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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vennootschap onder firma Banketbakkerij Thé Café Bos

25-02-2020
1

Gegevens onderneming
Vennootschap onder firma Banketbakkerij Thé Café Bos is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 37077890 en is gevestigd te 1781 ER
Den Helder adres Beatrixstraat 86.

25-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister luidt: banketbakkerij,
chocolaterie, lunchroom.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 528.685,00

€ 60.277,00

€ 70.463,00

2018

€ 512.539,00

€ 27.306,00

€ 179.096,00

2019

€ 516.673,00

€ 1.440,00

Toelichting financiële gegevens

25-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2017 en 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.
De gegevens uit 2019 zijn ontleend aan de interne boekhouding.

25-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

25-02-2020
1

Toelichting
Er w aren w erknemers in vaste dienst en oproepkrachten w erkzaam in de
onderneming.
Daags na het uitspreken van het faillissement zijn de w erknemers ontslagen.
De curator heeft de w erknemers in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven
bij het UW V.

Boedelsaldo
€ 0,00

25-02-2020
1

€ 51.709,55

29-05-2020
2

Toelichting
In de achterliggende verslagperiode is de koopsom voor de bedrijfsmiddelen
ontvangen en zijn betalingen aan derden gedaan.
€ 57.820,58

16-09-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode zijn nog een aantal baten gerealiseerd die zijn
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Na aftrek van betaalde kosten
bedraagt het boedelsaldo per 15 juli 2020 € 57.820,58.

Verslagperiode
van
4-2-2020

25-02-2020
1

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020

29-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020
t/m
11-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 10 min

2

38 uur 15 min

3

24 uur 30 min

totaal

117 uur 55 min

Toelichting bestede uren
De uren in deze periode hebben vooral betrekking op gesprekken met de
vennoten, het inventariseren van activa en crediteuren en het beoordelen van
mogelijkheden van een doorstart of verkoop van de activa.

25-02-2020
1

De uren in deze verslagperiode hebben vooral betrekking op het afronden van
diverse koopovereenkomsten, overleg met zekerheidsgerechtigden en het
uitleveren van verkochte zaken.

29-05-2020
2

De uren in deze verslagperiode zien vooral op het afw ikkelen van de
transactie ten aanzien van inventaris en het afronden van het
oorzakenonderzoek.

16-09-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van de vennootschap onder firma zijn:

25-02-2020
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De heer J.P.C. W inter
Mevrouw M.E. W inter-Van Zw ieten

1.2 Lopende procedures
De vennootschap onder firma is niet betrokken bij procedures.

25-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De assurantieportefeuille w ordt in kaart gebracht.

25-02-2020
1

De assurantieportefeuille is afgew ikkeld.

16-09-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
De vennootschap onder firma heeft een huurovereenkomst gesloten voor de
huur van het bedrijfspand aan de Beatrixstraat 86 te Den Helder. Deze
huurovereenkomst zal w orden beëindigd.

25-02-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij de eigen aangifte van het faillissement hebben de vennoten de volgende
korte omschrijving van de oorzaak van de financiële problemen gegeven:

25-02-2020
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"Vanaf 2008 met het bedrijf in zw aar w eer gekomen en in onzekerheid omdat
w e zouden w orden onteigend door de gemeente Den Helder op de oude
locatie. Door dit langdurige en onzekere traject niet kunnen ondernemen tot
eind 2018. Eind 2018 eindelijk kunnen verhuizen naar een nieuw e locatie maar
door tegenvallende omzetten op de nieuw e stek en te hoge
financieringslasten kw amen w e al snel achter de feiten aan te lopen. Er is w el
nieuw e omzet aangeboord maar dat bleek niet voldoende te zijn."
In de komende periode zal de curator de oorzaken en achtergronden van het
faillissement onderzoeken.
De curator heeft in deze verslagperiode het oorzakenonderzoek afgerond. De
bevindingen en conclusies zijn samengevat in hoofdstuk 7.5. Verw ezen w ordt
naar dat hoofdstuk.

16-09-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

25-02-2020
1

Toelichting
De w erknemers w aren deels in vaste dienst en deels oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

25-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-2-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De dag voor het faillissement zijn de w erknemers namens de ondernemer
geïnformeerd over het komende faillissement. Vanaf faillissementsdatum zijn
de activiteiten van de onderneming beëindigd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

25-02-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 92.565,00

€ 1.815,00

W inkelinventaris

€ 3.025,00

Lunchroom inventaris

€ 1.542,75

Voertuigen
totaal

€ 605,00
€ 97.737,75

€ 1.815,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en w inkelinventaris zijn verkocht aan drie verschillende
partijen. De genoemde verkoopopbrengsten zijn inclusief omzetbelasting.

29-05-2020
2

Een deel van de koopsom ziet op zaken van een derde (leverancier met
eigendomsvoorbehoud). Met deze leverancier is conform de afspraken
afgew ikkeld. Zie ook hierna in hoofdstuk 5.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst w ordt gerespecteerd.

25-02-2020
1

De Belastingdienst had bodembeslag gelegd. Na betaling van een bedrag van
€ 14.920 heeft de Belastingdienst het bodembeslag opgeheven.

29-05-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een inschatting laten maken van de w aarde van de roerende
zaken.

25-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w aren zeer beperkte voorraden aanw ezig op de dag van het faillissement.
Voor zover deze voorraden nog in de verpakking zaten en onder
eigendomsvoorbehoud vielen zijn deze voorraden door de leverancier
opgehaald. Overige voorraad is afgevoerd.

25-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

3.8 Andere activa

25-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam en domeinnaam

€ 3.025,00

totaal

€ 3.025,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.401,63
€ 0,00

€ 5.401,63

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum van het faillissement w aren er nog een beperkt aantal
handelsdebiteuren. Het betreft hier bestellingen die op rekening zijn gedaan.
In deze periode w ordt de omvang van deze debiteurenpost in kaart gebracht.

25-02-2020
1

Een aantal mutaties van de bedrijfsrekening had betrekking op betaling van
debiteuren.

16-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog openstaande debiteuren zullen w orden geïncasseerd.

25-02-2020
1

Een aantal handelsdebiteuren heeft nog openstaande rekeningen voldaan op
de bedrijfsrekening van de onderneming. Met de bank vindt overleg plaats
over de afrekening van deze bedragen.

29-05-2020
2

In de komende verslagperiode zal w orden vastgesteld of alle openstaande
debiteuren per faillissementsdatum zijn voldaan.

16-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 280.050,65

25-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank
De onderneming w as gefinancierd door middel van een krediet in rekeningcourant en een geldlening van de Rabobank tot een bedrag van in totaal €
75.646,37
GeldvoorElkaar
De onderneming had gebruik gemaakt van crow d funding die w erd
georganiseerd door de Stichting Geld voor Elkaar. De hoofdsom van de
geldlening bedroeg € 207.500 af te lossen in 60 maanden w aarbij over het
niet-afgeloste deel van de lening 8% rente op jaarbasis diende te w orden
betaald. De restantvordering van Stichting Geld voor Elkaar bedroeg per datum
faillissement van € 196.445,19.
Bij deze crow dfunding zijn de volgende partijen betrokken: Investeerders,
Stichting Klantengelden GeldvoorElkaar.nl, de vennootschap onder firma
GeldvoorElkaar.nl, Stichting Zekerheden GeldvoorElkaar.nl.
Sw ishfund
Sw ishfundHeeft een bedrag van € 21.200 geleend aan v.o.f. Banketbakkerij
Bos. Per datum van het faillissement bedroeg de restant schuld € 7.959,09.

5.2 Leasecontracten
Er w as een leasecontract voor een voertuig. Dit voertuig is ingenomen en de
overeenkomst zal financieel w orden afgew ikkeld.

25-02-2020
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Er w as een leaseovereenkomst voor een kassasysteem met softw are. Ook
deze leaseovereenkomst zal w orden afgew ikkeld.
Er w as een leaseovereenkomst voor een koffiemachine. Deze
leaseovereenkomst zal w orden afgew ikkeld.
De leaseovereenkomsten zijn afgew ikkeld.

16-09-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeftd de volgende zekerheden bedongen:
Verpanding van huidige en toekomstige inventaris en van een
levensverzekering. Ook is achterstelling overeengekomen van vorderingen van
de besloten vennootschap Banketbakkerij Bos B.V.
Stichting Zekerheden Geldt voor Elkaar heeft zekerheden bedongen door
middel van verpanding van bedrijfsinventaris, voertuigen, IE-rechten,
debiteuren, bankrekeningen en overige rechten. Deze zekerheden komen in
rang na de zekerheden van de Rabobank vanw ege de latere datum van
vestiging.
Sw ishfund heeft verpanding van bedrijfsmiddelen bedongen. Deze
zekerheidsrechten moeten nog w orden aangetoond.

5.4 Separatistenpositie

25-02-2020
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5.4 Separatistenpositie
De separatistenpositie van erkende zekerheidsgerechtigden zal w orden
gerespecteerd.

25-02-2020
1

De zekerheidsgerechtigden hebben ingestemd met verkoop van de
bedrijfsmiddelen en w inkelinventaris.

29-05-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van een w inkelconcept (w aaronder w inkelinventaris,
(koel)vitrines, meubilair, signing heeft een eigendomsvoorbehoud op geleverde
zaken.

25-02-2020
1

Een leverancier van grondstoffen heeft een eigendomsvoorbehoud op
geleverde voorraden. Deze zijn inmiddels teruggenomen.
De leverancier van het w inkelconcept heeft ingestemd met verkoop van dit
concept op voorw aarde dat aan hem een bedrag van € 35.593,78 zal w orden
vergoed. Na ontvangst van de koopsom is dit bedrag ten laste van de
faillissementsrekening voldaan.

29-05-2020
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 1.815,00
Toelichting
De leverancier onder eigendomsvoorbehoud heeft een boedelbijdrage van €
1.815 incl. btw voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn op de dag voor het faillissement
beëindigd.

25-02-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op grond van een eerste beoordeling is de indruk dat aan de boekhoudplicht is
voldaan. Dit onderw erp zal in de komende periode verder w orden beoordeeld.

25-02-2020
1

Dit onderw erp w ordt aangehouden.

29-05-2020
2

De boekhouding w as bijgew erkt en geeft een goed inzicht in de relevante
posities van de onderneming. De conclusie is dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.

16-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

25-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven bij de
jaarrekening 2018.

25-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing

25-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal dit onderw erp w orden beoordeeld.

Toelichting
Dit onderw erp w ordt aangehouden.
Nee
Toelichting
In de achterliggende periode is het onderzoek afgerond naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement en het beleid van het bestuur in de
periode voorafgaand aan het faillissement.
Tijdens de behandeling van het faillissement zijn geen aanw ijzingen
verkregen dat er sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur. Om die
reden is een beperkt en globaal onderzoek uitgevoerd.
Organisatie
De oorsprong van Banketbakkerij Bos ligt in 1885 met de start van Bakkerij
Bos. In 1948 heeft de familie W inter de bakkerij voortgezet. Vanaf 1 januari
2008 w ordt de vennootschap onder firma gevormd door de huidige vennoten.
De onderneming is een begrip in Den Helder.
De onderneming w erkte vanuit tw ee locaties:
a) Spoorstraat : w inkel en lunchroom
b) Californiestraat: productieruimte bakkerij
De onderneming is betrokken geraakt bij de herinrichting van de binnenstad
van Den Helder. De w inkel aan de Spoorstraat zou evenals de aangrenzende
w inkels w orden gesloopt om plaats te maken voor nieuw bouw . De
onderneming moest om die reden op zoek naar een nieuw e locatie. De
productieruimte van Banketbakkerij Bos aan de Californiestraat 43 kon
w orden verkocht en tijdelijk w orden teruggehuurd. Banketbakkerij Bos kreeg
daardoor de mogelijkheid een nieuw pand te huren aan de Beatrixstraat 86
w aar voldoende ruimte zou zijn voor een inrichting van zow el een bakkerij
(productieruimte) als w inkel en lunchroom. Dit zou als voordeel geven dat
productie en verkoop niet langer op tw ee gescheiden locaties zou
plaatsvinden maar vanaf één adres. De w ens tot samenvoeging van
productie en w inkelverkoop w as één van de redenen dat de vennoten er niet
voor kozen om de nieuw bouw af te w achten en daar een ruimte te huren.
Deze optie zou ook als nadeel hebben gehad dat voor de duur van de bouw
naar een tijdelijke locatie zou moeten w orden uitgew eken. Dat zou ook w eer
extra kosten geven. Tot aan de verhuizing naar de Beatrixstraat heeft de

25-02-2020
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29-05-2020
2

16-09-2020
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onderneming de productieruimte aan de Californiestraat kunnen huren.
Vanw ege de verhuizing naar de Beatrixstraat w as een nieuw e financiering
nodig om de beoogde investeringen te kunnen realiseren. De financieringen
w aren als volgt opgebouw d:
a) De Rabobank heeft door middel van herfinanciering € 90.000 gefinancierd,
opgebouw d uit een krediet in rekening-courant van € 50.000 en een lening
van € 40.000, in totaal derhalve € 90.000.
b) Een bedrag van € 207.500 is gefinancierd door middel van crow d funding
georganiseerd door Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl. De lening van
Geldvoorelkaar.nl moest w orden afgelost in 60 maanden. Over het niet
afgeloste deel van de lening diende 8% rente op jaarbasis te w orden betaald
((de maandlasten voor rente en aflossing voor Geldvoorelkaar bedroegen
ongeveer € 5.000). De restantvordering op datum faillissement bedraagt
€ 196.445,19.
c) De Rabobank en Geldvoorelkaar hebben de gebruikelijke zekerheden
bedongen.
In de financieringsaanvraag w ordt uitgegaan van een stijging van de omzet
in de eerste jaren op de nieuw e locatie van jaarlijks 10 % te realiseren door
ruimere openingstijden, meer afzet in het derde kanaal en kostenbesparing
door het samengaan van w inkel en productie op één locatie.
De huur voor de nieuw e locatie aan de Beatrixstraat ving aan per oktober
2018 en in februari 2019 is de onderneming verhuisd naar de Beatrixstraat te
Den Helder en is de w inkel opengegaan.
Samenvatting oorzaken faillissement:
1. Uit de cijfers valt op te maken dat het eigen vermogen van de
onderneming al een aantal jaren negatief is en de bedrijfsresultaten
w isselend en zw ak. De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit zijn onder de
norm. In 2017 is voor het laatst nog een aanvaardbaar bedrijfsresultaat
behaald. De financieringslasten voor de nieuw e locatie zijn relatief hoog. Een
stijging van de omzet w as nodig om deze extra last te kunnen financieren.
2. De prognoses voor de nieuw e locatie konden niet w orden w aargemaakt.
De ondernemer w ijst hier een aantal oorzaken voor aan:
a) Hoew el de eerste maanden de omzet in lijn w as van de verw achtingen in
het businessplan, is de omzet vervolgens teruggelopen. De locatie blijkt in
die periode toch minder in de loop te liggen als verw acht.
b) De zomer van 2019 w as een kantelpunt. In die periode w as het in de
Spoorstraat op de oude locatie altijd druk maar op de nieuw e locatie kw am
de loop er niet goed in. W aarschijnlijk is dit nieuw e deel van de
Beastrixstraat nog niet echt ontdekt is door het w inkelend publiek en
toeristen zodat er nog nog w einig traffic w erden aangetrokken. De omzet
van de lunchroom kalfde sterk af. Deze omzet vormt in de zomer meestal
rond de 60 % van de te realiseren omzet. Die omzet liep echter sterk terug.
c) In de w intermaanden 2019 – 2020 liep de omzet verder terug.
d) De terugval in omzet gaf al vrij snel in 2019 liquiditeitsproblemen en met
sommige crediteuren moesten regelingen w orden getroffen.
3. Terugkijkend zijn de prognoses voor de extra financieringslasten te
rooskleurig gew eest en heeft de nieuw e locatie niet gebracht van w at er
w erd verw acht. Als alles had meegezeten had de nieuw e locatie een succes
kunnen w orden, maar niet alles zat mee.
4. Om verder oplopen van de verliezen voor te zijn besluiten de vennoten

besluiten om op eigen aangifte het faillissement van de vennootschap onder
firma aan te vragen.
De vennoten zijn op grond van de w et hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van de vennoot-schap onder firma. De vennoten zijn in privé niet in
staat van faillissement verklaard. Zij overw egen een w snp-traject te volgen.
Er zijn geen aanw ijzingen dat een vervolgonderzoek of een uitbreiding van
het onderzoek naar andere terreinen tot w ezenlijk andere bevindingen zal
leiden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De eerste indruk is dat er geen aanw ijzingen zijn van paulianeuze handelingen
in het zicht van het faillissement.
Nee

25-02-2020
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Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze handelingen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode zal het oorzakenonderzoek w orden uitgevoerd.

25-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Naar verw achting zal het UW V in de komende periode een boedelvordering
indienen w egens overgenomen loonverplichtingen.
€ 130,08

29-05-2020
2

Toelichting
Door ClaimsAgent is een boedelvordering ingediend w egens geleverde
diensten.
€ 136,13

16-09-2020
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Toelichting
Door ClaimsAgent is een boedelvordering ingediend w egens geleverde
diensten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.107,00

25-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend tot een bedrag van €
41.107,00.
De Belastingdienst heeft op 22 juli 2019 executoriaal beslag op roerende
zaken gelegd. Met de Belastingdienst en derde-eigenaren van de roerende
zaken vindt overleg plaats over de afw ikkeling van dit beslag.
€ 44.932,00

29-05-2020
2

€ 48.347,00

16-09-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Naar verw achting zal het UW V in de komende periode een boedelvordering
indienen w egens overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren
€ 4.126,67

29-05-2020
2

Toelichting
Er heeft zich één andere preferente crediteur gemeld.
€ 12.136,88
Toelichting
Er zijn drie preferente crediteuren geregistreerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-09-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

25-02-2020
1

Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot nu toe w erd door 22
crediteuren een concurrente vordering ingediend.
43

29-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 371.864,66

25-02-2020
1

Toelichting
Volgens de opgave van de administratie bedraagt het totaal aan de
handelscrediteuren een bedrag van € 179.342,87.
€ 842.510,09

29-05-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de te verw achten w ijze van afw ikkeling kan op dit moment nog geen
uitspraak w orden gedaan.

25-02-2020
1

Op basis van de thans bekende informatie en beschikbare middelen is de
verw achting dat te zijner tijd bij de afw ikkeling van het faillissement aan
concurrente crediteuren geen uitkering zal kunnen w orden gedaan.

29-05-2020
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Het staat w el vast dan aan de concurrente crediteuren geen uitkering zal
kunnen w orden gedaan.

16-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

25-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderw erpen aandacht
krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

25-02-2020
1

inventarisatie crediteuren
verkoop bedrijfsmiddelen en inventaris
afw ikkelen overeenkomsten
beoordelen restant debiteuren
oorzakenonderzoek
beoordeling positie vennoten

1. afw ikkelen debiteuren
2. oorzakenonderzoek
3. beoordeling positie vennoten

29-05-2020
2

1. voorbereiden afw ikkeling faillissement.

16-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naar verw achting zal het faillissement in het najaar van 2020 kunnen w orden
afgew ikkeld.

25-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2020

16-09-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Het volgende verslag zal een eindverslag zijn.

Bijlagen
Bijlagen

16-09-2020
3

