boedelvordering ter
hoogte van € 45.345,84 ingediend. Verder heeft de curator de verhuurder van
de bedrijfsruimte aan de Radonw eg 2 te Amersfoort verzocht haar vordering in
te dienen.
€ 48.402,08
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een aangepaste
boedelvordering ingediend en staat nu genoteerd voor een bedrag van €

25-11-2021
5

48.402,08. De verhuurder van de bedrijfsruimte te Amersfoort heeft haar
boedelvordering tot op heden, ondanks meermaals daartoe te hebben
verzocht, nog niet ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.287,00

27-11-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft voorlopig haar vordering ingediend ter hoogte van € 89.287,-.
€ 123.666,00

25-02-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft meerdere vorderingen ingediend met een totaalbedrag van €
123.666,-

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-11-2020
1

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 27.609,67

25-02-2021
2

25-05-2021
3

25-08-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar vordering ter hoogte van €
27.609,67 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-11-2020
1

Toelichting
Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting
In de tw eede verslagperiode zijn er geen andere preferente crediteuren bij de
curator bekend geraakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-02-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

27-11-2020
1

Toelichting
Vooralsnog hebben vier concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
11

25-02-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 11 concurrente schuldeisers hun vorderingen bij de
curator ter verificatie ingediend.
12

25-05-2021
3

Toelichting
Er hebben 12 concurrente schuldeisers hun vordering bij de curator ter
verificatie ingediend.
14

25-11-2021
5

Toelichting
Tot op heden hebben 14 concurrente schuldeisers hun vordering ter
verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.073,17

27-11-2020
1

€ 69.825,66

25-02-2021
2

€ 72.947,50

25-05-2021
3

€ 126.677,95

25-11-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

27-11-2020
1

Nog onbekend.

25-02-2021
2

Nog onbekend.

25-05-2021
3

Nog onbekend.

25-11-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, mailing crediteuren, contact crediteuren en
verw erken vorderingen .

27-11-2020
1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren.

25-02-2021
2

Beoordelen vorderingen, correspondentie en contact crediteuren.

25-05-2021
3

Beoordelen vorderingen, correspondentie en contact crediteuren.

25-11-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de tw eede verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten;
- nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- aanvangen rechtmatigheidsonderzoek;
- verder in kaart brengen debiteurenpositie en incassow erkzaamheden;
- w erkzaamheden inzake de bedrijfsmiddelen inventaris en voorraad
voortzetten;
- afw ikkeling overeenkomsten, w aaronder huurovereenkomsten.

27-11-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement en tevens zal de curator het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

25-02-2021
2

De komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- het oorzakenonderzoek alsmede onderzoek naar mogelijke
onrechtmatigheden;
- incasso van de pre-faillissementsdebiteuren;
- verzoeken UW V en verhuurder indienen vorderingen.

25-05-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak/oorzaken van
het faillissement. Tevens zal de curator onderzoeken of er nog inbare
debiteuren zijn.

25-08-2021
4

De curator zal in de aanstaande verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement voortzetten.

25-11-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is geen indicatie te geven van de te verw achten termijn voor de
afw ikkeling van het faillissement.

27-11-2020
1

Nog onbekend.

25-02-2021
2

Nog onbekend.

25-05-2021
3

Het is op dit moment nog onduidelijk op w elk termijn het faillissement
afgew ikkeld zou kunnen w orden.

25-08-2021
4

Nog onbekend.

25-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

25-11-2021
5

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

27-11-2020
1

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

25-02-2021
2

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

25-05-2021
3

Verslaglegging en diverse verrichtingen.

25-08-2021
4

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

25-11-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

