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

3
09-11-2020
F.13/20/92
NL:TZ:0000136714:F001
31-03-2020

R-C
Curator

mr. IM Bilderbeek
mr J. Opstroom

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Bazar Amsterdam B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bazar
Amsterdam B.V. (hierna: "De Bazar"), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 24368214, statutair gevestigd te Amsterdam,
correspondentieadres: Postbus 25347, 3001 HH Rotterdam en
vestigingsadres: Albert Cuypstraat 182, 1073 BL Amsterdam.
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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 andere 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 verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
De Bazar exploiteerde een café-restaurantbedrijf aan de Albert Cuypstraat te
Amsterdam.

Financiële gegevens

06-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 3.381.616,00

€ 70.705,00

€ 469.699,00

2018

€ 3.197.753,00

€ 55.660,00

€ 441.908,00

2019

€ 2.613.398,00

€ -415.585,00

€ 880.340,00

Toelichting financiële gegevens
Omzet = netto-omzet;
W inst en verlies = resultaat na belastingen
De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn afkomstig uit het concept
rapport inzake jaarstukken 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie paragraaf 2.
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Boedelsaldo
€ 5.605,58

06-05-2020
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€ 43.955,80

06-08-2020
2

€ 43.955,80
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben geen mutaties op de
faillissementsrekening plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
31-3-2020

06-05-2020
1

t/m
5-5-2020
van
6-5-2020

06-08-2020
2

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020
t/m
8-11-2020

Bestede uren

09-11-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

118 uur 18 min

2

50 uur 42 min

3

5 uur 48 min

totaal

174 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Bazar is op 29 november 2004 opgericht door de heer Akbar Tamiz. De
Bazar is één van de dochtervennootschappen van Topoli Holding B.V. Naast
bestuurder en enig aandeelhouder van De Bazar is Topoli Holding B.V.
eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van de zustervennootschappen
van De Bazar, te w eten De Bazar B.V. (KvK 24280786), De W ereldbol B.V. (KvK
24327286) en Centrale Keuken Bazar B.V. (KvK 2444385), allen gevestigd te
Rotterdam.
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De heer Akbar Tamiz (hierna: “de bestuurder”) is bestuurder en enig
aandeelhouder van Topoli Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat De Bazar niet bij lopende
gerechtelijke procedures betrokken is.
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1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat sprake is van een aantal
lopende verzekeringen zoals een ziekteverzuimverzekering, een pakket
Bedrijven, en autoverzekeringen bij Nationale Nederlanden. De curator heeft
Nationale Nederlanden verzocht de ziekteverzuimverzekering en pakket
Bedrijven te beëindigen. Inmiddels is door de boedel een bedrag van €
3.464,87 aan premierestitutie ontvangen.
Eventuele nog andere bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan
voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig –
w orden beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Uit de door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aan de curator
overhandigde stukken heeft de curator afgeleid dat sprake is van een gesloten
huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte (begane grond, eerste
etage (restaurant en spoelkeuken) en personeelsruimte en voorraad met een
aparte ingang op de 2e etage van het pand Albert Cuypstraat 182 te
Amsterdam. De huurpenningen w erden per 4 w eken betaald en zijn volgens
opgave van de verhuurder voldaan tot en met 24 maart 2020.
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De curator heeft, mede gelet op de beperkte huurachterstand met diverse
geïnteresseerde partijen gesproken over een huurdersindeplaatsstelling, een
en ander in nauw overleg met de verhuurder. Kort voor het publiceren van dit
verslag is door de verhuurder de conclusie getrokken dat deze
onderhandelingen te w einig perspectief boden op een bevredigend resultaat,
w aarna de verhuurder de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd met
verw ijzing naar artikel 39 Faillissementsw et.
Het huurpand aan de Albert Cuystraat 182 te Amsterdam is op 28 juli 2020
leeg en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit besprekingen met de bestuurder heeft de curator het volgende begrepen
over de achtergrond van het faillissement.
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In 2018 zijn er plannen gemaakt voor een grootscheepse verbouw ing, w aarbij
zow el het interieur als de luchtbehandelingsinstallatie zou w orden vernieuw d.
Mede omdat voor de nieuw e luchtinstallatie ook veranderingen aan de
buitenkant van het monumentale pand moesten w orden aangebracht, is het
niet gelukt om een (ver)bouw vergunning te verkrijgen. Dit terw ijl er al w el
aanzienlijke kosten w aren gemaakt. De door de gemeente vereiste
aanpassingen aan de bouw tekeningen hebben nog veel extra tijd en geld
gekost.
Daar kw am in het begin van 2019 het probleem bij dat er onvoldoende
geschikt personeel kon w orden gevonden. Dit is getracht op te lossen door
enerzijds personeel in te lenen bij uitzendbureaus en de zusterondernemingen
in Rotterdam, en anderzijds door de openingsuren van het restaurant
aanzienlijk terug te schroeven. Deze maatregelen konden een teruglopende
omzet en oplopend verlies echter niet voorkomen. Begin 2020 krabbelde de
omzet w eer op, maar na het inw erkingtreden van de overheidsmaatregelen
rondom het coronavirus in maart (w aarbij het restaurant verplicht gesloten
w erd) heeft de bestuurder onvoldoende perspectief gezien en heeft het
bestuur het besluit moeten nemen tot de aanvraag van het faillissement.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.
Uit het onderzoek door de curator volgen geen andere belangrijke oorzaken
voor het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
45
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Toelichting
Op datum faillissement w aren 45 medew erkers bij De Bazar in dienst. Dit is
exclusief 1 medew erker w aarvan het dienstverband op 29 maart 2020 van
rechtsw ege afliep (en is aangezegd), vallend in periode 4. De lonen w erden
per 4 w eken voldaan. De laatst betaalde loontermijn heeft betrekking op de
periode 27 januari tot en met 23 februari 2020.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 2 april 2020 aangezegd. Als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom
de coronaepidemie heeft geen fysieke (collectieve) intake door het UW V
kunnen plaatsvinden en heeft de intake schriftelijk plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
94
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Toelichting
In 2019 zijn er 94 medew erkers bij De Bazar in dienst gew eest (w aarvan 5
medew erker in dat jaar na een uitdiensttreding in 2019 terug in dienst zijn
gekomen).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-4-2020

45

totaal

45

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie bestuurder,
afdeling HR en w erknemers, opstellen ontslagbrieven en Engelse vertaling,
verzamelen documentatie ter voorbereiding van de intake.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van De Bazar geregistreerd.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Personenauto's

€ 1.500,00

Inventariszaken

€ 36.300,00

totaal

€ 36.300,00

€ 1.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij beschikking van 1 april 2020 heeft de rechter-commissaris een
afkoelingsperiode gelast voor een periode van tw ee maanden.
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In het kentekenregister van het RDW staan 2 kentekens op naam van De
Bazar geregistreerd, te w eten een tw eetal personenauto’s, type Toyota Auris.
Deze voertuigen zijn inmiddels door de pandhouder geveild, zie voorts
paragraaf 5.4.
De Bazar beschikt over een aanzienlijke restaurantinventaris. In de komende
verslagperiode zal deze inventaris te gelde w orden gemaakt. Zie ook
paragraaf 3.4.
Met instemming 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 € 30.000,= excl. btw .
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit ontvangen informatie van de bestuurder blijkt dat sprake is van een
openstaande aanslag Loonheffingen voor een bedrag van € 21.545 met
betrekking tot het tijdvak 27 januari 2020 tot en met 23 februari 2020.
Daarnaast heeft de belastingdienst aangekondigd voornemens te zijn om op
grond van artikel 29 lid 7 W et op de Omzetbelasting 1968 een
naheffingsaanslag omzetbelasting op te leggen.
Nu sprake is van een belastingschuld als bedoeld in artikel 22 van de
Invorderingsw et 1990 is de Belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van
bodemzaken, w aaronder de restaurantinventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, correspondentie bestuurder, pandhouder en het RDW .
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Biedingsbrief, telefoon en correspondentie met opkopers; beoordelen
biedingen; correspondentie Delta Horeca en rechter-commissaris
(veilingafspraken), opstellen verw erkersovereenkomst.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad frisdrank en etensw aren aangetroffen.
Er is geen sprake van onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft tot op heden geen andere activa aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Diverse facturen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder beschikt De Bazar over een beperkte
debiteurenportefeuille met een totale w aarde van € 11.201,53. De curator zal
over de w ijze van inning in overleg treden met de pandhouder. Zie ook
paragraaf 5.3.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.671.730,62

06-05-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
De Bazar is hoofdelijk aansprakelijk inzake de kredietfaciliteit bij de ABN AMRO
Bank N.V. die ter beschikking staat aan de groep. De faciliteit bestaat uit een
combinatiekrediet in rekening-courant van maximaal € 100.000 en 2 leningen.
De hypothecaire lening ad € 800.000 is verstrekt ter financiering van het
uitbreiden van de bedrijfsuitrusting (inventaris).
De ABN AMRO Bank heeft opgave gedaan van aan De Bazar verstrekt krediet.
Vanw ege het faillissement heeft de bank de kredietfaciliteiten met
onmiddellijke ingang opgezegd en eist zij leningen met onmiddellijke ingang
op. De vordering op De Bazar bedraagt per datum faillissement €
2.671.730,62. Dit bedrag is inclusief 2 middellange leningen gezamenlijk groot
€ 2.571,748,=.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er door De Bazar geen
leaseovereenkomsten aangegaan. W el zou sprake zijn van een aantal
bruikleenovereenkomsten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft melding gemaakt van de navolgende verstrekte
zekerheden:
- pandrecht op de Inventaris (w aaronder de auto's);
- pandrecht op de Voorraden (w aaronder het kasgeld);
- pandrecht op de Vorderingen die failliet heeft en zal krijgen;
- een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed te Rotterdam;
- borgstelling van de bestuurder.
Leverancier Rational heeft een beroep gedaan op een pandrecht op tw ee door
haar geleverde ovens.

5.4 Separatistenpositie

06-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Het bij de holding van De Bazar aanw ezige kasgeld van circa € 20.000 is bij de
bank afgestort.
De bank zal zelf voor veiling van de voertuigen zorgdragen. Ten aanzien van
de veiling van de voertuigen is een vaste boedelbijdrage van € 1.500
afgesproken.
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De inventariszaken zijn in opdracht van de bank door het NTAB getaxeerd.
Nadat duidelijk is gew orden dat de curator namens de Belastingdienst het
bodemvoorrecht kan inroepen, heeft de bank afstand gedaan van haar
pandrecht op de Inventaris voor zover dit rust op bodemzaken. De bank heeft,
op verzoek van de curator en na ontvangst van een bijdrage in de gemaakte
kosten, het taxatierapport aan de boedel verstrekt.
Het door Rational geclaimde pandrecht op de ovens w ordt door de curator
nader onderzocht, w aarbij opgemerkt w ordt dat het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst in acht zal w orden genomen.
Uit onderzoek is gebleken dat geen sprake is van een eigendomsrecht van
Rational op de geleverde zaken en geen sprake is van een geldig gevestigd
pandrecht.
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In de komende verslagperiode zal een eindafrekening met de bank w orden
gemaakt. Daarbij dient met name nog gekeken te w orden naar (verrekening
door de bank van) betalingen die na de faillissementsdatum op de bij de
bank aangehouden betaalrekening zijn gedaan.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn tussen De Bazar en een tw eetal crediteuren bruikleenovereenkomsten
van kracht met betrekking tot een frituur resp. de bier(tap)installatie.
Daarnaast heeft Heineken nog eigendomsvoorbehoud geclaimd op alle
geleverde producten.
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De door deze partijen overgelegde stukken zullen door de curator w orden
beoordeeld.
Het eigendomsrecht op de frituur is door de curator erkend en afgew ikkeld.
Door Heineken zijn met de verhuurder nadere afspraken gemaakt. Door Canon
Business Nederland is een door haar aan De Bazar verhuurde machine
opgehaald.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 1.500,00
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Toelichting
Zie paragraaf 5.4.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken, telefonisch overleg en correspondentie met
pandhouder en crediteuren.
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Beoordelen en afw ikkelen eigendomsrechten, telefoon en correspondentie met
crediteuren en Delta Horeca.
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Afrekening met de bank als pandhouder.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De Bazar is op 15 maart 2020 gesloten in verband met de
overheidsmaatregelen die zijn getroffen rondom het coronavirus. Deze
maatregelen zijn ten tijde van publicatie van dit verslag onverminderd van
kracht.
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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
De bestuurder heeft de curator laten w eten niet geïnteresseerd te zijn in het
doorstarten van de onderneming. Evenmin hebben zich gegadigden voor een
doorstart bij de curator gemeld. W el hebben zich enkele kandidaten gemeld
voor een huurdersindeplaatsstelling. Zie ook paragraaf 1.4 van dit verslag.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie bestuurder.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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De administratie is door de curator onderzocht. Aan de boekhoudplicht is
voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
voor het boekjaar 2018 gedeponeerd op 7 november 2019.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De Bazar kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art.
396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De bestuurder heeft een vervangend register van aandeelhouders overgelegd
w aaruit blijkt dat de aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

06-05-2020
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Toelichting
Uit het onderzoek van de curator volgen geen aanw ijzingen voor
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Nee
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Toelichting
Uit het onderzoek van de curator volgen geen aanw ijzingen voor paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.
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De aan de curator overgelegde financiële administratie is voldoende om
inzicht te krijgen in de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Ook
voor het overige heeft de curator geen signalen gekregen dat er door de
bestuurder van de vennootschap onrechtmatig gehandeld is.
Voorts heeft de curator geen andere duidelijke oorzaak voor het faillissement
kunnen vaststellen dan door de bestuurder is uiteengezet, noch enige ‘red
flags’ aangetroffen die duiden op enig persoonlijk ernstig verw ijtbaar
handelen door de bestuurder.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder,
onderzoek overgelegde financiële administratie en registers.
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Boekenonderzoek en oorzakenonderzoek.
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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.
€ 94.900,89
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 121,00 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
W erknemers (rest saldo vakantieuren): € 1.154,08
Verhuurder: € 93.625,81
€ 233.675,93
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 133,10+ p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 138.762,94
W erknemers (rest saldo vakantieuren): € 1.154,08
Verhuurder: € 93.625,81

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Bazar maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelastingschuld van Topoli Holding B.V. Op grond daarvan is De
Bazar hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid
als geheel.
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De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vorderingen aangemeld. W el
is aankondiging gedaan van het terugvorderen van de ten onrechte in aftrek
genomen omzetbelasting conform artikel 29, lid 7, van de W et op de
omzetbelasting 1968.
Voorts blijkt uit ontvangen informatie van de bestuurder dat sprake is van een
openstaande aanslag Loonheffingen voor een bedrag van € 21.545 met
betrekking tot het tijdvak 27 januari 2020 tot en met 23 februari 2020.

€ 50.793,00

06-08-2020
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Toelichting
Tot op heden zijn door de belastingdienst vorderingen ingediend voor een
totaal bedrag van € 50.793,00.
€ 27.198,00 (div aanslagen Omzetbelasting, Loonheffingen en
Motorrijtuigenbelasting)
€ 23.595,00 (naheffing omzetbelasting art. 29 lid 2 W OB)
Tegen de opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak april
2020 ten bedrage van € 1.018,= is bezw aar gemaakt. Een totaalbedrag aan
tegemoetkoming W tl over 2019 (loonkostenvoordelen (LKV), lageinkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV) ten bedrage van € 17.197 is door de
belastingdienst verrekend met de openstaande vorderingen Loonheffingen.
€ 49.843,00

09-11-2020
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn tegen opgelegde naheffingsaanslagen
omzetbelasting (april 2020) en loonbelasting (tijdvak 23-3-2020 tm 19-42020) bezw aar gemaakt. De aanslagen zijn inmiddels verminderd tot nihil.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 118.483,96
Toelichting
Loonvordering: € 98.635,47
Premievordering: € 19.848,49

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

06-05-2020
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Toelichting
Tot op heden hebben 25 crediteuren een vordering aangemeld.
34

06-08-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.846.507,03
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Toelichting
In dit bedrag zit tevens de vordering van ABN AMRO Bank begrepen (zie
paragraaf 5.1.).
€ 2.857.506,91
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€ 2.857.506,91
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben geen w ijzigingen plaatsgevonden.

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.

06-05-2020
1

Het ziet er vooralsnog naar uit dat het faillissement van De Bazar te zijner
tijd zal moeten w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel. Aan
de preferente en concurrente crediteuren zal geen uitkering gedaan kunnen
w orden.

09-11-2020
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.

06-05-2020
1

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.
Administreren schuldenlast, correspondentie met crediteuren.

06-08-2020
2

Administreren schuldenlast. Bezw aarschriften belastingdienst.

09-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt,
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

06-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op de verkoop van de activa.
Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie, het
rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de schuldenlast.

06-05-2020
1

Onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020
2

Afw ikkeling met de pandhouder met betrekking tot het positief banksaldo.

09-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-05-2020
1

De curator streeft er naar om het faillissement in de komende verslagperiode
af te w ikkelen.

09-11-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2021

09-11-2020
3

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

06-05-2020
1

Verslaglegging.

06-08-2020
2

Verslaglegging.

09-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

