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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ice & Fries B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ice & Fries B.V.,
tevens handelend onder de namen Ice & Fries Amstelveen, Gio Gelato
Amstelveen, Fresh Potato Amstelveen en Fresh Potato, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 60094834, met statutaire zetel in de
gemeente Amsterdam en met als vestigingsadres Stadsplein 89 te (1181 ZM)
Amstelveen (hierna: "Ice & Fries").

03-12-2020
1

Ice & Fries heeft geregistreerde nevenvestigingen op de adressen Laat 156 te
(1811 EM) Alkmaar en Meerstraat 86 te (1941 JD) Beverw ijk.

Activiteiten onderneming
Ice & Fries exploiteerde een cafetaria annex ijssalon in Amstelveen onder de
naam Fresh Potato. Een cafetaria annex ijssalon in Alkmaar met eveneens de
naam Fresh Potato is in juli 2020 verkocht. Een bezorgkeuken in Beverw ijk is
volgens de bestuurder al eerder gesloten.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 354.608,00

2018

€ 431.410,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -200.895,00

€ 283.161,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder:
2019: 4 full time en 19 oproepkrachten
2020: 3 full time en 15 oproepkrachten

03-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-12-2020
1

€ 10.890,00

03-03-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties op de
faillissementsrekening plaatsgevonden.

03-06-2021
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Verslagperiode
van
3-11-2020

03-12-2020
1

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

03-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m
2-6-2021

Bestede uren

03-06-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 0 min

2

35 uur 0 min

3

53 uur 42 min

totaal

154 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder meer bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard
kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit openbaar verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ice & Fries is op 24 februari 2014 opgericht. Sinds de oprichting is Horizon
Group B.V. enig aandeelhouder van Ice & Fries. Horizon Group B.V. is thans ook
enig bestuurder van Ice & Fries. Tussen 21 maart 2018 en 8 oktober 2019 w as
BootsMars B.V. (mede)bestuurder van Ice & Fries. Horizon Group B.V. is tussen
5 april 2018 en 11 oktober 2019 uitgeschreven gew eest als bestuurder van Ice
& Fries.
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Enig bestuurder van Horizon Group B.V. is Mikoli Holding B.V., w aarvan een
natuurlijk persoon enig bestuurder en enig aandeelhouder is. Deze natuurlijk
persoon zal in dit openbaar verslag w orden aangeduid als de "bestuurder".
De bestuurders van BootsMars B.V., voormalig bestuurder van Ice & Fries, zijn
B. W eijermars Holding B.V. en J. Boots Holding B.V. Beide vennootschappen
hebben een natuurlijk persoon als enig bestuurder en enig aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat Ice & Fries niet bij lopende
gerechtelijke procedures betrokken is. Tot op heden is de curator evenmin
gebleken van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zou sprake zijn van een lopende bedrijvenpolis.
Eventuele nog lopende verzekeringen w aarvan voortzetting niet noodzakelijk
is zullen door de curator w orden beëindigd.
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Alle bij de curator bekende lopende verzekeringen zijn beëindigd.

03-03-2021
2

1.4 Huur
Ice & Fries huurt van Unibail-Rodamco-W estfield w inkelruimte gelegen aan het
Stadsplein 89 te Amstelveen. De verhuurder heeft bij brief van 19 november
2020 op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opgezegd. De door Ice
& Fries voor de huurverplichtingen afgegeven bankgarantie groot € 15.037 is
reeds voor faillietverklaring van Ice & Fries door de verhuurder geclaimd.
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Het pand is op 8 februari 2021 door de curator aan de verhuurder opgeleverd.
Door de verhuurder is een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. Er zijn
geen opleverpunten geconstateerd.

03-03-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaken voor het faillissement van Ice & Fries heeft de bestuurder
kort na het uitspreken hiervan het volgende laten w eten.
De vestiging van Fresh Potato in Amstelveen w as al vanaf de opening in 2014
verlieslatend. Er w as sprake van te w einig omzet en te hoge huurlasten. Vanaf
januari 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht om de vestigingen van Fresh
Potato in Amstelveen en Alkmaar te verkopen. Beide vestigingen zijn vanw ege
de overheidsmaatregelen in verband met Covid-19 half maart 2020
dichtgegaan en niet meer opengegaan, met als gevolg dat er in het geheel
geen inkomsten meer w erden gegenereerd. De vestiging in Alkmaar is in juli
2020 verkocht, terw ijl voor de vestiging in Amstelveen uiteindelijk geen koper
is gevonden. Vervolgens is begin augustus 2020 besloten het eigen
faillissement van Ice & Fries aan te vragen.
In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement door
de curator nader w orden onderzocht. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van
dit openbaar verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
24
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Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w aren er ten tijde van het uitspreken van
het faillissement nog 3 vaste w erknemers en 15 oproepkrachten in dienst en
zijn de lonen tot en met juni 2020 betaald. Het vakantiegeld zou tot en met
mei 2020 zijn betaald. Van het administratiekantoor is een w erknemerslijst
ontvangen met in totaal 24 w erknemers.
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator, voor zover
vereist, bij brief van 10 november 2020 alle bekende w erknemers ontslag
aangezegd. Als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom Covid-19 heeft
geen fysieke (collectieve) intake door het UW V kunnen plaatsvinden en heeft
de intake (dus) schriftelijk plaatsgevonden.
Het UW V is in een eerder stadium al bij Ice & Fries betrokken gew eest naar
aanleiding van een melding betalingsonmacht en heeft loonverplichtingen
overgenomen op grond van artikel 61 e.v. van de W erkloosheidsw et. De
vordering van het UW V is inmiddels bij de curator ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

03-12-2020
1

Toelichting
4 vaste w erknemers en 19 oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-12-2020

24

zie onder 2.1

totaal

24

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en verzoek machtiging rechter-commissaris; correspondentie
en telefonisch overleg met UW V; communicatie bestuurder en w erknemers;
opstellen ontslagbrieven; verzamelen documentatie ter voorbereiding van de
UW V-intake.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken
die op naam van Ice & Fries geregistreerd staan.

03-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventariszaken

€ 10.890,00

totaal

€ 10.890,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de locatie van Ice & Fries (Fresh Potato) aan het Stadsplein 89 te
Amstelveen bevinden zich diverse inventariszaken en zeer beperkte
hoeveelheid voorraden.
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Een doorstart van de activiteiten van Ice & Fries ligt niet in de lijn der
verw achting (zie hoofdstuk 6 hierna). Diverse partijen, w aaronder opkopers,
hebben van de curator inmiddels een aanbiedingsbrief met fotobijlagen
ontvangen. Een kijkmoment voor geïnteresseerde partijen heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Met toestemming van de rechter-commissaris is met een partij
overeenstemming bereikt w aarbij de inventaris in opdracht van de curator is
geveild tegen een vaste vergoeding van EUR 9.000 exclusief btw , w aarbij het
bedrijfspand leeg en bezemschoon is opgeleverd.

03-03-2021
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De curator w erd op de hoogte gesteld van het feit dat nog sprake w as van
een actieve Unit bij Allsafe Mini Opslag Beverw ijk. Met toestemming van de
curator is het slot van de ruimte opengeknipt en zijn er foto’s van de ruimte
gemaakt.
Mede gelet op het retentierecht van Allsafe heeft de curator geconcludeerd
dat de aangetroffen zaken voor de boedel een negatieve w aarde hebben en
heeft de boedel afstand van deze zaken gedaan.

03-06-2021
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De curator doet nog onderzoek naar de verkoop in juli 2020 van de activa in
de vestiging van Fresh Potato in Alkmaar (zie hoofdstuk 7 hierna).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal bij de verdeling van de (eventuele) opbrengst van bodemzaken
ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen (bodemvoorrecht).
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Ten aanzien van de inventaris zal de curator voor de fiscus het
bodemvoorrecht uitoefenen. De reeds aangemelde belastingschuld voor
omzetbelasting en loonheffingen bedraagt ruim € 28.000. De verw achting is
niet dat de belastingschuld uit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefonisch overleg diverse geïntereseerden; diverse
bezoeken locatie Amstelveen; onderzoek stukken; correspondentie
bestuurder.
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Telefoon en correspondentie rechter-commissaris en horecaveiler; opstellen
overeenkomst veiling inclusief voorw aarden en verw erkersovereenkomst.

03-03-2021
2

Telefoon en correspondentie Allsafe.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.3 hierboven. Omdat de door Ice & Fries geëxploiteerde
cafetaria al sinds half maart 2020 dicht w as, heeft de curator de bederfelijke
voorraden grotendeels w eggegooid.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezoek locatie Amstelveen; afvoeren bederfelijke voorraden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Met één partij heeft de curator overeenstemming bereikt over bemiddeling
door de curator bij de overgang en over de eerdere oplevering van het
gehuurde bedrijfspand in Amstelveen, een en ander onder de voorw aarde dat
deze partij een nieuw e huurovereenkomst w eet te sluiten met de verhuurder.
Omdat deze partij liet w eten geen interesse te hebben in het overnemen van
de inventaris, is de verkoop van de inventaris separaat in gang gezet (zie
paragraaf 3.3 hierboven).
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Tot op heden is de curator niet gebleken van andere activa.
In het kentekenregister van de RDW staan of stonden geen kentekens op
naam van Ice & Fries geregistreerd in het jaar voorafgaand aan het uitspreken
van het faillissement.
Op naam van Ice & Fries stonden geen merkrechten of domeinnamen
geregistreerd. De curator doet nog onderzoek naar de (overdracht van de)
domeinnaam freshpotato.nl.
De geïnteresseerde partij en de verhuurder hebben geen overeenstemming
w eten te bereiken over het sluiten van een nieuw e huurovereenkomst.

03-03-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en vastlegging geïnteresseerde partij gehuurde bedrijfspand
Amstelveen; correspondentie RDW ; onderzoek merkregisters en SIDN.
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Correspondentie geïnteresseerde partij en verhuurder.

03-03-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Bij de eigen faillissementsaangifte is geen debiteurenlijst gevoegd. Over
enkele posten in de financiële stukken die w ijzen op vorderingen op derden
heeft de curator inmiddels vragen gesteld aan de bestuurder, w aarop de
bestuurder heeft geantw oord. De door de bestuurder gegeven antw oorden
heeft de curator in onderzoek.

03-12-2020
1

De curator zal, nu de resterende vordering van de pandhouder zeer beperkt is
(zie paragraaf 5.1 hieronder), de inning van de debiteuren namens de
pandhouder ter hand nemen tegen een vergoeding conform de
separatistenregeling.
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Op basis van de ontvangen informatie van de voormalig indirect bestuurders
acht de curator de debiteurenvorderingen niet inbaar. De verkregen
informatie van de bestuurder als partij w aarvan informatie over de
debiteurenvorderingen is ontvangen, is niet voldoende toereikend om de
vorderingen te kunnen innen, althans is de curator gebleken van
verrekenbare tegenvorderingen. Daarnaast acht de curator het niet
w aarschijnlijk dat er op een later moment specifiekere informatie beschikbaar
w ordt gesteld, w aardoor de curator tot een ander oordeel kan komen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken; correspondentie bestuurder en pandhouder.
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Correspondentie bestuurder, voormalig bestuurders en pandhouder.

03-03-2021
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Correspondentie voormalig bestuurders en pandhouder.

03-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 15.561,31

03-12-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Ice & Fries bankierde bij de Rabobank. De tw ee bankrekeningen van Ice &
Fries vertoonden op het moment van het uitspreken van het faillissement
debetsaldi.
De vordering van de Rabobank is mede ontstaan doordat voor faillietverklaring
van Ice & Fries de aan de verhuurder afgegeven bankgarantie is geclaimd.
€ 246,08
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank is op bovenstaand bedrag na voldaan doordat
de aandeelhouder uit hoofde van een contragarantie de door de Rabobank uit
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hoofde van een bankgarantie betaalde som van EUR 15.000 heeft voldaan.

5.2 Leasecontracten
De pinautomaat aanw ezig op de locatie van Ice & Fries in Amstelveen w erd
van CCV gehuurd. De pinautomaat is inmiddels geretourneerd. Van andere
lease-/huurcontracten is tot op heden niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
In de eigen faillissementsaangifte heeft de bestuurder verklaard dat geen
sprake zou zijn van zekerheidsrechten. Echter, de door Ice & Fries gestelde
zekerheid aan de Rabobank bestaat uit verpanding van inventaris, voorraden
en vorderingen. Voor alle vermelde verplichtingen zijn door derden eveneens
zekerheden dan w el borgstellingen verstrekt.
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5.4 Separatistenpositie
De pandrechten van de Rabobank w orden door de curator erkend.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Coca-Cola heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op eigendom van
een vitrinekoelkast. Verder hebben zich geen partijen gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud.
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De vitrinekoelkast is door Coca-Cola retour genomen.

03-03-2021
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht
van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Op het voorstel van de Rabobank om namens de bank de debiteuren te
incasseren zal de curator terugkomen zodra er meer zicht is op het bestaan en
de omvang van de debiteurenvorderingen.

Toelichting
Zie paragraaf 4.1 hierboven. De curator zal de debiteureninning ter hand
nemen tegen een boedelbijdrage conform de separatistenregeling.

03-12-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven reguliere banken; beoordelen zekerheidsrechten; telefoon en
correspondentie met Rabobank en partijen met rechten op zaken.
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Correspondentie Rabobank, Cola-Cola en horecaveiler.

03-03-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De Fresh Potato-vestiging van Ice & Fries in Amstelveen
w as gelet op de maatregelen vanw ege Covid-19 sinds half maart 2020
gesloten, en is nadien niet meer open gegaan.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In januari 2020 heeft Ice & Fries opdracht gegeven aan een horecamakelaar
om (een) koper(s) te zoeken voor de Fresh Potato-vestigingen in Alkmaar en
Amstelveen.
De verkoop van de vestiging van Fresh Potato in Alkmaar heeft in juli 2020
plaatsgevonden. De curator heeft een en ander in onderzoek.
De bestuurder heeft de curator kort na het uitspreken van het faillissement
van Ice & Fries laten w eten niet geïnteresseerd te zijn in het doorstarten van
de Fresh Potato-vestiging in Amstelveen. Bij de curator hebben zich uit eigen
bew eging geen gegadigden voor een doorstart gemeld. Er is, ook na het
aanschrijven van de 10-15 meest gerede partijen voor een doorstart, geen
interesse in een doorstart gebleken. W el heeft de curator met één partij die
zich met mogelijke interesse heeft gemeld overeenstemming bereikt over
bemiddeling door de curator bij de overgang en over de eerdere oplevering
van het gehuurde bedrijfspand in Amstelveen, een en ander onder de
voorw aarde dat deze partij met de verhuurder een nieuw e huurovereenkomst
w eet te sluiten (zie paragraaf 3.8 van dit openbaar verslag).
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie bestuurder en potentiële doorstarters.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is doende om de financiële administratie veilig te stellen. De
bestuurder, (voormalige) accountant en het administratiekantoor hebben
digitaal diverse administratieve bescheiden van Ice & Fries aangeleverd. Door
de voormalige accountant is aan de curator financiële informatie
(gecombineerde balans, grootboek, afschrijvingen, btw -rondrekening) met
betrekking tot de jaren 2015 tot en met 2018 ter beschikking gesteld. Van de
bestuurder zijn de financiële cijfers over 2019 ontvangen.
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Het administratiekantoor heeft de curator laten w eten dat door het
achterw ege blijven van betalingen voor de licentie van het
boekhoudprogramma al vanaf begin van 2020 niet meer mogelijk is om in te
loggen en zodoende toegang te krijgen tot de administratie. De financiële
administratie is dan ook niet bijgew erkt.
De curator zal de aangeleverde en nog aan te leveren administratie en
stukken inventariseren en indien nodig verdere informatie opvragen, w aarna
hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nader
zal onderzoeken.
De aangeleverde administratie is door de curator onderzocht. De curator heeft
hierover reeds schriftelijk vragen gesteld aan de voormalig bestuurders en zal
ook nadere vragen stellen aan de bestuurder.
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De curator heeft aan de bestuurder vragen gesteld, die zijn beantw oord.
Indien geboden zal de curator vervolgvragen stellen.

03-06-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
over het boekjaar 2018 op 29 oktober 2019 gedeponeerd. De jaarrekening
over het boekjaar 2018 is niet vastgesteld.
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De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 24 december 2018
gedeponeerd. De jaarrekening over het verlengde eerste boekjaar 2015 is op
4 juli 2017 gedeponeerd. Voor het boekjaar 2016 is geen jaarrekening
gedeponeerd.
De curator heeft een en ander in onderzoek.
De curator heeft schriftelijk vragen gesteld aan de voormalig bestuurders en
zal hierover ook vragen stellen aan de bestuurder.
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De curator heeft aan de bestuurder vragen gesteld, die zijn beantw oord.
Indien geboden zal de curator vervolgvragen stellen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ice & Fries kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van
artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Alle geplaatste aandelen (100 aandelen à EUR 1 per aandeel) zijn volgens de
oprichtingsakte volgestort. Omdat sinds de oprichting van Ice & Fries op 24
februari 2014 meer dan vijf jaren zijn verstreken, is een eventuele vordering
uit hoofde van volstorting van de aandelen verjaard. De curator zal hier dan
ook geen verder onderzoek naar doen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

03-12-2020
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03-03-2021
2

03-06-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

03-12-2020
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03-03-2021
2

03-06-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende
verslagperiode(n) w orden uitgevoerd.
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In het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zijn door de
curator schriftelijke vragen gesteld aan de voormalig bestuurders. De curator is
thans in afw achting van een reactie. De curator zal op korte termijn ook
schriftelijke vragen stellen aan de bestuurder.
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De curator heeft de ontvangen reactie van de voormalig bestuurders
bestudeerd en naar aanleiding hiervan vervolgvragen gesteld. Deze zijn door
de voormalig bestuurders beantw oord. De curator heeft eveneens
schriftelijke vragen aan de bestuurder gesteld, w elke vragen inmiddels door
de bestuurder zijn beantw oord. De curator is doende deze antw oorden te
bestuderen. Indien geboden zal de curator vervolgvragen stellen.

03-06-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder;
onderzoek overgelegde financiële administratie en registers.

03-12-2020
1

Onderzoek administratie en stukken; brief en telefonisch overleg voormalig
bestuurders.

03-03-2021
2

Correspondentie (voormalig) bestuurders; bestuderen stukken en opstellen
(vervolg)vragen.

03-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
Verhuurder: p.m.

03-12-2020
1

€ 17.246,26

03-06-2021
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 75,63
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode):p.m.
Verhuurder: € 17.170,63

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.205,00

03-12-2020
1

€ 28.212,00

03-03-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 34.863,63

03-12-2020
1

Toelichting
loonvordering: EUR 29.183,30
premievordering: EUR 5.680,33

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.750,09

03-03-2021
2

Toelichting
Betreft loonvordering ex-w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

03-12-2020
1

18

03-03-2021
2

20

03-06-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 725.480,96

03-12-2020
1

Toelichting
De door Horizon Group B.V., de enig bestuurder en enig aandeelhouder van Ice
& Fries, ingediende vordering bedraagt € 650.000.
€ 734.998,99

03-03-2021
2

€ 723.024,43

03-06-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

03-12-2020
1

Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

03-06-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren
zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier
w orden ingevoerd.

03-12-2020
1

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.

03-06-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.2 van dit openbaar verslag. De curator is tot op heden niet
gebleken van lopende procedures.
Verder zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

03-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het verkopen van
activa. Tevens zal de curator onderzoek doen naar eventuele verdere activa.
Voorts zal de curator de schuldenlast verder inventariseren en een aanvang
maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020
1

Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2021
2

Zie ook paragraaf 7.7. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek loopt
nog.

03-06-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

Nog niet bekend.

03-06-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

03-06-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder;
onderzoek stukken en verslaglegging.

03-12-2020
1

Verslaglegging.

03-03-2021
2

Verslaglegging.

03-06-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

