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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dans Hotspot Van Kooten B.V.
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Gegevens onderneming
Dans Hotspot Van Kooten B.V. is sinds haar oprichting d.d. 16 november 2016
gevestigd in een huurpand aan de Esdoornlaan 10 te W ormerveer. De
Vennootschap heeft een nevenvestiging in een huurpand aan de W estzijde 71
te Zaandam.
Alle aandelen w orden sinds de oprichting gehouden door KK Holding B.V..
Mevrouw Van Kooten is sinds de oprichting enig aandeelhouder en bestuurder
van KK Holding B.V.. Van Kooten is de bestuurder van gefailleerde.
Op de locatie te Zaandam huurt Van Kooten bedrijfsruimte ten behoeve van
haar eenmanszaak. De ruimte w ordt eveneens gebruikt door haar zoon
h.o.d.n. De Lamp.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
- verhuur van onroerend goed (niet van w oonruimte);
- overige recreatie;
- dansscholen;
- kantines en contractcatering;
- beoefening van podiumkunst;
- cafés.
- Muziekcafé en dansschool. Het organiseren van dans- & bew egingslessen en
lezingen. Het organiseren van muziek- en dansevenementen.

07-01-2021
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie punt 7. Er zijn geen jaarstukken opgemaakt, noch gepubliceerd.

07-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Op 8 december 2020 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren
er 2 w erknemers in dienst.
Beide personeelsleden zijn ziek thuis, een w as de aanvrager. De
betalingsachterstanden, betreffende het loon, zijn enorm.

Boedelsaldo

07-01-2021
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Boedelsaldo
€ 23.112,60

07-01-2021
1

Toelichting
Er is op 17 december 2020 een doorstart gerealiseerd. Alle activa, activiteiten
en goodw ill zijn verkocht voor € 27.000,00. Er is reeds € 17.000,00 conform
afspraak op de boedelrekening ontvangen. De laatste termijn van € 10.000,dient uiterlijk op 31 januari 2021 te zijn voldaan.
De curator heeft voor een bedrag ad € 270,50 kasgeld in ontvangst genomen.
Dit bedrag is op de boedelrekening gestort.
De TRIODOS bank heeft het saldo ad € 7.778,10 overgemaakt op de
boedelrekening.
Op het saldo strekt in mindering de factuur van FDR & Associés ten behoeve
van verrichte taxatiew erkzaamheden ad € 1.936,00, w elke factuur reeds is
voldaan.
€ 15.781,03

07-04-2021
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Toelichting
De volgende bedragen zijn overgemaakt naar de boedelrekening:
- de laatste termijn ad € 10.000,00;
- de 1e termijn van de minnelijke schikking ad € 2.252,00;
- de 2de termijn van de minnelijke schikking ad € 2.252,00.
Op het saldo strekt in mindering de factuur van Insolvit B.V. ten behoeve van
het veiligstellen van de financiële administratie ad € 984,46, w elke factuur
reeds is voldaan. Voorts tussentijds salaris curator ad € 20.851,11.

Verslagperiode
van
8-12-2020

07-01-2021
1

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

07-04-2021
2

t/m
7-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 18 min

2

30 uur 6 min

totaal

84 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker hebben
vooral gezien op:
-inventarisatie van de omvang van de boedel;
-veiligstellen van de administratie;
-analyseren van de financiële administratie ten behoeve van een eventuele
doorstart
-onderhandelingen in verband met de doorstart;
-communicatie bank;
-communicatie bestuurder;
-communicatie personeel en UW V;
-crediteuren.

07-01-2021
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Deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn
afspraken gemaakt met de bestuurder ter zake enkele onttrekkingen voor
faillissement. Zie punt 7. Voorts is veel aandacht gegeven door de bestuurder
aan het actualiseren van de administratie en de aanslagen van de fiscus. Dit
heeft inmiddels geresulteerd in een substantiële vermindering van de
aangemelde (veelal ambtshalve) belastingaanslagen. Voorts zijn de
gebruikelijke w erkzaamheden uitgevoerd en tenslotte is de huurrelatie
afgew ikkeld. Behoudens de betaling van een laatste termijn van de getroffen
regeling met de bestuurder zijn er geen w erkzaamheden meer te verrichten.

07-04-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dans Hotspot Van Kooten B.V. is sinds haar oprichting d.d. 16 november 2016
gevestigd in een huurpand aan de Esdoornlaan 10 te W ormerveer. De
Vennootschap heeft een nevenvestiging in een huurpand aan de W estzijde 71
te Zaandam.

07-01-2021
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Alle aandelen w orden sinds de oprichting gehouden door KK Holding B.V..
Mevrouw Van Kooten is sinds de oprichting enig aandeelhouder en bestuurder
van KK Holding B.V.. Van Kooten is de bestuurder van gefailleerde.
Op de locatie te Zaandam huurt Van Kooten bedrijfsruimte ten behoeve van
haar eenmanszaak. De ruimte w ordt eveneens gebruikt door haar zoon
h.o.d.n. De Lamp.
Op 8 december 2020 is het faillissement van Dans Hotspot Van Kooten B.V.
uitgesproken, mr. M. Helmstrijd is aangesteld tot curator in dit faillissement.

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

07-01-2021
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Er zijn geen bekende procedures.Geen w erkzaamheden meer.

07-04-2021
2

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van enige bedrijfsverzekering.

07-01-2021
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1.4 Huur
Dans Hotspot Van Kooten B.V. huurde tw ee bedrijfsruimtes:
- Esdoornlaan 10 te W ormerveer
- W estzijde 71 te Zaandam. Deze vestiging staat op de nominatie om gesloopt
te w orden, hetgeen de reden is dat gefailleerde de ruimte te W ormerveer
huurde.

07-01-2021
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De huurovereenkomsten zijn door de curator schriftelijk opgezegd tegen 8
maart 2021. Zie punt 6. Het is de intentie van Koper om per 17 december 2020
een nieuw e relatie aan te gaan met de verhuurders.
Per 25 februari 2021 is de koper een nieuw e huurovereenkomst aangegaan
met verhuurder t.b.v de Esdoornlaan 10. De huur aan de W estzijde is door
de opzegging geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

07-04-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder w aren reeds bij de start van de onderneming al
financiële problemen. Een aanvraag voor w erkkapitaal van 80K ging niet door,
terw ijl de vennootschap w el al verplichtingen w as aangegaan.

07-01-2021
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Het is sindsdien een schip van bijleggen gew eest. Er is een achterstand in de
administratie ontstaan. Van Kooten had vanw ege haar andere activiteiten te
w einig tijd om de onderneming te besturen, terw ijl de vennootschap te w einig
middelen had om hiervoor mensen in te schakelen. In 2018 is er al eens een
faillissementsverzoek afgew end. De onderneming bleef achter de feiten
aanlopen.
In de afgegeven papieren administratie trof de curator Excel uitdraaien aan
van een maandelijkse opgave kosten en baten van de exploitatie (zonder de
algemene kosten). Als 2019 illustratief is en de gegevens correct, dan is er in
dat jaar c. 22K aan omzet gedraaid. Dat is volstrekt onvoldoende om de vaste
kosten te dekken. Uit de bankadministratie volgt dat Van Kooten vele
stortingen deed uit privé. Het lijkt er op dat zij de gaten trachten te dichten
met haar eigen middelen. Op 17 november 2020 is het faillissement
aangevraagd door een w erkneemster met steun van een drietal partijen. Haar
vordering dateert al van mei 2018 e.v.. De vordering is vastgelegd in een
vonnis van 6 januari 2020. Gefailleerde heeft er voor gekozen om deze
vordering echter niet te voldoen. De vordering is door w ettelijke rente en
verhogingen en proceskosten opgelopen tot ruim 35K.
Tijdens de faillissementszitting is erkend door Van Kooten dat de onderneming
sinds september 2019 niet aan haar verplichtingen kon voldoen. Het verloop
van de arbeidsprocedure duidt erop dat dit moment al veel eerder aan de orde
w as. Het is zelfs de vraag of de onderneming überhaupt w el bestaansrecht
heeft gehad zonder w erkkapitaal.
Uit de opgave van de vordering van de fiscus volgt dat er (vrijw el) nooit
aangifte is gedaan. De bestuurder heeft tevens verzuimd onmacht te melden.
De papieren administratie geeft na bestudering w el enig inzicht in de stand
van zaken in de onderneming, maar mede vanw ege het ontbreken van
jaarstukken, is niet op eenvoudige w ijze vast te stellen w at de rechten en
plichten van de vennootschap zijn. Van Kooten heeft verklaard druk doende te
zijn met het completeren van de administratie. De gebrekkige administratie
w ordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Hetzelfde
geldt voor het ontbreken van de jaarstukken. Het onderzoek naar de oorzaak
w ordt vervolgd.

De bestuurder heeft na faillissement de administratie bijgew erkt. Van een
gezonde exploitatie is nimmer sprake gew eest. De bestuurder heeft
gedurende de oprichting voor meer dan 200K bijgelegd om de onderneming
draaiende te houden. De lockdow n's hebben uiteindelijk het laatste duw tje
gegeven. Geen w erkzaamheden meer.

07-04-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

07-01-2021
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Toelichting
Op 8 december 2020 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren
er 2 w erknemers in dienst.
Beide personeelsleden zijn ziek thuis, een w as de aanvrager. De
betalingsachterstanden zijn enorm. Blijkens opgave van de fiscus is er ook
nimmer Loonbelasting voldaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

07-01-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-12-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 9 december 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 .

07-01-2021
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Alle data is overgedragen aan het UW V. 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 € 6.247,55;
- preferente vordering € 8.489,29.
De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

07-04-2021
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Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

07-01-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

07-01-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie de inventariatielijst van FRD

€ 27.000,00

totaal

€ 27.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie punt 6.

07-01-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de aangetroffen zaken bestaan voor het merendeel uit inventariszaken.

07-01-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan de doorstarter. Zie punt 6.

07-01-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hiervoor 3.3.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhanden w erk is geen sprake.

07-01-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder punt 6.

3.8 Andere activa

07-01-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 270,50

totaal

€ 270,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Behoudens het kasgeld is er geen sprake van andere activa.

07-01-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten.

07-01-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave bestuurder zijn er geen debiteuren. Naar deze positie w ordt
nog nader onderzoek gedaan.

07-01-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal onderzoeken of er inderdaad geen debiteuren w aren ten tijde
van faillissement.

07-01-2021
1

Er is niet gebleken dat er (nog) debiteuren w aren ten tijde van het
faillissement.

07-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.v.t.

07-01-2021
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.

07-01-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De TRIODOS bank heeft geen zekerheidsrechten.

07-01-2021
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

07-01-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

07-01-2021
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-01-2021
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-01-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Behoudens de opheffing van de rekening geen w erkzaamheden meer te
verrichten. Het creditsaldo is overgemaakt naar de boedelrekening.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

07-01-2021
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Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tussen datum faillissement (8/12) en de doorstart heeft de bestuurder voor
haar rekening en risico nog enkele danslessen (laten) verzorgen. De
verscherping van de Coronamaatregelen maakte het onmogelijk om nog meer
activiteiten te ontplooien.

07-01-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De voortzetting heeft geleid tot de volgende baten:
- kasgeld € 193,50
- via TRIODOS voldaan € 1.260,00

07-01-2021
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Er zijn geen kosten gemaakt.
De bijdrages zijn bijgeschreven op de boedelrekening.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-01-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na inventarisatie van de boedelomvang, taxatie van de activa en beoordeling
van de exploitatie bleek een doorstart door bestuurder Van Kooten de beste
prijs te genereren voor de activa. Vanuit de markt w as er w einig interesse in
de activa, terw ijl Corona w einig vooruitzichten bood op een gunstige
exploitatie. Bij de verkoop heeft ook meegew ogen dat alle activa in 2019 al
zou zijn verkocht aan De Lamp (de eenmanszaak van de zoon van Van Kooten)
en Van Kooten zelf. Dit punt is in de transactie eveneens beslecht. Zie punt 7.

07-01-2021
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6.5 Verantwoording
Het betreft alle activa, activiteiten en goodw ill.

07-01-2021
1

Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar het
rapport van FDR & Associés. De taxateur merkt in zijn rapport op dat de
aangetroffen activa veelal bestaat uit "krijgertjes" en tw eedehands artikelen
of zelfbouw .
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris alle activa
onderhands verkocht aan mevrouw Van Kooten voor een bedrag van €
27.000,00.
Er is reeds € 17.000,00 van de koopsom door de curator ontvangen. De
overige € 10.000,00 dient voor 31 januari 2021 te zijn voldaan.
De € 10.000,00 is inmiddels voldaan op de boedelrekening.

07-04-2021
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6.6 Opbrengst
€ 27.000,00

07-01-2021
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Toelichting
Zie hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t., het hele bedrag komt ten goede aan de boedel.

07-01-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Toezien op de naleving van de koopovereenkomst.

07-01-2021
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Geen w erkzaamheden meer.

07-04-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Inmiddels heeft Van Kooten de papieren administratie verstrekt. Deze
administratie geeft geen eenvoudig inzicht in de rechten en plichten van de
vennootschap. Het vergt vele uren om alle dossiers door te nemen en hieruit
de rechten en plichten te distilleren. Op basis van de verstrekte administratie
w ordt vooralsnog geoordeeld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Dat
er nimmer aangifte is gedaan voor de belastingen, noch onmacht is gemeld en
er nimmer jaarstukken zijn opgesteld steunt dit voorlopige oordeel. Van
Kooten heeft te kennen gegeven dat zij alsnog druk doende is om de
administratie te completeren.

07-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeerd. Op grond van artikel 2:248 BW
w ordt dit verzuim vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het
faillissement op grond w aarvan het bestuur aansprakelijk is voor het
faillissementstekort.

07-01-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

07-01-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

07-01-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-01-2021
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Toelichting
Zie 7.1 en 7.2.

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
De verkoop van alle activa in 2019 aan De Lamp en Van Kooten is door de
curator gekw alificeerd als paulianeus handelen. De curator heeft dit punt
beslecht in de verkoop van de activa aan Van Kooten. Het nadeel is daarmee
ongedaan gemaakt.
De komende periode zal nader onderzoek plaatsvinden naar paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-01-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

07-01-2021
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Inmiddels heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Na
faillissement heeft gefailleerde alsnog de administratie bijgew erkt. Mede
dankzij hulp van het door de curator ingeschakelde bureau NuijtenNederpel
en Insolvit is er nu een goed beeld van de rechten en plichten van de
organisatie.

07-04-2021
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De bijgew erkte administratie brengt nog een correctie op de BTW schuld en
de Loonheffingen mee. Mw . Van Kooten verzorgt met behulp van haar
huidige boekhouder de aangiften. De belastingschuld zal daardoor aanzienlijk
afnemen.
De cijfers bevestigen het beeld dat de vennootschap altijd zw aar geleund
heeft op de financiële inbreng van mw . Van Kooten. Zij heeft sinds 2016 maar
liefst 205K aan middelen ingebracht (via haar eenmanszaak). Door diverse
omstandigheden heeft de vennootschap echter nooit zw arte cijfers gedraaid.
Jaarlijks w as er een verlies van ca. 100K. De laatste 1,5 jaar is mede door
Corona en oplopende conflicten met crediteuren de schuldpositie alleen maar
toegenomen.
Op 17 november 2020 is het faillissement aangevraagd. Het verzoekschrift
heeft mw . Van Kooten niet bereikt. De oproep w as bezorgd op haar filiaal te
W ormerveer, maar dat filiaal w as w egens Corona en verbouw ing gesloten.
Zij vernam eerst kort voor de zitting van de deurw aarder dat er een
faillissement w as aangevraagd. De curator heeft haar voorgehouden dat zij
(en haar Holding) in de periode van de aanvraag en de uitspraak op 8
december 2020 nog 10.700 heeft onttrokken uit de vennootschap.
Behoudens ca. 600,- betrof het betalingen aan haar eenmanszaak “lekker
stijldansen”, voor de inhuur van docenten, aldus mw . Van Kooten. Dezelfde
periode zijn er ook gelden overgemaakt aan andere crediteuren (div. vaste
lasten, inkoop e.d.). De curator heeft mw . Van Kooten voorgehouden dat
voornoemde onttrekkingen op gespannen voet staan met artikel 47 FW .
Mw . van Kooten heeft zich tegen het standpunt van de curator verw eert.
De curator heeft de tegenargumenten met haar besproken en na
onderhandeling bood zij een schikking aan, inhoudende betaling van €
6.758,- aan de boedel in 3 gelijke maandelijkse termijnen (of zoveel eerder
als mogelijk), ingaande einde deze maand. Alle omstandigheden afw egende
is met instemming van de rechter-commissaris besloten dit aanbod te
aanvaarden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode zal de curator de onderzoeken voortzetten.

07-01-2021
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De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten, behoudens de
incasso van de slottermijn van voornoemde regeling.

07-04-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.936,00

07-01-2021
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Toelichting
FDR & Associés, taxatiew erkzaamheden.
€ 9.168,01

07-04-2021
2

Toelichting
Naast de kosten van FDR (verslag 1) zijn de volgende boedelvorderingen
ingediend:
Insolvit, veiligstellen financiële administratie ad € 984,46;
UW V, vordering ad € 6.247,55.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.282,00

07-01-2021
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Toelichting
LH 2018, 2019 en 2020
VPB 2017 en 2018
€ 44.474,00

07-04-2021
2

Toelichting
Zie hiervoor. De bezw aren van de bestuurder tegen de diverse aanslagen
zijn verw erkt en resulteerden in een substantieel lagere belastingschuld.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.489,29

07-04-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 41.328,77
Toelichting
HHNK: € 392,27
Mevrouw Stremmelaar: € 40.936,50; Er is een hogere vordering ingediend,
maar deze is vooralsnog niet erkend. Mevrouw Stremmelaar is geïnformeerd
dat de curator dat deel (ruim 6K) niet zal noteren op de lijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-01-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

07-01-2021
1

Toelichting
Door het ontbreken van een deugdelijke crediteurenlijst is de omvang van de
schuldpositie niet eenvoudig vast te stellen.
9

07-04-2021
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Toelichting
Er zijn deze verslagperiode nauw elijks nieuw e vordeirngen aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.283,38

07-01-2021
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€ 22.638,13

07-04-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Bij deze stand van zaken is een uitkering aan de concurrente crediteuren niet
te verw achten.

07-01-2021
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Idem.

07-04-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden.

07-01-2021
1

Idem.

07-04-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van een procedure.

07-01-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

07-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken
voortzetten en toezien op de nakoming van de koopakte.

07-01-2021
1

Zodra de laatste termijn van de minnelijke regeling eind april is voldaan, kan
het faillissement w orden voorgedragen voor opheffing.

07-04-2021
2

De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-01-2021
1

Nu de curator geen w erkzaamheden meer heeft te verrichten, kan het
faillissement op korte termijn w orden beëindigd.

07-04-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2021

07-04-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissement zal na ontvangst van de laatste betaaltermijn van de
regeling w orden voorgedragen voor opheffing.

Bijlagen
Bijlagen

07-04-2021
2

