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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sudmeier Machinery B.V.

19-06-2018
2

Gegevens onderneming
Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw . Aan
dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
De verslagen zijn gepubliceerd op de w ebsite van Pot Jonker Advocaten:
w w w .potjonker.nl
Dit verslag betreft: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sudmeier Machinery B.V. ("Sudmeier Machinery"), statutair gevestigd te
Haarlem en kantoorhoudende aan het adres Izaak Enschedew eg 24 te (2031
CR) Haarlem.
Voor de inleiding tot het faillissement w ordt verw ezen naar verslag 1. In
aanvulling daarop diene dat inmiddels ook BMZ International B.V. failliet is
verklaard met benoeming van mr. P. Ingw ersen tot curator.

Activiteiten onderneming

19-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Sudmeier Machinery is opgericht bij akte van oprichting van 1 maart 2010.
Sudmeier Machinery drijft haar onderneming (blijkens het uittreksel uit het
handelsregister) in het vervaardigen van overige machines en apparaten voor
algemeen gebruik, reparatie en onderhoud van machines voor algemeen
gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap), ontw erp, advies en
fabricage van machines, machine-onderdelen, apparaten en constructies van
(non)ferro metalen en kunststoffen.

19-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 900.087,00

€ -17.482,00

€ 498.617,00

2016

€ 645.691,00

€ -71.024,00

€ 421.220,00

2017

€ 527.789,00

€ -174.649,00

€ 369.575,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn ontleend aan de aanw ezige administratie.

19-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo

19-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 76.277,15

19-06-2018
2

€ 83.119,35

11-09-2018
3

€ 93.402,65

10-12-2018
4

€ 100.244,85

12-03-2019
5

€ 110.508,15

04-06-2019
6

€ 123.108,15

03-12-2019
7

€ 131.058,15

08-06-2020
8

€ 132.635,59

01-06-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

19-06-2018
2

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

11-09-2018
3

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

10-12-2018
4

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

12-03-2019
5

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

04-06-2019
6

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

03-12-2019
7

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

08-06-2020
8

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

08-12-2020
9

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
31-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

28 uur 0 min

3

21 uur 24 min

4

4 uur 36 min

5

2 uur 12 min

6

10 uur 54 min

7

9 uur 0 min

8

6 uur 18 min

9

2 uur 24 min

10

11 uur 6 min

totaal

95 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Over de periode 30 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 is door de curator
en zijn medew erkers 115,9 uur besteed.

10-12-2018
4

Over de periode 30 november 2019 is door de curator en zijn medew erkers in
totaal 200,7 uur besteed.

08-12-2020
9

Over de periode t/m 31 mei 2021 is door de curator en zijn medew erkers in
totaal 211,8 uur besteed.

01-06-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

1.4 Huur

19-06-2018
2

1.4 Huur
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de inleiding tot het faillissement in onderzoek alsmede de
gebeurtenissen daaraan voorafgaand. Dit onderzoek w ordt betrokken bij het
rechtmatigheidsonderzoek zoals vermeld onder 7.5.

19-06-2018
2

De curator heeft de inleiding tot het faillissement nog in onderzoek, alsmede
de gebeurtenissen daaraan voorafgaand. De curator verw ijst in dit verband
naar 7.5

11-09-2018
3

In onderzoek.

10-12-2018
4

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

12-03-2019
5

De curator verricht nog onderzoek naar de reden en omstandigheden die tot
het faillissement van Sudmeier Machinery B.V. hebben geleid.

03-12-2019
7

De curator verricht nog onderzoek naar de reden en omstandigheden die tot
het faillissement van Sudmeier Machinery B.V. hebben geleid. Daarbij dient te
w orden aangetekend dat ook andere gelieerde vennootschappen in staat van
faillissement zijn komen te verkeren. Dienaangaande vindt momenteel
afstemming met de Belastingdienst plaats.

08-12-2020
9

Mede door Corona heeft de afstemming met de Belastingdienst vertraging
ondervonden. De curator zet zijn pogingen voort.

01-06-2021
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

19-06-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-1-2018

5

intake met het UW V heeft op 6 februari 2018 plaatsgevonden.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
De afw ikkeling van de aanspraken van de w erknemers is nagenoeg afgerond.
Tot dusverre is door het UW V nog geen vordering ingediend.

19-06-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hiervan is niet gebleken.

19-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, onderzoek kadaster en bespreking bestuur.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 68.250,00

totaal

€ 68.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

19-06-2018
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag. In aanvulling daarop
het volgende.

19-06-2018
2

De eerste betalingen zijn voldaan. De curator merkt op dat de betaling van de
maandelijkse termijnen onregelmatig verloopt. De curator heeft gerappelleerd.
Zoals bij bij het vorige verslag is gemeld is Troostw ijk ingeschakeld voor het
veilen van de machines die niet door Beheersmaatschappij Sudmeier B.V. zijn
gekocht. Uiteindelijk is de gehele restantvoorraad machines, inventaris en
voorraad verkocht voor € 47.958,-- inclusief BTW .
Verder w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
Inmiddels zijn 5 termijnen van de koopsom voldaan. Ten aanzien van de
termijnbetalingen merkt de curator op dat deze zeer moeizaam verlopen. De
curator moet regelmatig aandringen op betaling. De komende verslagperiode
zal de curator zich in dit verband beraden.

11-09-2018
3

Verder w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
Tot dusverre zijn 9 termijnen voldaan ad totaal € 28.388,60 Betaling vindt over
het algemeen tijdig plaats. Op dit moment resteren nog 10 termijnen te
voldoen (zijnde: € 36.611,40). Volledigheidshalve verw ijst de curator naar het
tussentijdse financiële verslag.

10-12-2018
4

Op dit moment zijn tien termijnen voldaan. Dit betekent dat koper tw ee
termijnen achterloopt. De curator heeft koper inmiddels verzocht om tot
betaling over te gaan.

12-03-2019
5

Thans zijn 13 termijnen betaald met achterstand van € 6.820,90. Inmiddels zijn
afspraken gemaakt over inlopen achterstand.

04-06-2019
6

Thans resteert nog een termijn van € 7.950,-- (inclusief rente). Met de koper is
afgesproken dat het resterende bedrag in drie maandelijkse termijnen zal
w orden voldaan. Deze afspraak leidt er derhalve toe dat het resterende
bedrag uiterlijk in januari 2020 bijgeschreven zal zijn.

03-12-2019
7

Alle betalingen zijn inmiddels verricht. De koper is van de betalingsverplichting
gekw eten.

08-06-2020
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt
de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de
pandhouder en beperkt gerechtigden gaan.

19-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg Troostw ijk en mensen op locatie bij veiling, begeleiding
en afw ikkeling executieveiling door Troostw ijk.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

19-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie het vermelde onder 3.3.
De kleine voorraad is mee geveild met de bedrijfsmiddelen als hierboven
vermeld.

19-06-2018
2

Dit punt is inmiddels afgew ikkeld.

11-09-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg bestuur, overleg Troostw ijk.

19-06-2018
2

Aangezien dit punt is afgew ikkeld zijn in dit verband geen w erkzaamheden
verricht.

11-09-2018
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 24.440,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 24.440,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

19-06-2018
2

Toelichting debiteuren
De opbrengst is nihil. Dit heeft te maken met het feit dat MKB Impulsfonds haar
pandrecht op de debiteuren openbaar heeft gemaakt en rechtstreeks, buiten
de boedel om, tot incasso van de debiteuren is overgegaan.
Een boedelbijdrage is niet aan de orde.

19-06-2018
2

Het is de curator op dit moment niet bekend of, en zo ja hoeveel, MKB
Impulsfonds inmiddels op basis van haar pandrecht heeft geïncasseerd. De
curator zal in de komende verslagperiode MKB Impulsfonds verzoeken rekening
en verantw oording af te leggen.

11-09-2018
3

Het is de curator niet bekend hoeveel MKB Impulsfonds geïncasseerd heeft. De
curator verw acht in de komend verslagperiode hier meer informatie over te
verkrijgen.

10-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator informatie opgevraagd met
betrekking tot de voortgang en resultaten van de incasso door MKB
Impulsfonds. De curator is in afw achting van deze informatie.

12-03-2019
5

De curator is informatie van MKB Impulsfonds nog w achtende. Rappel is
verzonden.

04-06-2019
6

De curator heeft tot op heden geen informatie van MKB Impulsfonds
ontvangen. Dit ondanks meerdere verzoeken daartoe. In de komende
verslagperiode zal de curator zich w ederom tot MKB Impulsfonds w enden met
het verzoek om informatie.

03-12-2019
7

De curator verw acht een actueel overzicht van MKB Impulsfonds met
betrekking tot eventueel geïnde debiteuren en dientengevolge eventuele
bijstelling van de hoogte van de vordering van MKB Impulsfonds.

08-12-2020
9

Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator geen actueel inzicht in de
hoogte van de vordering van MKB Impulsfonds en de inning van (mogelijke)
debiteuren onder aftrek van de vordering van MKB Impulsfonds. De curator
zet zijn pogingen voort.

01-06-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg pandhoudster, overleg bestuur, etc.

19-06-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

5.2 Leasecontracten

19-06-2018
2

5.2 Leasecontracten
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
MKB Impulsfonds is overgegaan tot inning van de debiteuren. De curator heeft
geen tussentijdse rapportage met betrekking tot het resultaat daarvan
ontvangen en w acht nadere informatie af.

19-06-2018
2

In de komende verslagperiode zal de curator MKB Impulsfonds verzoeken om
rekening en verantw oording af te leggen over de inning van de debiteuren van
curanda.

11-09-2018
3

De curator heeft MKB Impulsfonds verzocht om hem te informeren over de
voortgang en resultaten van de incasso van de debiteuren van de
vennootschap. De curator verw acht deze informatie op korte termijn te
ontvangen.

12-03-2019
5

Zie ook 4.1.

04-06-2019
6

Zie ook 4.1. De curator beraadt zich op mogelijkheden.

03-12-2019
7

Zie ook 4.1. De curator beraadt zich op mogelijkheden.

01-06-2021
10

5.4 Separatistenpositie
Hiervan is niet gebleken.

19-06-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.

19-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

19-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

19-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg bestuur, overleg MKB Impulsfonds, etc.

19-06-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het personeel is de dag voor het faillissement door het bestuur naar huis
gestuurd. Om deze reden is van een voortzetting geen sprake gew eest.

19-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.
Geen noemensw aardige ontw ikkelingen te melden. De doorstart is verder
geruisloos verlopen. Aan de maandelijkse betalingen schort het soms.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

19-06-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 84.250,00

19-06-2018
2

Toelichting
Aan het bedrag van € 84.250,00 dat is overeengekomen met
Beheersmaatschappij Sudmeier B.V. kan als opbrengst thans w orden
toegevoegd de opbrengst van de veiling via Troostw ijk: € 47.958,00, zie het
tussentijds financieel verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, marktonderzoek, opstellen informatiememorandum, overleg
gegadigde, overleg bestuur, opstellen overeenkomst, etc.

19-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

19-06-2018
2

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

11-09-2018
3

In onderzoek.

10-12-2018
4

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

12-03-2019
5

Dit is nog in onderzoek.

03-12-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2011 is op 11 november 2014 gedeponeerd. Dit is niet
binnen de w ettelijke termijn;
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 11 november 2014. Dit is niet
binnen de geldende termijn;
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 11 november 2014. Dit is binnen
de geldende termijn;
De jaarrekening over 2014, 2015 en 2016 zijn in zijn geheel niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

11-09-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de verjaringstermijn niet van toepassing.

19-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator nog in onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft inmiddels contact met de Belastingdienst. Het faillissement
van Sudmeier Machinery B.V. zal w orden onderzocht in samenhang met
gelieerde faillissementen van gelieerde rechtspersonen:
BMZ International B.V. en BMZ Nederland B.V. Over deze gecombineerde
aanpak vindt momenteel afstemming plaats met de Belastingdienst.

Toelichting
Zie het gestelde onder 1.5 benevens hierboven bij verslag 8. Dit onderzoek is
nog gaande.

Toelichting
Zie vorig verslag.

19-06-2018
2

11-09-2018
3

10-12-2018
4

12-03-2019
5

03-12-2019
7

08-06-2020
8

08-12-2020
9

01-06-2021
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-06-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de inleiding tot het faillissement, alsmede
de gebeurtenissen daaraan voorafgaand. Over de resultaten van dit
onderzoek w orden thans geen mededelingen gedaan.

11-09-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten van Sudmeier Machinery voortgezet. Over de
resultaten daarvan w orden op dit moment geen mededelingen gedaan.

10-12-2018
4

In de komende verslagperiode verw acht de curator het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten af te ronden. Op dit moment w orden er over de
resultaten nog geen mededelingen gedaan.

12-03-2019
5

Onderzoek loopt nog.

04-06-2019
6

In de komende verslagperiode zet de curator het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten voort.

03-12-2019
7

In de komende verslagperiode zet de curator het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten voort.

08-06-2020
8

De curator zet zijn onderzoek voort en hoopt dat de komende verslagperiode
af te ronden.

08-12-2020
9

Mede door de coronacrisis is voortgaand en afrondend overleg met de
Belastingdienst onmogelijk gebleken.

01-06-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek overdracht, bespreking bestuur, onderzoek
administratie, etc.

19-06-2018
2

Onderzoek administratie, onderzoek beschikbare gegevens, overleg bestuur,
etc.

11-09-2018
3

Onderzoek administratieve bescheiden, onderzoek correspondentie, etc.

10-12-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.
€ 0,00

19-06-2018
2

11-09-2018
3

Toelichting
+ P.M.
€ 0,00

10-12-2018
4

Toelichting
+ P.M.

Toelichting
P.M.
€ 43.937,10

12-03-2019
5

04-06-2019
6

Toelichting
+ P.M.
€ 48.552,07

03-12-2019
7

Toelichting
+ P.M.
€ 48.552,07

08-06-2020
8

Toelichting
+ P.M.
€ 48.552,07

08-12-2020
9

Toelichting
+ P.M.
€ 48.552,07
Toelichting
+ P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-06-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 150.971,00

19-06-2018
2

€ 150.971,00

11-09-2018
3

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00

10-12-2018
4

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00

12-03-2019
5

€ 150.971,00

04-06-2019
6

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00

03-12-2019
7

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00

08-06-2020
8

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00

08-12-2020
9

Toelichting
+ P.M.
€ 150.971,00
Toelichting
+ P.M.

8.3 Pref. vord. UWV

01-06-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.
€ 0,00

19-06-2018
2

11-09-2018
3

Toelichting
+ P.M.
€ 0,00

10-12-2018
4

Toelichting
+ P.M.
€ 27.895,66

04-06-2019
6

Toelichting
+ P.M.
€ 27.895,66

03-12-2019
7

Toelichting
+ P.M.
€ 27.895,66

08-06-2020
8

Toelichting
+ P.M.
€ 27.895,66

08-12-2020
9

Toelichting
+ P.M.
€ 27.895,66
Toelichting
+ P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

01-06-2021
10

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.790,00

19-06-2018
2

Toelichting
Dit bedrag betreft een betw iste vordering.
€ 7.790,00

11-09-2018
3

Toelichting
Dit bedrag betreft een betw iste vordering.
€ 7.790,00

10-12-2018
4

Toelichting
Dit bedrag betreft een betw iste vordering.

Toelichting
P.M.
€ 7.790,00

12-03-2019
5

04-06-2019
6

Toelichting
+ P.M.
€ 7.790,00

03-12-2019
7

Toelichting
+ P.M.
Dit betreft een betw iste vordering.
€ 7.790,00

08-06-2020
8

Toelichting
+ P.M.
Dit betreft een betw iste vordering.
€ 7.790,00

08-12-2020
9

Toelichting
+ P.M.
€ 7.790,00
Toelichting
Dit betreft een betw iste vordering met betrekking tot omzetbelasting.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-06-2021
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

19-06-2018
2

26

11-09-2018
3

27

10-12-2018
4

27

12-03-2019
5

27

04-06-2019
6

28

03-12-2019
7

28

08-06-2020
8

28

08-12-2020
9

28

01-06-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.403,75

19-06-2018
2

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 63.561,85
betw iste concurrente crediteuren: € 3.841,90
€ 67.403,75

11-09-2018
3

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 63.561,85
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 68.101,17

10-12-2018
4

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 64.259,27
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 68.101,17

12-03-2019
5

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 64.259,27
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 68.101,17

04-06-2019
6

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 64.259,27
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 100.806,88

03-12-2019
7

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 96.964,98
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 100.806,88

08-06-2020
8

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 96.964,98
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 100.806,88

08-12-2020
9

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 96.964,98
betw iste vorderingen: € 3.841,90
€ 100.806,88
Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 96.964,98
betw iste vorderingen: € 3.841,90

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

19-06-2018
2

Dat is op dit moment nog niet bekend.

11-09-2018
3

Dat is op dit moment nog niet bekend.

12-03-2019
5

Dat is op dit moment nog niet bekend.

03-12-2019
7

Dat is op dit moment nog niet bekend.

08-06-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie, telefoongesprekken, verw erken vorderingen, etc.

19-06-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

19-06-2018
2

9.2 Aard procedures
Incasso

19-06-2018
2

9.3 Stand procedures
Verw ezen w ordt naar het eerste faillissementsverslag.

9.4 Werkzaamheden procedures

19-06-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het rechtmatigheidsonderzoek is in volle gang.

19-06-2018
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

10-12-2018
4

Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

12-03-2019
5

De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.

03-12-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet bekend.

19-06-2018
2

Daarover valt op dit moment nog niets te zeggen.

11-09-2018
3

Dat is op dit moment nog niet bekend.

10-12-2018
4

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de afronding van
het rechtmatigheidsonderzoek en de betaling van de resterende termijnen.

12-03-2019
5

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de betaling van de
resterende termijnen en het rechtmatigheidsonderzoek. De laatste termijn zou
januari 2020 moeten w orden ontvangen. Daarnaast verw acht de curator in de
komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken te hebben afgerond.

03-12-2019
7

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het
rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

