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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nero B.V.

31-01-2020
1

Gegevens onderneming
Voornoemde vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 70071780, statutair gevestigd te Bergen (Noord-Holland) en
gevestigd te (1741 CD) Schagen, aan het adres Hofstraat 56.

31-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
legde de onderneming van gefailleerde zich toe op het exploiteren en het
voeren van management van/over brasseries, cafés, bar-bedrijven en andere
(horeca)gelegenheden.

31-01-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De indirect bestuurder, de heer W . Storch, w as ten tijde van het faillissement
de enig w erkzame persoon binnen Nero B.V.

31-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-01-2020
1

€ 0,00

30-04-2020
2

€ 0,00

31-07-2020
3

Verslagperiode
van
17-12-2019

31-01-2020
1

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

30-04-2020
2

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

31-07-2020
3

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

30-10-2020
4

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

05-02-2021
5

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

05-05-2021
6

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021
t/m
12-11-2021

Bestede uren

12-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 50 min

2

3 uur 50 min

3

2 uur 0 min

4

30 uur 40 min

5

19 uur 0 min

6

9 uur 45 min

7

27 uur 10 min

totaal

117 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nero Horeca Holding B.V., w elke
vennootschap op haar beurt w ordt bestuurd door de heer W . Storch.

31-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is de curator niet gebleken.

31-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringen is de curator niet gebleken.

1.4 Huur

31-01-2020
1

1.4 Huur
Op 29 september 2017 heeft Nero B.V. van Horeca-Exploitatie De W ijngaard
B.V. een horecaonderneming gekocht. In verband daarmee heeft Nero B.V. als
huurder voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 een
huurovereenkomst gesloten voor de bedrijfsruimte gelegen aan de Breelaan 5
en 7 te (1861 GC) Bergen. Nero B.V. heeft de vergunningaanvraag bij de
gemeente Bergen voor een drank- en horecavergunning, terrasvergunning en
exploitatievergunning niet kunnen rondkrijgen w aardoor zij tot sluiting van de
horecaonderneming moest overgaan. Ter voorkoming van voornoemde sluiting
hebben Nero B.V. en Horeca-Exploitatie De W ijngaard B.V. de
koopovereenkomst op 22 mei 2018 ontbonden. Daarbij zijn partijen
overeengekomen dat alle rechten en plichten van voornoemde
huurovereenkomst vanaf 22 mei 2018 op Horeca-Exploitatie De W ijngaard B.V.
zijn overgegaan. In een tijdelijke exploitatieovereenkomst heeft HorecaExploitatie De W ijngaard B.V. van 23 mei 2018 tot 15 oktober 2018 de
exploitatie van de horecaonderneming aan Nero B.V. verleend. Nero B.V. heeft
zich gedurende voornoemde periode verplicht om alle lopende verplichtingen,
w aaronder die op basis van de huurovereenkomst, te voldoen. De
horecaonderneming is vervolgens door Horeca-Exploitatie De W ijngaard B.V. in
huurkoop verkocht aan Nero Bergen B.V. (i.o.), Liselotte Holding B.V. en haar
bestuurder. Daarbij is overeengekomen dat Nero Bergen B.V. (i.o.), Liselotte
Holding B.V. en haar bestuurder de horecaonderneming vanaf 15 oktober 2018
in het gehuurde zullen exploiteren. Naar aanleiding hiervan is op 12 oktober
2018 tussen de verhuurder en Nero Bergen B.V. (i.o.), Liselotte Holding B.V. en
haar bestuurder een akte indeplaatsstelling tot stand gekomen. Met ingang
van 15 oktober 2018 hebben Nero Bergen B.V. (i.o.), Liselotte Holding B.V. en
haar bestuurder (als huurder) alle rechten en verplichtingen uit de
huurovereenkomst overgenomen.

31-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Nero B.V. is aangevraagd door Eneco Zakelijk B.V. Eneco
Zakelijk B.V. heeft energie geleverd aan Nero B.V. Nero B.V. heeft de met de
levering corresponderende facturen vanaf 4 november 2018 niet voldaan,
reden w aarom het faillissement van Nero B.V. is aangevraagd.

31-01-2020
1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek en heeft
de indirect bestuurder van gefailleerde, de heer W . Storch, verzocht de
oorzaak van het faillissement schriftelijk uiteen te zetten. De curator is nog in
afw achting van de ontvangst van de schriftelijke uiteenzetting.
De curator heeft de heer W . Storch meermaals verzocht om een schriftelijke
uiteenzetting met betrekking tot de oorzaak van het faillissement van Nero
B.V. Tot op heden heeft de curator de schriftelijke uiteenzetting nog niet
mogen ontvangen. De heer Storch heeft aangegeven dat hij begin 2020 een
operatie heeft gehad en er complicaties zijn opgetreden. Mede gelet hierop is
de schriftelijke uiteenzetting nog niet ontvangen. De curator zal de heer W .
Storch nogmaals verzoeken de oorzaak van het faillissement uiteen te zetten.

30-04-2020
2

Tot op heden heeft de curator de schriftelijke uiteenzetting (nog) niet mogen
ontvangen.

31-07-2020
3

Inmiddels heeft de curator de schriftelijke uiteenzetting aangaande de
oorzaak van het faillissement van de heer W . Storch mogen ontvangen.
Daarin staat het navolgende vermeld:

12-11-2021
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“Exploitatie van Nero en Djadjan is door Horeca exploitatie de W ijngaard BV
eigendom van Niba Holding vertegenw oordigt door bestuurder N.V. Bakker
verkocht op d.d. 29 september 2017. Nero BV eigendom van Nero Horeca
Holding BV vertegenw oordigt door bestuurder W . Storch heeft de exploitatie
gekocht in koopovereenkomst per 1 januari 2018.
Nero BV heeft per 22 mei 2018 (overeenkomst) de exploitatie terug geleverd
aan Horeca exploitatie de W ijngaard. (zie ontbinding koopovereenkomst d.d.
22 mei 2018)
Horeca exploitatie De W ijngaard heeft verkocht per 12 oktober 2018 met
terugw erkende kracht per 1 oktober 2018 aan Nero Bergen (io) eigendom
van Liselotte Holding BV vertegenw oordigt door bestuurder L. Dols
Nero Bergen BV heeft de exploitatie verkocht 15 februari met terugw erkende
kracht 1 februari 2019 aan De Keizer Bergen BV.
Omstreeks 15 oktober 2018 is er na eerdere onderhandelingen mbt een
energie/gas contract tussen tussen persoon Procent gelinieerd aan energie
leverancier Eneco zakelijk BV een contract tot stand gekomen. Dit tbv energie
voor de exploitatie Nero/Djadjan op de Breelaan 5/7 te Bergen. Het oude
contract bij Energy Move (tussen persoon voor Engie) verviel en er is tussen
partijen een nieuw energie contract getekend.
De vertegenw oordiger namens Procent heeft gemakshalve/per abuis Nero BV
aangehouden en niet op dat inmiddels de nieuw e entiteit Nero Bergen BV. Na
een paar maal telefonisch/w hatsapp contact tussen Storch en
vertegenw oordiger G. Postma is er uiteindelijk een nieuw energie formulier
door beide partijen getekend (d.d. 29 november 2018 terug w erkende kracht
per 1 oktober 2018)) en dit zou intern verw erkt w orden bij Procent/Eneco.
(verklaring getuige die daarbij aanw ezig w as R. Carstens) Klaarblijkelijk is dit
nimmer gebeurd en bleef Nero BV contractant met Procent/Eneco. Nero BV
heeft formeel aan zijn betaling- verplichting voldaan tot op de dag van
verkoop van de exploitatie van De Horeca exploitatie De W ijngaard aan Nero
Bergen BV. (terugw erkende kracht 1 oktober 2018) Nero BV heeft op 17
oktober 2018 telefonisch nog contact gehad rechtstreeks met Eneco om de
eind afrekening op te vragen deze is door Nero BV ook betaald. (791,09
euro)
Door het niet verw erken van het energie formulier is Nero BV als contractant
aangemerkt gebleven en zijn de openstaande posten mbt energie
leveranties bij Eneco aangebleven en opgelopen.
Nero Bergen BV zat kort na de overname ook in zw aar w eer omdat de
Burgergermeester en Rechter bevolen de exploitatie van Nero/Djadjan te
sluiten. De sluiting heeft plaats gevonden op 19 december 2019. Vanaf dat
moment w erd er geen omzet meer gedraaid en bleven betalingen naar
crediteuren uit. (in overleg met de crediteuren zijn de rekeningen opgeschort)
Nero Bergen BV heeft w el aan haar verdere verplichtingen voldaan zoals
huur, aflossing huurkoop en met name het personeel door betaald.
Nero Bergen BV heeft de exploitatie per 15 februari met terugw erkende
kracht verkocht aan De Keizer Bergen BV. Met de ontvangst van de verkoop
zijn de crediteuren enz… betaald. Omstreeks 19 februari is er door Storch
w ederom contact gelegd met vertegenw oordiger G. Postma en hem gevraagd
om de contracten om te zetten naar de nieuw e exploitant De Keizer Bergen
BV niet w etende dat het contract in oktober/november nog niet w as omgezet
naar Nero Bergen BV. (zie w hatsapp contact Storch/Postma) Dit terw ijl de zgn
energieformulieren w el in bezit w aren van Storch/Procent en daar voordien
ook diverse malen telefonisch en w hatsapp contact over is gew eest.

De keizer Bergen BV heeft dus oneigenlijk gebruik gemaakt van de diensten
van Procent/Eneco doordat het contract bleef bestaan op Nero BV ipv Nero
Bergen BV sterker nog er is door de Keizer Bergen BV pas 26 maart 2019
opnieuw in gehuisd bij Liander ofw el zij hebben toen pas op die datum een
nieuw energie contract getekend. Dat betekent dat De Keizer Bergen BV van
01-02 2019 tm 26-03-2019 gebruik heeft gemaakt van het contract tussen
Procent en Nero BV. De Keizer Bergen BV is diverse malen in gebreke gesteld
en gesommeerd de openstaande vordering te betalen. Helaas is daar geen
gehoor aangegeven.
De keizer Bergen w eigerde overigens iedere samenw erking mbt afw ikkeling
oa bijvoorbeeld het afgeven van de daar nog binnenkomende post van Nero
BV. (w hatsapp/mail contact R. Bijl/De Keizer Bergen BV) Dit had dus tot
gevolg dat de post mij ook niet (tijdig) bereikte en Nero BV een crediteuren
achterstand kreeg. Bijl w eigerde Storch de toegang tot het pand en
daarnaast kon Storch geen gebruik meer maken van de email adressen die
toe behoorden aan de exploitatie van Nero en Djadjan.
Op basis van de contracten/w hatsapp conversatie en getuige verklaring w as
Storch in de overtuiging dat de rechter anders zou beslissen over het
faillissement van Nero BV. Zie pleidooi van Mr Adi van Koningsveld die Nero BV
bijstond in haar faillissement aanvraag door Eneco/Fenk advocaten.
Nero Bergen BV heeft een openstaande vordering betaald aan Engie
energie N.V. vertegenw oordigd door Bierens advocaten tbv Nero BV van
8.430.75 volgens specificatie gerelateerd aan een 4 tal nota’s (14-112018/16-11-2018-/17-12-2018/28/01-2018) Deze nota w as voor Nero BV per
abuis betaald door Nero Bergen BV.
Kortom ik denk door verw arring en niet correct verw erken door tussen
persoon Procent is eea misgegaan mbt energie leverancier. Duidelijk moge
zijn dat via het Portal van Procent inzichtelijk is dat eea niet Nero BV toekomt
maar de andere exploitant. Daarnaast is er ook een zeer merkw aardige eind
afrekening. Nero Bergen heeft maar van 1 oktober 2018 tm 19 december
2018 de exploitatie gevoerd het kan niet zo zijn dat de eind afrekening zo
hoog is zij w aren immers dicht en dus geen enegie verbruik in de periode van
19 december 2018 tm 1 februari 2019. De nieuw e exploitant heeft
overgenomen 1 februari 2019 en heeft zijn of haar contract pas ingediend op
26 maart 2019. (zie mail Liander mbt inhuizing De Keizer Bergen BV) […]”
(einde citaat)

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

31-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

31-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van in eigendom aan gefailleerde toebehorende onroerende zaken is de
curator niet gebleken.

31-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

31-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft dit in onderzoek.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

31-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is geen sprake.

31-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

31-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervan is geen sprake.

31-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

31-01-2020
1

Toelichting andere activa
Op de op naam van gefailleerde geregistreerd staande ABN AMRO Bankbankrekening is sprake van een positief saldo ad in totaal € 129.214,91. Op
voornoemd saldo is vóór datum faillissement evenw el een strafvorderlijk
(klassiek) beslag ex artikel 94 Sv gelegd. Op basis van vaste rechtspraak blijft
ingeval van een faillissement het strafvorderlijk beslag van rechtsw ege rusten
op het saldo. Het beslag komt aldus niet als gevolg van het faillissement te
vervallen, w aardoor het banktegoed (vooralsnog) niet aan de
faillissementsboedel toekomt.

31-01-2020
1

De curator heeft de kw estie recent nogmaals in nader onderzoek genomen.

30-10-2020
4

De curator voert in bovengenoemde kw estie op dit moment nog
correspondentie/overleg met de betrokken Officier van Justitie.

05-02-2021
5

De komende verslagperiode zal de curator het overleg met de betrokken
Officier van Justitie voortzetten. Tevens zal de curator de heer Storch op korte
termijn nogmaals uitnodigen voor een bespreking teneinde hem nadere vragen
te stellen omtrent bovengenoemde kw estie.

05-05-2021
6

De bespreking met de heer Storch heeft eind mei plaatsgevonden. Om tot
verdere afw ikkeling van de boedel te komen is de heer Storch door de
curator (nogmaals) in de gelegenheid gesteld om een crediteurenakkoord te
beproeven, onder de voorw aarde dat de heer Storch de curator van de
ontw ikkelingen proactief op de hoogte zou houden, maar daaraan heeft de
heer Storch geen opvolging gegeven. Om die reden heeft de curator besloten
om de heer Storch op te roepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris
om in het kader van de behandeling inlichtingen te verstrekken (dit in relatie
tot bovengenoemde strafrechtelijke kw estie).

12-11-2021
7

Het faillissementsverhoor stond ingepland op 9 november 2021, maar heeft
geen doorgang kunnen vinden. De curator is thans in afw achting van een
nieuw e datum voor het verhoor.
Verder is de curator gebleken dat de domeinnaam Nero.nl een actief is dat
aan de boedel toebehoort. De curator zal op korte termijn dit actief te gelde
te maken door middel van een veiling.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal de uiteindelijke uitkomst van het ingezette strafrechtelijke
traject dienen af te w achten.

31-01-2020
1

De curator heeft de kw estie recent nogmaals in nader onderzoek genomen.

30-10-2020
4

Correspondentie/overleg met de Officier van Justitie.

05-02-2021
5

Overleg met de heer Storch.

05-05-2021
6

Voortzetten correspondentie/overleg met de Officier van Justitie.
Faillissementsverhoor. Veiling domeinnaam.

12-11-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft dit in onderzoek.

31-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het onderzoek naar de debiteuren w ordt in de tw eede verslagperiode
voortgezet.

31-01-2020
1

Het onderzoek naar de debiteuren w ordt in de derde verslagperiode
voortgezet.

30-04-2020
2

Het onderzoek naar de debiteuren w ordt in de vierde verslagperiode
voortgezet.

31-07-2020
3

Het onderzoek naar de debiteuren w ordt ook in de volgende verslagperiode(n)
voortgezet.

30-10-2020
4

De curator zal de heer Storch op korte termijn nogmaals uitnodigen voor een
bespreking teneinde niet alleen overleg te voeren omtrent de onder het kopje
‘andere activa’ vermelde kw estie doch ook om nadere informatie bij hem op te
vragen op mogelijk nog te incasseren debiteurenposten.

05-05-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden heeft/hebben de bank(en) nog geen vordering ingediend.

31-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft dit in onderzoek.

31-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing.

31-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.

31-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is de curator niet gebleken.

31-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is de curator niet gebleken.

31-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is de curator niet gebleken.

31-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

31-01-2020
1

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

31-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

31-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hiervan is geen sprake.

31-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

31-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit nog in onderzoek.

31-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

31-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

31-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

30-04-2020
2

Toelichting
Behoudens het salaris curator is hiervan vooralsnog geen sprake.

31-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.613,00

31-01-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ad € 47.205,-- ingediend ter zake van
loonheffing over de maanden februari 2018, augustus 2018, september 2018,
oktober 2018 en januari 2019 tot en met juni 2019. Voorts heeft de
Belastingdienst een vordering ad € 408,-- ingediend ter zake van
motorrijtuigenbelasting 2019.
€ 48.080,00

30-04-2020
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst ter zake van motorrijtuigenbelasting 2019
bedraagt niet €408,-- maar €510,--. Verder heeft de Belastdienst een
vordering ad €365,-- ingediend ter zake van omzetbelasting over het vierde
kw artaal van 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hiervan is geen sprake.

31-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

31-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

31-01-2020
1

7

30-04-2020
2

8

30-10-2020
4

9

05-02-2021
5

9

05-05-2021
6

10

12-11-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.108,80

31-01-2020
1

€ 42.965,80

30-04-2020
2

€ 43.077,96

30-10-2020
4

€ 46.235,74

05-02-2021
5

€ 46.235,74

05-05-2021
6

€ 47.439,24

12-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

31-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteurenpositie.

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

31-01-2020
1

De curator zal zich de komende periode met name richten op het nader in kaart
brengen van de crediteurenpositie. Voorts zal hij in het kader van het algehele
rechtmatigheidsonderzoek onder meer nader onderzoek doen naar de
administratie van gefailleerde.

31-01-2020
1

De curator zal voortgaan met het in kaart brengen van de crediteurenpositie
en het rechtmatigheidsonderzoek.

30-04-2020
2

Gefailleerde doet thans onderzoek naar de mogelijkheden om een
crediteurenakkoord te bew erkstelligen.

31-07-2020
3

Gefailleerde heeft de curator aangegeven in dit kader contact op te nemen met
een advocaat. Nader bericht omtrent de mogelijkheden van een
crediteurenakkoord heeft de curator tot op heden nog niet mogen ontvangen.

30-10-2020
4

De curator voert op dit moment nog correspondentie/ overleg met de
betrokken Officier van Justitie met betrekking tot het strafvorderlijk (klassiek)
beslag ex artikel 94 Sv op het positieve saldo van de op naam van gefailleerde
geregistreerd staande ABN AMRO Bank bankrekening. In zijn correspondentie
heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat het beslagen banktegoed
toekomt aan de faillissementsboedel en het gelegde beslag aldus dient te
w orden opgeheven.

05-02-2021
5

De komende verslagperiode zal de curator het overleg met de betrokken
Officier van Justitie voortzetten. Tevens zal de curator de heer Storch op korte
termijn nogmaals uitnodigen voor een bespreking teneinde hem nadere vragen
te stellen omtrent bovengenoemde kw estie en mogelijk nog te incasseren
debiteurenposten.

05-05-2021
6

De komende verslagperiode zal de curator het overleg met de betrokken
Officier van Justitie voortzetten. Daarnaast zal sprake zijn van een
faillissementsverhoor en zal de curator zich richten op de veiling van de
domeinnaam.

12-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

31-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2022

12-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

31-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

