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Algemene gegevens
Naam onderneming
H.D.O.N. W oon-/zorgboerderij Grootgeluk Benningbroek B.V.

08-06-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.O.D.N. W oon/zorgboerderij Grootgeluk Benningbroek B.V.. statutair gevestigd te
Benningbroek, Vestigingsadres: Oosterstraat 42, 1654 JL Benningbroek.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64134334.

08-06-2018
4

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
legde gefailleerde zich toe op het verlenen van zorg- en w oongelegenheid
voor ouderen, het verrichten van w elzijnsw erk aan ouderen.

08-06-2018
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend. De curator is nog in afw achting van nadere stukken
hieromtrent en heeft deze reeds opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde, de heer M. de Groot.

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

08-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 25.428,04

08-06-2018
4

€ 25.819,33

03-10-2018
5

€ 819,33

18-07-2019
7

€ 819,33

21-07-2020
9

€ 692,81

21-01-2021
10

€ 584,62

21-07-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-3-2018

08-06-2018
4

t/m
7-6-2018
van
8-6-2018

03-10-2018
5

t/m
25-9-2018
van
25-9-2018

10-01-2019
6

t/m
5-1-2019
van
7-1-2019

18-07-2019
7

t/m
18-7-2019
van
19-7-2019

21-01-2020
8

t/m
19-1-2020
van
20-1-2020

21-07-2020
9

t/m
19-7-2020
van
20-7-2020

21-01-2021
10

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021
t/m
21-7-2021

Bestede uren

21-07-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

15 uur 11 min

5

23 uur 23 min

6

16 uur 26 min

7

47 uur 5 min

8

7 uur 42 min

9

28 uur 5 min

10

53 uur 10 min

11

85 uur 10 min

totaal

276 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer M. de Groot.

08-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Gefailleerde huurde ten behoeve van de exploitatie van de w oonzorgboerderij het betreffende pand aan de Oosterw eg 42 te (1654 JL)
Benningbroek. Op enig moment heeft gefailleerde niet meer aan haar
verplichtingen terzake van betaling van de huurpenningen kunnen voldoen.
Door de verhuurder is ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van
het gehuurde gevorderd. In eerste aanleg zijn die vorderingen toegew ezen.
Door gefailleerde is spoed-appèl bij het Gerechtshof Amsterdam ingesteld. In
de tussentijd is gefailleerde evenw el in staat van faillissement verklaard. De
betrokken w erknemers en bew oners van de w oon- zorgboerderij hadden
echter reeds voor datum faillissement, mede vanw ege de onzekerheid die er
heerste naar aanleiding van het ontruimingsvonnis, hun
arbeidsovereenkomsten respectievelijk huurovereenkomsten met gefailleerde
opgezegd. Inmiddels w ordt op dezelfde locatie en aldus in hetzelfde pand een
nieuw e w oonzorgboerderij geëxploiteerd.
Mede gelet hierop heeft gefailleerde thans geen belang (meer) bij het appèl.
De curator zal de procedure derhalve niet voortzetten.

08-06-2018
4

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn inmiddels geëindigd.

08-06-2018
4

1.4 Huur
De huurovereenkomst is voor datum faillissement door gerechtelijke
tussenkomst ontbonden. Tevens is terzake van het gehuurde een
ontruimingsvonnis gew ezen. Er is derhalve geen sprake (meer) van een
huurovereenkomst.

08-06-2018
4

De curator heeft de verhuurder van (de voor datum faillissement verbouw de)
zorgboerderij (gelegen aan de Oosterw eg 42 te (1654 JL) Benningbroek)
aangeschreven met het verzoek hem van een toelichting te voorzien omtrent
de gang van zaken voor datum faillissement. Tevens heeft de curator de
verhuurder ex artikel 7:216 lid 3 jo. artikel 6:212 BW aangesproken tot
betaling van een bedrag ad € 367.075,04. Naar aanleiding van de recent door
hem verzonden brief heeft de curator nog geen reactie van de betreffende
voormalig verhuurder van gefailleerde mogen ontvangen. Een betaling van
voornoemd bedrag heeft tot op heden evenmin plaatsgevonden.

03-10-2018
5

De curator heeft de verhuurder van (de voor datum faillissement verbouw de)
zorgboerderij (gelegen aan de Oosterw eg 42 te (1654 JL) Benningbroek)
aangeschreven met het verzoek hem van een toelichting te voorzien omtrent
de gang van zaken voor datum faillissement. Tevens heeft de curator de
verhuurder ex artikel 7:216 lid 3 jo. artikel 6:212 BW aangesproken tot
betaling van een bedrag ad € 367.075,04.

10-01-2019
6

Naar aanleiding van voornoemde brief en een later nog verzonden rappel heeft
zich namens de verhuurder een advocaat kenbaar gemaakt bij de curator. Een
inhoudelijke reactie is vooralsnog uitgebleven. Een betaling van voornoemd
bedrag heeft tot op heden evenmin plaatsgevonden.
De curator is, in overleg met de rechter-commissaris, overgegaan tot het
opstellen van een concept-dagvaarding aan de verhuurder van (de voor datum
faillissement verbouw de) zorgboerderij (gelegen aan de Oosterw eg 42 te
(1654 JL) Benningbroek). Naar aanleiding daarvan heeft de curator recentelijk
een inhoudelijke reactie van de advocaat van de verhuurder mogen
ontvangen. De curator is momenteel doende een reactie op voornoemd
schrijven te formuleren. Afhankelijk van de uitkomst van de correspondentie
tussen de curator en de advocaat van de verhuurder, zal de dagvaarding (in
overleg met de rechter-commissaris) al dan niet betekend w orden aan de
verhuurder.

18-07-2019
7

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de te nemen
vervolgstappen jegens de verhuurder van gefailleerde.

21-07-2020
9

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris en een in dat
kader noodzakelijk verkregen bijdrage van zow el de Belastingdienst als het
UW V heeft de curator de verhuurder van gefailleerde inmiddels in rechte
betrokken.

21-01-2021
10

De van de zijde van de boedel uitgebrachte dagvaarding is op 3 september
2020 aan de (voormalig) verhuurder van gefailleerde betekend en vervolgens
op 14 september 2020 door de curator aangebracht bij de rechtbank. De
w ederpartij heeft op 28 oktober 2020 een conclusie van antw oord genomen.
De mondelinge behandeling zal op 29 januari 2021 plaatsvinden.
De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 maart 2021 vonnis gew ezen inzake
bovengenoemde procedure. De rechtbank heeft de vorderingen van de zijde
van de boedel afgew ezen. De curator zal zich de komende verslagperiode
richten op de te nemen vervolgstappen jegens de verhuurder van

21-07-2021
11

gefailleerde.

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaak van het onderhavige faillissement op dit moment
nog in onderzoek. De bestuurder van gefailleerde, de heer De Groot, heeft
evenw el aangegeven dat de volgende feiten en omstandigheden aan het
faillissement ten grondslag liggen.
De heer De Groot is in 2013/2014 gestart met het uitrollen van zijn plannen om
een w oon- zorgboerderij te gaan exploiteren. Op enig moment zag hij het
betreffende pand in Benningbroek te koop staan, w elk pand uitermate geschikt
zou zijn voor de exploitatie van een w oon-zorgboerderij. Er zouden nog w el de
nodige verbouw ingen dienen plaats te vinden, maar de locatie w as aldus zeer
geschikt.
Helaas lukte het niet om een financiering voor de koop van de boerderij te
realiseren. Na onderhandelingen met de eigenaar van de boerderij zijn partijen
overeengekomen dat gefailleerde de boerderij met ingang van 1 september
2015 zou gaan huren. De verhuurder stelde als voorw aarde dat een bekende
relatie van hem, te w eten SID BV, de administratie zou gaan voeren, omdat de
heer De Groot daarmee minder ervaring had en zich aldus kon richten op het
verlenen van zorg. Vervolgens is op 16 september 2015 gefailleerde
ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
De exploitatie van de w oon-zorgboerderij kw am moeizaam opgang. Een eerste
verbouw ing van circa € 40.000,- w erd direct uitgevoerd. De administratie gaf
echter geen goed beeld van de financiële positie van gefailleerde, terw ijl de
heer De Groot daar w el behoefte aan had, omdat hij al vrij snel “achter de
feiten aan kw am te lopen”. De heer De groot had geen, althans onvoldoende
zicht op de exploitatie. W el w as duidelijk dat de liquiditeitspositie al snel onder
druk kw am te staan.
Teneinde meer spek op de botten te krijgen, w erd de heer De Groot, middels
SID B.V. gevraagd, een w oon-zorgvilla in W assenaar te gaan exploiteren. De
heer De Groot verkreeg de helft van de aandelen in het kapitaal van de
vennootschap die de betreffende w oon-zorgvilla zou gaan exploiteren. Tevens
w erd hij ingeschreven als bestuurder. De visie w as aldus dat met de
exploitatie van die vennootschap w inst gegenereerd zou kunnen w orden,
w elke w inst uiteindelijk mede aan de heer De Groot uitgekeerd zou kunnen
w orden, zodat hij het w instbedrag vervolgens w eer zou kunnen aanw enden
ten behoeve van de exploitatie van de w oon-zorgboerderij in Benningbroek.
Helaas kw am de heer De Groot in een conflictsituatie met zijn mede
aandeelhouder(s) terecht, w aarna hij zijn aandelen verkocht, zich uitschreef
als bestuurder en zich volledig ging toeleggen op de w oon-zorgboerderij in
Benningbroek.
In Benningbroek diende een tw eede verbouw ing plaats te vinden, teneinde
meer w oon- zorgruimtes te creëren, opdat daarmee meer inkomsten konden
w orden gegenereerd. Voor zow el de eerste verbouw ing als tw eede
verbouw ing is gefailleerde meerdere leningen aangegaan. Helaas duurde de
tw eede verbouw ing langer dan gepland, althans w erd die op enig moment
stilgelegd, vanw ege gew ijzigd beleid van de gemeente. De exploitatie (en
daarmee de financiering) w as gericht op w oon-ruimte en verzorging voor tien
mensen. Echter het beleid van de gemeente w erd gew ijzigd en daarmee dus
de vergunning, namelijk dat er maximaal acht mensen in de w oon-

08-06-2018
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zorgboerderij konden gaan w onen.
Ondertussen deed de heer De Groot vele pogingen om meer inkomsten te
genereren. Zo heeft hij aan ouderen in de omgeving van Benningbroek
thuiszorg geleverd. Echter, door het uitstel van de verbouw ing, w erden de
liquiditeitsproblemen alleen maar groter. Slechts aan een gering aantal
ouderen w erd w oonruimte geboden en zorg verleend. De inkomsten die
daarmee w erden gegenereerd w aren te laag om daarmee de lopende kosten
te voldoen.
In februari 2016 kreeg gefailleerde een bezoek van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Na onderzoek w erden er onregelmatigheden geconstateerd
met name ten aanzien van het vastleggen van beleid in protocollen. De heer
De Groot kon steeds moeilijker alle problemen het hoofd bieden. Naast de
financiële zorgen, het oplossen van de genoemde punten (naar aanleiding van
het bezoek van Inspectie), moest er intensieve zorg aan de bew oners w orden
verleend.
Teneinde meer “lucht” te creëren, is de heer De Groot met de verhuurder
overeengekomen dat gefailleerde enkele maanden geen huurpenningen
hoefde te betalen. De afspraken hierover zijn evenw el niet goed vastgelegd.
Uiteindelijk heeft de verhuurder alsnog de achterstallige huurpenningen
opgeëist en in een procedure de ontbinding van de huurovereenkomst en
ontruiming van het gehuurde gevorderd. De verhuurder is in het gelijk gesteld
en haar vorderingen zijn aldus toegew ezen.
Door gefailleerde is spoed-appèl bij het Gerechtshof Amsterdam ingesteld.
Door de ontstane onzekere situtie en het feit dat de betrokken w erknemers en
bew oners van de w oon- zorgboerderij nagenoeg geen vertrouw en meer
hadden in de heer De Groot, hebben zij reeds voor datum faillissement hun
arbeidsovereenkomsten respectievelijk huurovereenkomsten met gefailleerde
opgezegd. Gefailleerde kon ook niet meer voldoen aan haar lopende
loonverplichtingen, reden w aarom de w erknemers van gefailleerde uiteindelijk
het faillissement hebben aangevraagd, hetw elk vervolgens op 27 juni 2017
door de Rechtbank Noord-Holland is uitgesproken.
Inmiddels w ordt de w oon- zorgboerderij op dezelfde locatie en aldus in
hetzelfde pand, door een nieuw e bestuurder (vanuit een andere entiteit)
geëxploiteerd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

08-06-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

08-06-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-7-2017

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting ontslagaanzegging:De betrokken w erknemers hebben reeds voor
datum faillissement hun arbeidsovereenkomsten met gefailleerde opgezegd.
Niettemin heeft de curator, indien en voor zover vereist, de betreffende
w erknemers op 13 juli 2017 zekerheidshalve het ontslag aangezegd.

08-06-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hiervan is geen sprake. Het bedrijfspand w erd gehuurd.

08-06-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

08-06-2018
4

Toelichting bedrijfsmiddelen
De afgelopen periode heeft de curator zich een goed beeld kunnen vormen van
de aard en omvang van de tot de boedel behorende inventariszaken. Na het
maken van een inventarisatie daarvan heeft de curator zich in deze tot BVA
Auctions B.V. gew end teneinde zich te laten informeren omtrent de w aarde van
de betreffende zaken en de opportuniteit van het organiseren van een online
veiling. In verband met het feit dat de kosten voor het ontruimen, het opslaan
en veilen van de betreffende zaken de uiteindelijk opbrengst zal overstijgen,
heeft de curator inmiddels overeenstemming bereikt met het bestuur van de
‘nieuw e’ w oon- zorgboerderij omtrent de verkoop van een grote eettafel voor
een bedrag ad €400,--. Van de overige zaken heeft de boedel afstand gedaan,
zodat deze vervolgens door de nieuw e w oon-zorgboerderij kunnen w orden
afgevoerd.

08-06-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervan is geen sprake.

08-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

08-06-2018
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Inmiddels heeft de curator de door hem opgevraagde dagafschriften van SNS
Bank mogen ontvangen en is hem gebleken dat het creditsaldo op de
betreffende bankrekening een bedrag ad € 25.428,04 bedraagt.

08-06-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

08-06-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van debiteuren is geen sprake.

08-06-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

08-06-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 379.023,78

08-06-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
Door de Coöperatieve Rabobank W est-Friesland (hierna te noemen
“Rabobank” is een vordering ingediend ad € 379.023,78.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.

08-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
In ieder geval is door de Rabobank W est-Friesland een rechtsgeldig pandrecht
gevestigd op de vorderingen op derden. Voor het overige heeft de curator de
mogelijk verstrekte zekerheden nog in onderzoek.

08-06-2018
4

De curator onderzoekt momenteel of het door de Bank gevestigde pandrecht
op de vorderingen van derden mede de door W oon-/zorgboerderij Grootgeluk
Benningbroek B.V. ontvangen gelden in het kader van het Persoons Gebonden
Budget omvat.
De curator voert in dit kader nog immer correspondentie met de Rabobank.

03-10-2018
5

De curator heeft van de Rabobank inmiddels het bericht ontvangen dat het
door de Rabobank gevestigde pandrecht op de vorderingen van derden zich
niet uitstrekt tot de door W oon-/zorgboerdering Grootgeluk Benningbroek B.V.
ontvangen gelden in het kader van het Persoons Gebonden Budget, althans
dat de Rabobank geen aanspraak zal maken op deze gelden.

10-01-2019
6

5.4 Separatistenpositie
Idem.

08-06-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is de curator niet gebleken.

08-06-2018
4

5.6 Retentierechten
Idem.

08-06-2018
4

5.7 Reclamerechten
Idem.

08-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

08-06-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nader onderzoek vorderingen banken en overige partijen alsmede naar de
mogelijk door hen gevestigde zekerheden.

08-06-2018
4

Correspondentie met de Rabobank.

03-10-2018
5

Geen.

10-01-2019
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Hiervan is geen sprake.

6.2 Financiële verslaglegging

08-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-06-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

08-06-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hiervan is geen sprake.

08-06-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-06-2018
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Idem.

08-06-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Idem.

08-06-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

08-06-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de komende periode voortgaan met het onderzoeken van
diverse financiële bescheiden, w elke hij van gefailleerde heeft mogen
ontvangen.

08-06-2018
4

De curator zal de komende periode voortgaan met het onderzoeken van
diverse financiële bescheiden, w elke hij van gefailleerde heeft mogen
ontvangen.

03-10-2018
5

Hieraan is voldaan.

21-07-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Hieraan is (nog) niet voldaan.

08-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

08-06-2018
4

Hieraan is voldaan.

21-01-2020
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Idem.

Toelichting
De curator acht onvoldoende concrete aanknopingspunten aanw ezig die het
entameren van een procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid in
onderhavig faillissement opportuun maken.

08-06-2018
4

21-01-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Idem.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-06-2018
4

21-01-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar de (financiële) administratie alsmede in ieder geval naar
de genoemde punten 3.5 en 5.3.

08-06-2018
4

Geen.

21-01-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.437,33

08-06-2018
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ad € 1.437,33 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.089,00

08-06-2018
4

Toelichting
De totale vordering van de fiscus blijkt niet een bedrag ad € 254.034,- te
bedragen, doch een bedrag ad € 45.089,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 73.634,20

08-06-2018
4

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden een preferente vordering ingediend ad in totaal €
73.634,20.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog is de curator niet van overige preferente crediteuren gebleken.

08-06-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

08-06-2018
4

26

03-10-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 821.925,18

08-06-2018
4

Toelichting
Tot op heden: € 821.925,18(dit is inclusief de voormelde vordering van de
Rabobank ad € 379.023,78).
€ 822.047,57

03-10-2018
5

Toelichting
Tot op heden: € 822.047,57 (dit is inclusief de voormelde vordering van de
Rabobank ad € 379.023,78).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan hieromtrent nog geen enkele
mededeling w orden gedaan.

08-06-2018
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In dit stadium van het faillissement kan hieromtrent nog geen enkele
mededeling w orden gedaan.

03-10-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie crediteurenpositie.

08-06-2018
4

Nadere inventarisatie crediteurenpositie.

03-10-2018
5

Geen.

21-07-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is een procedure tegen de verhuurder gestart.

21-07-2021
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9.2 Aard procedures
De procedure strekt tot het verkrijgen van een vergoeding w egens
ongerechtvaardigde verrijking.

21-07-2021
11

9.3 Stand procedures
De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 maart 2021 vonnis gew ezen inzake
de procedure genoemd onder 1.4. De rechtbank heeft de vorderingen van de
zijde van de boedel afgew ezen.

21-07-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal zich, zoals reeds vermeld onder 1.4, de komende
verslagperiode richten op de te nemen vervolgstappen jegens de verhuurder
van gefailleerde.

21-07-2021
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2018
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De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek. Voorts zal ook de onder
punt 1.4 kort beschreven kw estie zijn aandacht hebben.

03-10-2018
5

De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek. Voorts zal ook de onder
punt 1.4 kort beschreven kw estie zijn aandacht hebben.

10-01-2019
6

De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek. Voorts zal ook de onder
punt 1.6 kort beschreven kw estie zijn aandacht hebben.

18-07-2019
7

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de onder punt 1.6
vermeld staande kw estie met de verhuurder van gefailleerde.

21-01-2020
8

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de onder punt 1.4
vermeld staande kw estie met de verhuurder van gefailleerde.

21-07-2020
9

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de onder punt 1.4
vermeld staande kw estie met de verhuurder van gefailleerde.

21-01-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie onder punt 8.7.

08-06-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-1-2022

21-07-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder punt 10.1

08-06-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

