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

7
07-11-2022
F.13/20/420
NL:TZ:0000171504:F001
29-12-2020

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
TunFun BV

04-02-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TunFun BV,
statutair gevestigd te Amsterdam met bezoekadres te (1082 MK) Amsterdam
aan de Gustav Mahlerlaan 999 en vestigingsadres te (1011 RD) Amsterdam
aan het Mr. Visserplein 7 (TunFun).

04-02-2021
1

TunFun is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34160876 en opgericht per 10 oktober 2001.

Activiteiten onderneming
Het leveren van entertainmentproducten en diensten ten behoeve van
kinderen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 139.063,01

€ -35.523,64

€ 314.757,36

2019

€ 465.535,00

€ -205.051,00

€ 316.669,00

2018

€ 283.850,00

€ -449.452,00

€ 402.638,00

2017

€ 717.693,00

€ -133.074,00

€ 278.680,00

04-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De beschikbare financiële gegevens komen rechtstreeks uit de door het
bestuur aangeleverde administratie, met een concept jaarrekening over 2019
en een kolommenbalans over 2020.

04-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

04-02-2021
1

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

Boedelsaldo
€ 11.151,29

04-02-2021
1

€ 10.148,97

04-05-2021
2

€ 9.641,55

03-08-2021
3

€ 28.344,28

02-11-2021
4

€ 25.961,70

02-02-2022
5

€ 6.935,06

05-08-2022
6

€ 6.938,19

07-11-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van

04-02-2021
1

29-12-2020
t/m
2-2-2021
van

04-05-2021
2

3-2-2021
t/m
3-5-2021
van

03-08-2021
3

4-5-2021
t/m
3-8-2021
van

02-11-2021
4

4-8-2021
t/m
1-11-2021
van

02-02-2022
5

2-11-2021
t/m
1-2-2022
van

05-08-2022
6

2-2-2022
t/m
4-8-2022
van
5-8-2022
t/m
6-11-2022

Bestede uren

07-11-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

102 uur 42 min

2

66 uur 54 min

3

66 uur 42 min

4

44 uur 30 min

5

14 uur 24 min

6

10 uur 48 min

7

3 uur 54 min

totaal

309 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode is onder meer tijd besteed aan:

04-02-2021
1

contact met het bestuur, debiteuren en crediteuren;
contact met de bank (overmaken creditsaldo);
contact met de pandhouder en geïnteresseerde kopers;
het opvragen en inventariseren van bedrijfsinformatie en administratie;
de inventarisatie van de bedrijfsactiviteiten/aangetroffen actief, alsmede
de taxatie daarvan.
De tw eede verslagperiode is onder meer tijd besteed aan:

04-05-2021
2

contact met het bestuur, debiteuren en (dw ang)crediteuren;
contact met de verhuurder en diverse kandidaat-kopers;
nadere inventarisatie financiële documentatie;
diverse bezoeken bedrijfslocatie;
overleg inz. ontvangen steunmaatregelen;
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan:

03-08-2021
3

de (mogelijke) verkoop van het actief;
contacten met de verhuurder en diverse bezoeken bedrijfslocatie;
definitieve vaststelling ontvangen COVID-19 steunmaatregelen;
w erkzaamheden voortvloeiende uit de ontvangen huuropzegging;
contact met het bestuur en (boedel)crediteuren.
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan:

02-11-2021
4

de (openbare) verkoop van het actief;
w erkzaamheden in verband met de oplevering van de gehuurde
bedrijfslocatie;
contact met de verhuurder mbt de oplevering en overname van diverse
(veiligheids)voorzieningen.
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan:

02-02-2022
5

afw ikkeling verkoop van het actief;
contact met debiteur/crediteur over de mogelijkheid tot verrekening;
definitieve vaststelling diverse steunmaatregelen.
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan:

05-08-2022
6

verificatie (boedel)crediteuren;
definitieve vaststelling diverse steunmaatregelen;
boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de
voorkomende w erkzaamheden. Verder is tijd besteed aan/in het kader van
de debiteuren/(corona)steunmaatregelen en het oorzakenonderzoek.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

07-11-2022
7

Ten tijde van het faillissement stond de heer F.J. van den Deijssel als enig
bestuurder ingeschreven en Nedstede Leisure Holding BV als enig
aandeelhouder.

04-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

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

04-02-2021
1

De door de boedel geprolongeerde verzekeringen w orden aankomende
verslagperiode beëindigd.

03-08-2021
3

De betreffende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

02-11-2021
4

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde TunFun een bedrijfsruimte te (1011 RD)
Amsterdam aan het Mr. Visserplein 7. Deze huurovereenkomst is vooralsnog
niet beëindigd.

04-02-2021
1

De gemeente is gekomen tot een beleidsmatige invulling van het gehuurde en
heeft om die reden de huurovereenkomst opgezegd tegen 30 september
2021.

03-08-2021
3

Oplevering van het gehuurde heeft reeds plaatsgevonden.

02-11-2021
4

Inmiddels heeft de verhuurder haar (boedel)vordering ingediend w elke door de
boedel voorlopig zijn erkend.

05-08-2022
6

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Volgens opgaaf van het
bestuur is het faillissement het gevolg van de coronamaatregelen van de
overheid, w aardoor de onderneming al langere tijd is gesloten en inkomsten
uitblijven terw ijl de kosten doorlopen. Door het gebrek aan perspectief is de
verdere financiering van TunFun gestaakt.

04-02-2021
1

De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.
Aan hetgeen in het eerste verslag reeds is opgemerkt dient te w orden
toegevoegd hetgeen tegenover de curator is aangegeven, namelijk dat het
faillissement in belangrijke mate het gevolg zou zijn van het feit dat TunFun
geen langjarige huurovereenkomst is verstrekt, w aardoor investeringen (in het
levensvatbare bedrijfsmodel) zinloos w aren en een faillissement gezien de
daarop volgende coronapandemie uiteindelijk onvermijdelijk is gebleken.

02-11-2021
4

In onderzoek.

07-11-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

04-02-2021
1

10
Toelichting
Het bestuur van TunFun heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 10
personeelsleden in dienst w aren. De arbeidsovereenkomsten met alle bekend
gew orden personeelsleden zijn opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-02-2021
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-1-2021

10

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

04-02-2021
1

contact (bespreking) bestuur;
bestuderen overgelegde stukken;
contact rechter-commissaris;
ontslagaanzeggingen;
contact UW V en personeelsleden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van TunFun.

04-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bodemzaken (inventaris), IE-rechten

€ 20.844,91

totaal

€ 20.844,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit inventariszaken. De inventaris is getaxeerd en
w ordt verkocht.

04-02-2021
1

De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels via een openbare veiling verkocht.

02-11-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus.

04-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

04-02-2021
1

inventarisatie en bezoek bedrijfslocatie;
contact (bespreking) bestuur;
taxatie inventaris;
controle pandrecht;
contact pandhouder (w ijze van afw ikkeling) en geïnteresseerde kopers.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode met name tijd besteed aan:

03-08-2021
3

het voeren van diverse gesprekken met potentiële overnamekandidaten;
het met instemming van de rc inschakelen van een deskundige w elke de
verkoop ter hand neemt;
beoordelen van de investeringen die in het gehuurde zijn gedaan;
informeren van en overleg met pandhouder over de stand van zaken.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode met name tijd besteed aan:
de (begeleiding van) de openbare verkoop;
beoordelen van de investeringen die in het gehuurde zijn gedaan;
informeren van en overleg met pandhouder over de stand van zaken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

02-11-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

De (diepgevroren) voorraden (met beperkte houdbaarheidsdatum) zijn door de
curator inmiddels ter beschikking gesteld aan de Voedselbank.

03-08-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

div. voorzieningen t.z.v. de (brand)veiligheid

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

De diverse t.z.v. de (brand)veiligheid aangebrachte voorzieningen zijn door de
verhuurder overgenomen.

02-11-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

vaststelling van de w aarde van de aangebrachte voorzieningen;
overleg met verhuurder over de overname(som).

04-02-2021
1
02-11-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen openstaande debiteuren. W el
heeft TunFun een vordering op een van haar leveranciers.

04-02-2021
1

Alle huidige en toekomstige vorderingen van TunFun zijn mogelijk verpand.
Uit onderzoek is gebleken dat TunFun geen vordering heeft op de betreffende
leverancier.

04-05-2021
2

De curator doet onderzoek naar de mogelijk te verw achten baten,
voortvloeiende uit de voor datum faillissement reeds gedeeltelijk ontvangen
COVID-19 steunmaatregelen.

03-08-2021
3

De curator heeft de definitieve vaststelling van de ontvangen COVID-19
steunmaatregelen verzorgd. Een beschikking is nog niet ontvangen.

02-11-2021
4

Naar aanleiding van de definitieve vaststelling van één van de voor datum
faillissement ontvangen steunmaatregelen heeft de boedel een bedrag van
EUR 4.468,91 ontvangen.

02-02-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

04-02-2021
1

inventarisatie verstrekte informatie/documentatie;
contact (bespreking) bestuur.
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

02-02-2022
5

contact uitvoeringsorganisaties steunmaatregelen;
inventarisatie verstrekte informatie/documentatie;
contact (bespreking) bestuur.

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

04-02-2021
1

Er is geen sprake van een bankfinanciering. Ten tijde van het faillissement
vertoonde de door TunFun gehouden bankrekening een creditsaldo van EUR
14.473,55. Dit saldo is (uiteindelijk) overgemaakt naar de boedelrekening van
TunFun.

5.2 Leasecontracten
Intussen hebben zich meerdere partijen gemeld, die krachtens
(bruikleen)overeenkomst apparatuur (zaken) aan TunFun ter beschikking
hebben gesteld.

04-02-2021
1

Alle krachtens (bruikleen)overeenkomsten ter beschikking gestelde apparatuur
(zaken) zijn terug geleverd.

04-05-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een pandrecht op alle (1) vordering, (2) roerende zaken en (3)
goederen (w aaronder IE-rechten en (handels)namen) van TunFun.

04-02-2021
1

De curator heeft vooralsnog vastgesteld dat de verpanding van de roerende
zaken rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de overige
zekerheden vindt nader onderzoek plaats.

5.4 Separatistenpositie
De pandhouder neemt de verkoop van de roerende zaken ter hand.

04-02-2021
1

De pandhouder heeft aangegeven haar verkoopinspanningen te hebben
gestaakt.

04-05-2021
2

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

04-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

04-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

04-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-02-2021
1

Nog niet van toepassing. Gepoogd w ordt met de pandhouder tot afspraken te
komen ten aanzien van de hoogte van de boedelbijdrage overeenkomstig de
separatistenregeling.

€ 270,00

04-05-2021
2

Toelichting
Diverse leveranciers van in bruikleen gegeven apparatuur hebben ten behoeve
van het uitoefenen van de aan hen toekomende rechten een boedelbijdrage
voldaan.

€ 363,00

02-11-2021
4

Toelichting
Verhuurder heeft voor de diverse bezichtiging van het gehuurde een
boedelbijdrage in rekening gebracht, w aarvan de betaling aanstaande is.

€ 363,00

02-02-2022
5

Toelichting
De boedel heeft aan verhuurder voor de diverse bezichtigingen van het
gehuurde een boedelbijdrage in rekening gebracht, w aarvan de betaling
aanstaande is.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:
inventarisatie verstrekte informatie/zekerheidsdocumentatie;
beoordeling verstrekte zekerheidsdocumentatie;
contact (bespreking) bestuur;
taxatie inventaris;
contact pandhouder en rechter-commissaris;
contact diverse dw angcrediteuren;

04-02-2021
1

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

04-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

04-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is administratie ontvangen van het bestuur van TunFun. De volledigheid
daarvan moet nog nader w orden onderzocht.

04-02-2021
1

Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

04-05-2021
2

Naar het zich laat aanzien heeft het bestuur aan de boekhoudplicht ex artikel
2:10 BW voldaan; dit zal in verder gaande mate nog beoordeeld moeten
w orden in de komende verslagperiode.

05-08-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
TunFun is in 2001 opgericht. Bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel zijn alle jaarrekeningen bekend. De uiterste datum voor het
deponeren van de jaarrekening over het jaar 2019 w as op de datum van het
faillissement nog niet verstreken.

04-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk niet van toepassing.

04-02-2021
1

Naar het zich laat aanzien is een goedkeurende accountantsverklaring ex
artikel 2:396 lid 2
jo. artikel 2:393 lid 1 BW niet vereist.

02-02-2022
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken. TunFun is opgericht in 2001. Voor zover de aandelen niet
rechtsgeldig zouden zijn volgestort is een vordering uit hoofde daarvan ten
tijde van de faillissementsdatum verjaard.

04-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-02-2021
1

Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting
Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

04-05-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-02-2021
1

Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting

04-05-2021
2

Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting

02-02-2022
5

Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding te veronderstellen dat sprake is
van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog te onderzoeken. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen
w orden gedaan.

04-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

04-02-2021
1

het opvragen en inventariseren van bedrijfsinformatie en de (financiële)
administratie;
contact (bespreking) bestuur;
check Kamer van Koophandel.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.572,26

04-02-2021
1

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er drie boedelvorderingen bekend.
taxatiekosten: EUR 1.597,20 (voldaan);
levering energie : EUR 750,00 (voldaan);
vervangen sloten: EUR 225,06 (voldaan).

€ 4.889,21
Toelichting

04-05-2021
2

In aanvulling op eerder vermelde boedelvorderingen is er de afgelopen
verslaperiode door de boedel een bedrag van EUR 2.316,95 aan de
energieleverancier en netbeheer betaald.

€ 36.419,41

03-08-2021
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar boedelvordering van groot EUR
36.419,41 ingediend.
Daarnaast zijn er door de boedel een aantal nutsvoorzieningen voldaan.

€ 36.419,41

02-11-2021
4

Toelichting
Afgelopen verslagperiode zijn er een aantal nutsvoorzieningen voldaan. De
curator verw acht aankomende verslagperiode nog een aantal
boedelvorderingen te ontvangen.

€ 53.943,77

02-02-2022
5

Toelichting
De vordering van de verhuurder over de periode na d.d. faillissement is
inmiddels ontvangen

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.735,00

04-02-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend voor openstaande
loonheffingen over juli tot en met september 2020.

€ 26.502,00

04-05-2021
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is de afgelopen verslagperiode verhoogd
vanw ege verschuldigde omzetbelasting.

€ 17.618,00

03-08-2021
3

Toelichting
Het bezw aar op de ambtshalve opgelegde naheffingsaanslag is gegrond
verklaard w aardoor de vordering van de Belastingdienst de afgelopen
verslagperiode is gematigd.

€ 16.882,00

8.3 Pref. vord. UWV

02-11-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-02-2021
1

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

€ 23.176,77

03-08-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering afgelopen verslagperiode ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-02-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

04-02-2021
1

10

04-05-2021
2

10

02-02-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.099,74

04-02-2021
1

€ 3.273.964,09

04-05-2021
2

€ 3.278.847,02

02-02-2022
5

€ 3.362.611,02

05-08-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

04-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

04-02-2021
1

inventarisatie, plaatsen en bevestigen van crediteuren;
bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst;
crediteurencontact.
De w erkzaamheden hebben hoofdzakelijk bestaan uit:

02-11-2021
4

inventarisatie, plaatsen en bevestigen van crediteuren;
bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst;
crediteurencontact.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:
afw ikkelen met de pandhouder;
eventuele huuropzegging;
nader overleg met het bestuur van TunFun;
inventarisatie crediteuren alsmede crediteurencontact;

04-02-2021
1

het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

04-05-2021
2

de verkoop van de beschikbare activa;
eventuele huuropzegging;
nader overleg met het bestuur van TunFun;
inventarisatie crediteuren alsmede crediteurencontact;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal met name aandacht w orden
besteed aan:

03-08-2021
3

de verkoop van de beschikbare activa;
oplevering van het gehuurde;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode met name bestaan uit
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

02-11-2021
4

De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode met name bestaan uit
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-11-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

04-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2023

07-11-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

04-02-2021
1

Verslaglegging.

02-11-2021
4

Verslaglegging.

07-11-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

