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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bravo Plan B.V., Charlie Plan B.V., Delta Plan B.V. en Echo Plan B.V.
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Gegevens onderneming
In dit faillissementsverslag w ordt geconsolideerd verslag gegaan van de
faillissementen van:
Bravo Plan B.V. (hierna: Bravo);
Charlie Plan B.V. (hierna: Charlie);
Delta Plan B.V. (hierna: Delta); en
Echo Plan B.V. (hierna: Echo),
alsmede van de voorafgaand aan de faillietverklaring van de betreffende
vennootschap voorlopig verleende surseance van betaling aan:
Bravo; en
Echo.
Nadere gegevens:
Bravo
voorheen: Changing Life B.V.;
datum oprichting: 24 april 2014;
statutaire zetel: Amsterdam;
datum voorlopige verlening surseance: 1 april 2022;
datum omzetting in faillissement: 13 juni 2022;
faillissementsnummer: F.13/22/113;
surseancenummer: C/13/22/6 - S;
KvK-nummer: 60544325;
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Vestigingsadres: Ketelstraat 3 1021JX Amsterdam;
Charlie
voorheen: Changing Life Media B.V.;
datum oprichting: 3 september 2014;
statutaire zetel: Amsterdam;
datum faillietverklaring: 3 mei 2022;
faillissementsnummer: F.13/22/81;
KvK-nummer: 61382450;
Vestigingsadres: Ketelstraat 3 1021JX Amsterdam;
Delta
voorheen: Changing Life Hub B.V.;
datum oprichting: 3 september 2014;
statutaire zetel: Amsterdam;
datum faillietverklaring: 3 mei 2022;
faillissementsnummer: F.13/22/80;
KvK-nummer: 61382590;
vestigingsadres: Ketelstraat 3 1021JX Amsterdam;
Echo
voorheen: Personal Body Plan B.V.;
datum oprichting: 18 september 2012;
statutaire zetel: Amsterdam;
datum voorlopige verlening surseance: 9 juni 2022;
datum omzetting in faillissement: 13 juni 2022;
faillissementsnummer: F.13/22/114;
surseancenummer: S.13/22/11;
KvK-nummer: 56058039.
Op 10 juni 2022 zijn de eerste openbare faillissementsverslagen betreffende
Charlie en Delta gepubliceerd. Vanaf heden zal de verslaglegging van Bravo,
Charlie, Delta en Echo (tezamen hierna: gefailleerden) geconsolideerd
geschieden.
Voor de leesbaarheid zal hetgeen is verw oord in het verslag van Charlie en
Delta (nogmaals, maar niet w oordelijk) in dit verslag w orden meegenomen.

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Uit het handelsregister blijkt van de volgende activiteiten van gefailleerden.
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Bravo: Het ontw ikkelen van applicaties en het beheren van broncodes
en patenten.
Charlie: Het exploiteren van een agency, publiekstijdschriften,
televisiezenders, events, customer media, e-commerce,
videoplatformen, sites en apps en het bieden van crossmediale
marketing- en communicatieoplossingen.
Delta: De uitoefening van een fitness, gezondheid, w elness- en lifestyle
instituut in eigen beheer, als gym-in-company en op basis van
franchising, door middel van het geven van trainingen, coaching,
w orkshops en het organiseren van events, alsmede het voeren van
activiteiten op het gebied van retail en horeca. Verkoop van
voedingssupplementen via een w ebshop.
Echo: Het begeleiden van personen op het gebied van training,
voeding, rust en gedrag via verschillende multimediakanalen, zow el
online als offline.
Gefailleerden dreven gezamenlijk een onderneming gericht op training,
voeding, rust en gedrag via verschillende multimediakanalen, zow el online als
offline, w aaronder een online platform. De onderlinge rolverdeling w as als
volgt.
Bravo w as houdstermaatschappij en (ten dele) eigenaar van de IErechten op de softw are w aarop het geëxploiteerde platform draait.
Charlie w as belast met de media- en content kant van de onderneming,
rechthebbende op social media kanalen, domeinnamen, IP-rechten en
diverse licenties.
Delta exploiteerde de fysieke sportschool en is eigenaar van de
fitnessapparatuur en (kantoor) inventaris.
Echo had contracten met klanten, is huurder van de fysieke locatie en
onderhield de contracten met de fitnes coaches (zzp-ers).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 3.949.373,00

€ -159.452,00

€ 1.630.254,00

2019

€ 4.580.241,00

€ -648.072,00

€ 1.792.302,00

2018

€ 4.518.213,00

€ 103.554,00

€ 2.660.462,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens blijken uit de vastgestelde geconsolideerde
jaarrekeningen 2019 en 2020.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
39
Toelichting
Charlie had 26 personeelsleden en Delta 13.
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Boedelsaldo
€ 141.123,75
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Toelichting
Het bovengenoemde boedelsaldo heeft betrekking op de vier faillissementen
gezamenlijk.
Afzonderlijk bedragen de boedelsaldi:
Bravo € 24.000,00
Charlie € 82.087,34
Delta € 10.836,41
Echo € 24.200,00

Verslagperiode
van
13-6-2022
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t/m
13-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

115 uur 48 min

totaal

115 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

13-07-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Charlie, Delta en Echo is Bravo. Enig
bestuurder en aandeelhouder van Bravo Is Alfa Plan B.V. De heer T. Barten is
op zijn beurt enig bestuurder en aandeelhouder van Alfa Plan B.V.
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1.2 Lopende procedures
Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerden lopen er geen procedures.
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1.3 Verzekeringen
Bravo had een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering. De curator zal deze
verzekering op korte termijn beëindigen.
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1.4 Huur
Echo huurt het kantoor en de hal met de fysieke sportschool. De
huurovereenkomst eindigt op 31 augustus 2022.
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de
oorzaak van het faillissement onderzocht w orden. Door de middellijk
bestuurder is over de oorzaak "geparafraseerd" het volgende aangegeven.
"Gelijk aan de gehele fitnesssector heeft de Bravo-groep last gehad van de
COVID-19-pandemie en de gedw ongen sluitingen die daarmee gepaard
gingen. Alle entiteiten binnen de Bravo-groep hebben in die periode
(substantiële) belastingschulden opgebouw d. Op dit moment w orden
achterstallige belastingverplichtingen nog niet geïnd, maar vanaf 1 oktober
2022 zal dat w el gebeuren. Daarbij speelt mee dat de onderneming van de
groep in grote mate afhankelijk is van advertenties op social media en dan
met name gericht op iPhone-gebruikers. Apple heeft in 2021 het privacybeleid
van de Apple App Store dusdanig aangepast dat het vanaf juni 2021 een
stuk lastiger en duurder is gew orden om via advertenties op social mediaapps als Facebook en Instagram potentiele leden te bereiken. Ook het
organische bereik via deze platformen is gedaald. Als gevolg van deze
aanpassingen, een nieuw e toename van het aantal coronabesmettingen in
dezelfde periode en w ederom een lockdow n in december 2021/januari 2022
heeft Bravo-groep geconstateerd dat het bereik substantieel is afgenomen
en daarmee ook het ledenaantal. De benodigde financiering kon niet w orden
aangetrokken."
Tijdens de voorlopige surseance van Bravo is een financier bereidt gew eest
om de exploitatie van zow el Bravo als Echo te financieren. Deze financier w as
niet bereid om de (negatieve) exploitatie van Charlie en Delta te financieren.
Charlie en Delta hebben daarop eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan.
Tijdens de voorlopige surseance van Bravo en Echo heeft het bestuur met de
financier onderhandelt over de mogelijkheid om tot een crediteurenakkoord
te komen. Partijen konden het uiteindelijk niet eens w orden over een
toekomstige samenw erking en de benodigde financiering, w aarna ook de
surseance van zow el Bravo als Echo is omgezet in faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
39
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Toelichting
Na verkregen machtigingen heeft de curator zow el de 26 personeelsleden
van Charlie als de 13 personeelsleden van Delta ontslagen. De intake van
door het UW V heeft reeds plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
41
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Toelichting
In het jaar voor faillissement had Charlie 27 personeelsleden en Delta 15.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-5-2022

39

totaal

39

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn bij brief van 5 mei 2022 ontslagen.
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De curator heeft de personeelsleden verzocht om de zaken die zijn van
Charlie en Delta in bruikleen hebben, in te leveren op het kantoor van de
curator. Niet alle personeelsleden hebben aan dit verzoek voldaan. De
curator zal hen nogmaals verzoeken de goederen in te leveren.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris (Charlie)
sportschoolinventaris (Delta)
kantoorinventaris (Delta)

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Charlie is eigenaar van kantoorinventaris en diverse laptops.
Delta is eigenaar van sportschoolinventaris en kantoorinventaris. Een klein
deel w erd reeds onderhands verkocht.
De curator heeft deze zaken laten taxeren. De veiling zal op 15 juli 2022
starten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en sportschoolinventaris vallen onder het bodemvoorrecht van
de fiscus. Dit is verder niet relevant omdat de zaken niet zijn verpand.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Start veiling bedrijfsmiddelen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsw aren
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in Bravo, Charlie en Echo geen voorraden aangetroffen
Delta is eigenaar van diverse handelsw aren zoals proteïnebars en kleding.
Bij Charlie is er sprake van een bedrag van € 385.660,- aan onderhanden
w erk. Het onderhanden w erk houdt verband met de w erkzaamheden die
Charlie verrichtte ten gunste van de onderneming van de groep, meer
specifiek Echo.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal namens Charlie een vordering indienen bij Echo.
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Verkoop handelsw aren van Delta.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inzet personeel (Delta

Boedelbijdrage

€ 1.512,42

klantenbestand, contracten (Echo)

€ 20.000,00

immateriële activa (Bravo)

€ 20.000,00

immateriële activa (Charlie)

€ 31.000,00

inzet personeel (Charlie)

€ 19.845,25

totaal

€ 92.357,67

€ 0,00

Toelichting andere activa
Genoemde bedragen zijn exclusief btw .
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Bravo w as rechthebbende op immateriële activa, bestaande uit het
merkrechten en softw are. Deze activa is inmiddels verkocht.
Charlie w as rechthebbende op immateriële activa, bestaande uit diverse IErechten. Deze activa is inmiddels verkocht. De koper heeft tevens gebruik
gemaakt van een deel van het personeel van Charlie.
Delta is eigenaar van diverse kantoorinventaris. Een deel van de
kantoorinventaris is verkocht. De koper heeft tevens gebruik gemaakt van
een deel van het personeel van Delta.
Echo w as rechthebbende op het klanten- en e-mail bestand. Deze activa is
inmiddels verkocht. De koper heeft tevens (diverse) contracten die Echo met
freelance coaches (zzp-ers) heeft gesloten alsmede de contracten met
betrekking tot licenties overgenomen. De koper heeft de curator
geïnformeerd dat hij tevens de vorderingen van de coaches op Echo heeft
voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar andere activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Vordering Charlie op Bravo

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 434.376,00

Vordering Delta op Bravo

€ 25.755,00

vordering Echo op Bravo

€ 717.779,00

totaal

Opbrengst

€ 1.177.910,00

Toelichting debiteuren
Charlie, Delta en Echo hebben ieder een intercompany-vordering op Bravo.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de vorderingen van Charlie, Delta en Echo indienen bij Bravo.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Gefailleerden bankierden bij de Coöperatieve Rabobank U.A. De bank heeft
geen vordering ingediend. De bank heeft het positieve banksaldo van Charlie
ad € 25.686,84 overgemaakt naar de boedelrekening. De bank heeft het
positieve banksaldo van Delta ad € 7.823,99 overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Bravo had een leaseovereenkomst voor de auto van de bestuurder. Deze
leaseovereenkomst is inmiddels opgezegd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-07-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Bij de voorlopige verlening van surseance aan Bravo w erd de curator
benoemd tot bew indvoerder in surseance. De bew indvoerder heeft de
voortzetting van de onderneming van Bravo onderzocht. De middellijke
bestuurder had de ambitie om de exploitatie van de onderneming gedurende
de surseance voort te zetten en aan de schuldeisers een akkoord aan te
bieden. De kosten van Bravo w aren in essentie beperkt tot management fee
van de bestuurder en een (doorlopende) vergoeding aan de
softw areleverancier. De curator heeft met de bestuurder en de
softw areleverancier afgesproken dat zij over de periode van de surseance
afzagen van een vergoedingen voor hun w erkzaamheden, w aardoor de
kosten w erden gereduceerd tot die van bew indvoering.
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Het bestuur en de curator hebben daarna vele intensieve gesprekken
gevoerd met geïnteresseerden over de financiering van een akkoord en/of de
overname en herstructurering van de groep. Eén van de geïnteresseerden
w as de softw areontw ikkelaar. Het bestuur heeft met de ontw ikkelaar
onderhandeld over de mogelijkheid om tot een crediteurenakkoord te komen.
De ontw ikkelaar financierde vanaf dat moment de kosten van de surseance
van Bravo.
Partijen zijn het uiteindelijk niet eens gew orden en hebben de
voorbereidingen voor het akkoord gestaakt. Het vooruitzicht dat Bravo na
verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen voldoen w as daarmee
w eggevallen. In die periode w erd door Echo verzocht aan haar voorlopige
surseance van betaling te verlenen, w elk verzoek door de rechtbank w erd
gehonoreerd, met benoeming van de curator tot bew indvoerder. Kort
onderzoek door de bew indvoerder w ees uit dat het vooruitzicht dat Echo na
verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen voldoen, ontbrak.
Gelet op het bovenstaande restte de bew indvoerder niets anders dan de
rechtbank te verzoeken de aan Bravo en Echo voorlopig verleende surseance
van betaling in te trekken en hun faillissement uit te spreken.

6.2 Financiële verslaglegging
Kosten:
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Bew indvoering: (circa) € 28.073,17 exclusief btw
Baten:
Betaling op derdengelden W ieringa Advocaten: € 45.000 (€ 10.000 van
bankrekening Bravo, € 7.029 van Delta, € 17.971 van Echo, € 10.000
van softw areleverancier). Dit bedrag zal nog w orden overgemaakt naar
de faillissementsrekening van Bravo

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Doorstorten bedrag € 45.000 naar de faillissementsrekening van Bravo.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Gedurende de voorlopige surseance van Bravo heeft de (destijds)
bew indvoerder tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een
doorstart van de onderneming die door gefailleerden w ordt gedreven. Hij
heeft daartoe een aantal partijen uit de markt, het netw erk van de
bestuurder en zijn eigen netw erk benaderd. Na overeengekomen
geheimhouding hebben de curator en de bestuurder van Bravo
geïnteresseerden toegang gegeven tot een online dataroom. Daarna zijn
gesprekken gevoerd. Die gesprekken leidde er in eerste instantie toe dat het
bestuur tezamen met de softw areleverancier heeft getracht tot een
crediteurenakkoord te komen.
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Ondertussen w erden Charlie en Delta op eigen aangifte failliet verklaard met
de benoeming van de curator tot curator. Daarop heeft de curator diverse
activa van Charlie en Delta verkocht aan de softw areleverancier.
Nadat bleek dat het crediteurenakkoord geen doorgang zou vinden, zijn de
aan Bravo en Echo voorlopig verleende surseance van betaling omgezet in
faillissement. De curator heeft daarop diverse activa van Bravo en Echo
verkocht aan een koper die tezamen met de softw areleverancier, die reeds
andere activa had gekocht, de onderneming van de groep heeft doorgestart.

6.5 Verantwoording
Zie onder activa.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afrondende w erkzaamheden verkoop/doorstart.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerden aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit
te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerden kunnen w orden
gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft
voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.
De middellijke bestuurder heeft de administratie aangeleverd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op een vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te
deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig
haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
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Gefailleerden hebben aan de deponeringsplicht voldaan.
Opmerking verdient dat Charlie, Delta en Echo (enkel) hun jaarrekeningen
2017 te laat hebben gedeponeerd op 3 januari 2019, hetgeen echter
kw alificeert als onbelangrijk verzuim.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschappen, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschappen kw alificeren als kleine
rechtspersoon ex artikel 2:396 BW .
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerden, Bravo, Charlie en Delta zijn opgericht in 2014. Echo is opgericht
in 2012. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen verjaart na
vijf jaar, w aardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder uit hoofde
van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard. De curator zal hier geen
nader onderzoek naar doen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak
behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende
aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan
gefailleerde w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van
schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in
het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn
voldaan terw ijl hetzij deze derden w isten dat het faillissement reeds w as
aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen
gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om
de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek aangeleverde administratie, bestuursaansprakelijkheid en
paulianeus handelen.

13-07-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 87,73
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Toelichting
Dit bedrag ziet op de vier faillissementen gezamenlijk.
De vorderingen per entiteit:
Bravo € 6,05
Charlie € 30,25
Delta € 33,28
Echo € 18,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 936.843,00
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Toelichting
Dit bedrag ziet op de vier faillissementen gezamenlijk.
De vorderingen per entiteit:
Bravo € 5.451,Charlie € 746.499,Delta € 174.954,Echo € 9.939,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 956,75
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Toelichting
Dit bedrag ziet op de vier faillissementen gezamenlijk.
De vorderingen per entiteit:
Bravo € 0
Charlie € 258,94
Delta € 427,92
Echo € 269,89

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 177.628,39
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Toelichting
Dit bedrag ziet op de vier faillissementen gezamenlijk.
De vorderingen per entiteit:
Bravo € 136.306,86 (2 crediteuren)
Charlie € 14.658,26 (8 crediteuren)
Delta € 12.339,04 (9 crediteuren)
Echo € 14.324,23 (4 crediteuren)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld en of er
een uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden verkoop/doorstart, verkoop activa (online veiling), incasso
debiteuren, inventarisatie en aanschrijven crediteuren en
rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld zal w orden.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-10-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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