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Algemene gegevens
Naam onderneming
Horsteel B.V.

03-08-2020
1

Gegevens onderneming
Horsteel B.V. (voorheen genaamd W aterland Verw arming B.V.) w as gevestigd
aan de Marconistraat 4 b te Volendam.

03-08-2020
1

Horteel B.V. is opgericht op 20-11-1992.

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
- installatie van verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur;
- montage van verw armings-, airconditionings-, sanitaire- en electrotechnische
installaties en constructies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.175.611,00

€ 2.714,00

€ 388.116,00

2017

€ 1.093.886,00

€ -28.506,00

€ 347.349,00

Toelichting financiële gegevens

03-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers betreffende de boekjaren 2017 en 2018 zijn afgeleid uit het
jaarrapport 2018 die
de curator van de bestuurder heeft ontvangen.

03-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7
Toelichting
Op 1 juli 2020 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w are er 7
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

03-08-2020
1

Boedelsaldo
Toelichting
De curator heeft voor een bedrag ad € 547,71 kasgeld in ontvangst genomen.
Dit bedrag zal op de boedelrekening gestort w orden.

03-08-2020
1

De ING heeft het saldo van de rekening gestort ad € 2.629,08.
De ABN heeft het saldo van de rekening gestort ad € 1.006,58.
De factuur van FDR & Associés ten behoeve van verrichte
taxatiew erkzaamheden ad € 1.815,00 is via de boedelrekening voldaan.
€ 65.127,23

22-10-2020
2

Toelichting
Bij het storten van de kas is gebleken dat de kas € 546,96 bedroeg (verschil
met opgave € 0,75). Het bedrag van € 546,96 is op de boedelrekening
overgemaakt.
Het saldo op de boedelrekening is opgebouw d uit:
- saldi bankrekeningen;
- opbrengst verkoop van de activa;
- ontvangsten debiteuren
- kasgeld.
€ 37.271,48

19-01-2021
3

Toelichting
Deze verslagperiode is een bedrag van € 3.795,08 bijgeschreven. Dit bedrag
bestaat uit de opbrengst van de verkoop van een domeinnaam (€ 1.815,00
incl. BTW ) en voorts uit bedragen die door door debiteuren van failliet zijn
voldaan. Daarnaast is er een tussentijdse salarisbeschikking uitgekeerd.
€ 55.302,34

19-04-2021
4

Toelichting
Deze verslagperiode is een bedrag van € 18.030,86 bijgeschreven. Dit bedrag
bestaat uit vorderingen die door debiteuren van failliet zijn voldaan. Daarnaast
is er een restitutie ontvangen door Geijsel Kroon naar aanleiding van het
beëindigen van de verzekering (pakketverzekering).
€ 55.302,34

Verslagperiode

12-07-2021
5

Verslagperiode
van
1-7-2020

03-08-2020
1

t/m
3-8-2020
van
4-8-2020

22-10-2020
2

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

19-01-2021
3

t/m
19-1-2021
van
20-1-2021

19-04-2021
4

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

12-07-2021
5

t/m
12-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 18 min

2

30 uur 42 min

3

16 uur 54 min

4

14 uur 0 min

5

1 uur 48 min

totaal

110 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker(s) hebben
vooral gezien op:
- inventarisatie;
- communicatie bestuurder;
- communicatie personeel;
- communicatie met schuldeisers;
- onderhandelingen diverse partijen in verband met mogelijke verkoop activa.

03-08-2020
1

De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker(s) hebben in
de afgelopen verslagperiode vooral gezien op:
- communicatie bestuurder;
- communicatie personeel;
- communicatie schuldeisers;
- afronding en afw ikkeling verkoop activa;
- incasso van prefaillissementsdebiteuren.

22-10-2020
2

De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker(s) hebben in
de afgelopen verslagperiode vooral gezien op:
- incasso van prefaillissementsdebiteuren;
- onderhandeling en afw ikkeling verkoop domeinnaam.

19-01-2021
3

De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker(s) hebben in
de afgelopen verslagperiode vooral gezien op:
- incasso van prefaillissementsdebiteuren.

19-04-2021
4

De curator heeft vrijw el uitsluitend nog enige incassow erkzaamheden verricht
en in een voorkomend geval een e-mail van een crediteur of een medew erker
beantw oord.

12-07-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Horsteel B.V. is op 20 november 1992 onder de naam W aterland Verw arming
B.V. ingeschreven. De statutaire naam is op 24 juni 2020 gew ijzigd van
W aterland Verw arming B.V naar Horsteel B.V..

03-08-2020
1

De bestuurder en enig aandeelhouder is J.M. Tol Beheer B.V.. Enig
aandeelhouder en bestuurder
van J.M. Tol Beheer B.V. is sinds 1992 de heer J.M. Tol.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

03-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover mogelijk zullen de lopende verzekeringen w orden beëindigd.

03-08-2020
1

1.4 Huur
Horsteel B.V. huurde de bedrijfsruimte aan de Marconistraat 4 b te Volendam,
zulks voor een bedrag ad € 1.250,00 excl. BTW en excl. gas/w ater/licht per
maand.

03-08-2020
1

De huurovereenkomst is door de curator op 3 juli 2020 schriftelijk opgezegd,
zodat deze ingevolge de Faillissementsw et eindigt per 3 oktober 2020.

1.5 Oorzaak faillissement
Op 2 juni 2020 is de eigen aangifte faillietverklaring ingediend. De bestuurder
van Horsteel B.V. heeft als oorzaak voor het faillissement opgegeven dat de
onderneming al enige jaren te kampen had met een resultaat dat negatief w as
dan w el net aan positief.
Horsteel w erkte veel voor w oningbouw coöperaties en vanw ege de Coronamaatregelen heeft Horsteel een groot deel van deze w erkzaamheden medio
2020 niet kunnen verrichten. Horsteel heeft het vanw ege de
overheidsregelingen nog net aan kunnen redden, maar de bestuurder
verw achtte dat de resultaten in de nabije periode negatief zouden w orden.
Om schade bij crediteuren te voorkomen en om te voorkomen dat er tijdens de
bouw vak personeel ontslagen zou moeten w orden, is op 29 juni 2020 eigen
aangifte van faillietverklaring gedaan. Het faillissement is vervolgens op 1 juli
2020 uitgesproken.

03-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

03-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

03-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-7-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 2 juli 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd
met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn, één en
ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .

03-08-2020
1

In beginsel zijn er geen w erkzaamheden meer; alle data is overgedragen aan
het UW V. Vanw ege het Corona-virus heeft een fysieke collectieve intake door
het UW V niet kunnen plaatsvinden. Het UW V dient haar vordering nog aan te
melden in het faillissement.
Inmiddels heeft het UW V de vordering in het faillissement aangemeld:
- boedelvordering € 73.564,66;
- preferente vordering € 2.365,07

22-10-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden te verrichten.

03-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en voorraad

€ 27.000,00

€ 0,00

totaal

€ 27.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris en voorraad van Horsteel B.V. met toestemming
van de rechter-commissaris laten beschrijven en w aarderen door de FDR &
Associés te Amsterdam.

03-08-2020
1

De curator heeft met verschillende partijen gesproken en/of onderhandeld over
de overname van de activa. Uiteindelijk heeft de curator vorige w eek een
overeenkomst gesloten met LDG Installatietechniek B.V. uit Purmerend. LDG
koopt de inventaris, voorraad en goodw ill (bestaande uit uitsluitend het
klantenbestand) voor een bedrag ad € 27.000 excl. BTW . Eén en ander zal in
de komende w eek w orden afgew ikkeld.
De koopsom van de activa is door LDG Installatietechniek B.V. op de
boedelrekening voldaan. De activa is aan LDG geleverd. De verhuurder heeft
de curator bevestigd dat het gehuurde leeg en ontruimd is opgeleverd.

22-10-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat alle fiscale schulden zijn
voldaan. De curator is tot op heden ook nog niet bekend met een vordering
van de Belastingdienst. De curator merkt overigens op dat - voor zover het de
curator op dit moment bekend is - geen sprake is van een pandrecht van een
schuldeiser.

03-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten beschrijven en w aarderen. De
curator heeft overleg gehad met diverse partijen over de verkoop van de
activa. Deze gesprekken hebben geleid tot een overeenstemming met LDG
Installatietechniek B.V. te Purmerend. De koopovereenkomst zal in de
komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

03-08-2020
1

De koopsom van de activa is door LDG Installatietechniek B.V. op de
boedelrekening voldaan. De activa is aan LDG geleverd. De verhuurder heeft
de curator bevestigd dat het gehuurde leeg en ontruimd is opgeleverd.

22-10-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de bestuurder verzocht om de w erkzaamheden die, ten tijde
van de faillietverklaring, al w el w aren uitgevoerd maar nog niet gefactureerd,
alsnog te factureren.

03-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de bestuurder verzocht om de w erkzaamheden die, ten tijde
van de faillietverklaring, al w el w aren uitgevoerd maar nog niet gefactureerd,
alsnog te factureren. De curator zal dit in de komende verslagperiode
controleren.

03-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnaam

€ 1.815,00

totaal

€ 1.815,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill, bestaande uit uitsluitend het klantenbestand, is onderdeel van de
transactie met LDG Installatietechniek B.V. (zie hiervoor onder 3.3).

03-08-2020
1

Horsteel B.V. w as houder van de domeinnaam "w w w .koeling.nl". De curator
heeft deze domeinnaam, met toestemming van de rechter-commissaris,
overgedragen aan een derde voor € 1.815,00 incl. BTW . De koopsom is op de
boedelrekening bijgeschreven en de curator heeft meegew erkt aan de
overschrijving van de domeinnaam.

19-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De koopovereenkomst met LDG Installatietechniek B.V. zal in de komende
verslagperiode w orden afgew ikkeld.

03-08-2020
1

De koopsom van de activa is door LDG Installatietechniek B.V. op de
boedelrekening voldaan. De activa is aan LDG geleverd. De verhuurder heeft
de curator bevestigd dat het gehuurde leeg en ontruimd is opgeleverd.

22-10-2020
2

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een domeinnaam verkocht en
geleverd aan een derde. In beginsel heeft de curator geen w erkzaamheden
meer te verrichten.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

19-01-2021
3

Beschrijving

Omvang

Debiteuren Horsteel B.V. per 6 juli 2020

€ 57.439,95

totaal

€ 57.439,95

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenoverzicht per 6 juli 2020 van € 57.439,95
ontvangen. De curator zal de betaling van de verschillende bedragen
controleren. In de komende verslagperiode zullen de debiteuren w orden
aangeschreven tot betaling, voor zover dat nog niet is gebeurd.

03-08-2020
1

De opgeschoonde lijst van debiteuren is teruggebracht naar € 49.238,80.

22-10-2020
2

De opgeschoonde lijst van debiteuren is teruggebracht naar € 48.663,14.

19-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de betaling van de verschillende bedragen controleren. In de
komende verslagperiode zullen de debiteuren w orden aangeschreven tot
betaling, voor zover dat nog niet is gebeurd.

03-08-2020
1

Een aantal debiteuren heeft op de bankrekening van failliet bij de ABN voldaan.
Op 11 september 2020 heeft de ABN het op dat moment aanw ezige saldo naar
de boedelrekening overgemaakt.

22-10-2020
2

De curator heeft de verschillende debiteuren verzocht om voor betaling zorg te
dragen. Voor een bedrag ad € 20.132,34 is er inmiddels op de boedelrekening
in het faillissement dan w el op de bankrekening van Horsteel voldaan.
Een aantal debiteuren betw ist de vordering geheel dan w el gedeeltelijk. De
curator heeft de bestuurder verzocht om een reactie naar aanleiding van de
betw isting.
Een debiteur (€ 1.672,83) is failliet. De curator zal de vordering van Horsteel
B.V. in het faillissement aanmelden.
De debiteuren die nog niet gereageerd hebben en evenmin hebben betaald,
zijn nogmaals aangeschreven met het verzoek om voor betaling zorg te
dragen.
De curator zal in de komende verslagperiode de incassow erkzaamheden
voortzetten.
De curator is voorlopig van oordeel dat een bedrag van € 6.999,51 om
verschillende redenen (schade, beroep op opschorting, faillissement etc.) in
ieder geval niet incasseerbaar is. De vordering op de failliete debiteur is in het
betreffende faillissement aangemeld.
In de afgelopen verslagperiode hebben debiteuren voor een bedrag ad €
1.980,08 op de boedelrekening betaald.
Een aantal debiteuren (samen totaal € 2.891,45) betw ist (naar het voorlopig
oordeel van de curator) ten onrechte de vordering van de boedel. De curator

19-01-2021
3

zal in de komende verslagperiode zijn incassow erkzaamheden dienaangaande
voortzetten.
Naast de hiervoor genoemde debiteuren, heeft de curator andere debiteuren
(voor een totaal bedrag ad € 16.775,41) tot betaling aangeschreven. Ondanks
herinnering heeft de curator van deze debiteuren geen reactie en geen
betaling mogen ontvangen. De curator zal ook ten aanzien van deze
debiteuren zijn incassow erkzaamheden voortzetten.
Na incassow erkzaamheden door de curator hebben debiteuren, in de
afgelopen verslagperiode, voor een bedrag ad € 14.111.86 op de
boedelrekening voldaan.

19-04-2021
4

Een debiteur stelt dat hij de factuur ad € 1.873,49 destijds contant heeft
betaald. Dit w ordt door het bestuur van failliet betw ist. De curator heeft
(ondanks verzoek daartoe) geen enkel bew ijs ontvangen dat de stelling van
de debiteur zou kunnen onderbouw en. Naar het oordeel van de curator w ordt
de vordering ten onrechte betw ist. De curator heeft de debiteur het concept
van een incassodagvaarding gezonden en hij heeft hem een laatste
mogelijkheid geboden de vordering buiten rechte te voldoen. Tot op heden
heeft de debiteur de vordering niet voldaan. De curator zal op korte termijn de
dagvaarding laten betekenen.
De curator heeft zijn w erkzaamheden ten aanzien van de incasso van
debiteuren gestaakt. Uit kosten-baten overw egingen is het niet opportuun
deze w erkzaamheden nog langer voort te zetten. De curator heeft geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

12-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De Technische Unie had nog een eigendomsvoorbehoud op in de boedel
aanw ezige zaken, maar gezien het geringe belang van € 129,25 heeft de
crediteur afstand gedaan van haar eigendomsvoorbehoud. Overigens is de
curator niet bekend met een eigendomsvoorbehoud van in de voorraad
aanw ezige materialen.

03-08-2020
1

Er zijn andere crediteuren gew eest die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsvoorbehoud, maar uit onderzoek van de curator is gebleken dat de
betreffende zaken niet meer in de voorraad aanw ezig w aren omdat deze zijn
verw erkt.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de standaardw erkzaamheden met betrekking tot crediteuren
verricht. De curator verw acht niet dat hij nog w erkzaamheden zal hebben te
verrichten.

03-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in standaard onderzoek, maar de curator verw acht op basis van zijn
eerste bevindingen dat aan de administratieverplichting is voldaan.

03-08-2020
1

Aan de administratieverplichting is voldaan. Er is geen aanleiding voor een
ander onderzoek.

22-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken van Horsteel B.V. zijn tijdig gedeponeerd.

03-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft hier geen onderzoek naar verricht. De vennootschap is reeds
in 1979 opgericht. Een eventuele vordering met betrekking tot de
stortingsverplichting is verjaard.

03-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Standaard onderzoek, maar vooralsnog heeft de curator geen aanleiding dat
er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Nee

03-08-2020
1

22-10-2020
2

Toelichting
Op basis van de curator thans beschikbare gegevens is er naar zijn oordeel
geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-08-2020
1

Toelichting
Standaard onderzoek, maar vooralsnog heeft de curator geen aanleiding dat
er sprake is van paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is de curator tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-10-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken
verrichten.

03-08-2020
1

De curator heeft de standaard onderzoeken verricht. De curator heeft
vooralsnog geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten.

22-10-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Standaard onderzoek.

03-08-2020
1

De curator heeft de standaard onderzoeken verricht. De curator heeft
vooralsnog geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten.

22-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.815,00

03-08-2020
1

Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris FDR & Associés
ingeschakeld voor beschrijving en w aardering van de inventaris en voorraad.
De kosten hiervan ad € 1.815,00 incl. BTW zijn via de boedelrekening voldaan.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Insolvit B.V.
ingeschakeld voor de veiligstelling van de financiële administratie en voor een
beknopte IT inventarisatie. De kosten hiervan zullen € 919,80 excl. BTW
bedragen. Deze kosten zijn door Insolvit nog niet in rekening gebracht.

€ 75.379,66

22-10-2020
2

Toelichting
UW V: € 73.564,66
€ 86.033,67
Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Insolvit B.V.
ingeschakeld voor de veiligstelling van de financiële administratie, een
beknopte IT inventarisatie en aanvullende w erkzaamheden met betrekking tot
Exact for DOS.
De kosten hiervan zijn door Insolvit in rekening gebracht en bedragen €
1.379,70 excl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

19-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.365,07

22-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 151,94

22-10-2020
2

Toelichting
BPEurope SE - BP Nederland, afgedragen accijnzen (art. 61 W et op de
accijnzen)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

03-08-2020
1

21

22-10-2020
2

21

19-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.390,34

03-08-2020
1

€ 23.308,82

22-10-2020
2

€ 18.727,76

19-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan in dit stadium nog niets zeggen over de w ijze van afw ikkeling.
Gezien de opbrengst van de activa, de stand van de debiteuren en het geringe
bedrag aan crediteuren, valt niet uit te sluiten dat er mogelijk een bedrag aan
concurrente crediteuren zal w orden voldaan. Dat zal mede afhankelijk zijn van
de boedelkosten (faillissementskosten) en van de vordering die het UW V nog
in het faillissement zal aanmelden.

03-08-2020
1

Het UW V heeft een boedelvordering van € 73.564,66 in het faillissement
aangemeld. Gezien de stand van de boedel verw acht de curator niet dat er
enige uitkering aan de concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

22-10-2020
2

Idem.

19-04-2021
4

Idem.

12-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal ten aanzien van de crediteuren de standaard w erkzaamheden
verrichten.

03-08-2020
1

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

De curator zal een incassoprocedure starten tegen een debiteur die (naar het
oordeel van de curator ten onrechte) stelt dat hij de factuur ad € 1.873,49
contant heeft voldaan. Nu het hier een natuurlijk persoon betreft zal de curator
in dit openbare verslag geen mededelingen doen van de naam van de
w ederpartij.

19-04-2021
4

De curator heeft zijn w erkzaamheden ten aanzien van de incasso van
debiteuren gestaakt. Uit kosten-baten overw egingen is het niet opportuun
deze w erkzaamheden nog langer voort te zetten. De curator heeft geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

12-07-2021
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

De nog te starten procedure betreft een incassoprocedure bij de
kantonrechter.

19-04-2021
4

De curator ziet af van het starten van de incassoprocedure. Uit kosten-baten
overw egingen is het niet opportuun een procedure te starten.

12-07-2021
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

De dagvaarding zal op korte termijn w orden betekend.

19-04-2021
4

Nu de curator afziet van het starten van de incassoprocedure, zal de
dagvaarding niet w orden betekend.

12-07-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden te verrichten.

03-08-2020
1

De curator heeft de incassodagvaarding opgesteld. Het concept is aan de
debiteur gezonden.

19-04-2021
4

De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-07-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- afw ikkelen koopovereenkomst;
- kasgeld overmaken naar boedelrekening;
- controle debiteuren en incasso debiteuren;
- standaard onderzoeken;

03-08-2020
1

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen, naast
de gebruikelijke w erkzaamheden, vooral bestaan uit de
incassow erkzaamheden met betrekking tot de debiteuren.

22-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator de incassow erkzaamheden met
betrekking tot de debiteuren voortzetten en voor zover mogelijk afronden.

19-01-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator zijn incassow erkzaamheden
voortzetten ten aanzien van de debiteur die stelt dat hij de factuur contant
heeft voldaan, maar tot op heden geen enkel (begin van) bew ijs kan
overleggen.

19-04-2021
4

De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten. Het faillissement
zal w orden voorgedragen voor opheffing op grond van art 16 Fw .

12-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-08-2020
1

Nog niet bekend. Voor zover het er nu naar uitziet zal dit mede afhankelijk zijn
van de voortgang incasso debiteuren.

22-10-2020
2

Zodra de resterende kw estie met de niet betalende debiteur is afgew ikkeld,
zal de curator het faillissement in beginsel voor opheffing voordragen.

19-04-2021
4

De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten. Het faillissement
zal w orden voorgedragen voor opheffing op grond van art 16 Fw .

12-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder 'plan van aanpak'.

03-08-2020
1

De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder 'plan van aanpak'.

22-10-2020
2

De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder 'plan van aanpak'.

19-01-2021
3

De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder 'plan van aanpak'.

19-04-2021
4

De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

