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Algemene gegevens
Naam onderneming
Eshuis Holding B.V.

09-03-2020
1

Gegevens onderneming
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex
artikel 73a Fw . Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-03-2020
1

De verslagen zijn gepubliceerd op de w ebsite van Pot Jonker Advocaten:
w w w .potjonker.nl.
Dit verslag betreft:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eshuis Holding B.V.
Eshuis Holding B.V. w ordt hierna verder genoemd de "Vennootschap" of
"Eshuis Holding".
De Vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 31 maart 1999 en is
statutair gevestigd te Laren (NH).

Activiteiten onderneming
De Vennootschap verrichtte hoofdzakelijk houdsteractiviteiten.

Financiële gegevens

09-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 216.889,00

€ 1.038.080,00

€ 2.411.896,00

2017

€ 300.000,00

€ -631.565,00

€ 1.927.477,00

2019

€ 120.000,00

€ -46.873,00

€ 1.727.638,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over boekjaar 2017 en 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening van
2018 (inclusief vergelijkende cijfers). De jaarrekening 2018 is opgesteld door
Bureau A-B-C te Huizen en is voorzien van een samenstellingsverklaring.

09-03-2020
1

De cijfers over boekjaar 2019 zijn ontleend aan de interne administratie

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-03-2020
1

€ 0,00

24-06-2020
2

€ 0,00

05-10-2020
3

€ 0,00

04-01-2021
4

€ 0,00

21-04-2021
5

€ 0,00

12-07-2021
6

€ 0,00

20-01-2022
7

€ 0,00

01-08-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-2-2020

09-03-2020
1

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

24-06-2020
2

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

05-10-2020
3

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020

04-01-2021
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

21-04-2021
5

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

12-07-2021
6

t/m
2-7-2021
van
3-7-2021

20-01-2022
7

t/m
7-1-2022
van
8-1-2022
t/m
18-7-2022

Bestede uren

01-08-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 24 min

2

62 uur 42 min

3

4 uur 0 min

4

2 uur 54 min

5

1 uur 12 min

6

0 uur 36 min

7

3 uur 24 min

8

2 uur 30 min

totaal

97 uur 42 min

Toelichting bestede uren
De Vennootschap is op 4 februari 2020 op eigen verzoek door de rechtbank
Midden-Nederland in staat van faillissement verklaard. De rechtbank MiddenNederland heeft het faillissement overgedragen aan het arrondissement
Noord-Holland, onder gelijktijdige benoeming van mr. M.M. Kruithof als rechtercommissaris en aanstelling van mr. R. Mulder als curator.

09-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 31 maart 1999.

09-03-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Eshuis Holding is de heer Eshuis.
Voor de volledigheid merkt de curator op dat dochtervennootschap Ringaling
B.V. (tot 31 januari 2020 Noizezz B.V.) bij vonnis van de rechtbank NoordHolland van 4 februari 2020 in staat van faillissement verklaard, zulks met
benoeming van mr. M.M. Kruithof als rechter-commissaris en aanstelling van mr.
R. Mulder als curator. Verw ezen w ordt naar het openbare faillissementsverslag
van Ringaling B.V.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet gebleken van lopende procedures.

09-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen geïnventariseerd en zal zo mogelijk
tot beëindiging daarvan overgaan.

1.4 Huur

09-03-2020
1

1.4 Huur
Hiervan is niet gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

09-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft in de eigen aangifte tot faillietverklaring aangevoerd dat:

09-03-2020
1

Vanaf 2014 is door middel van crow dfunding financiering verkregen om in te
kunnen spelen op gew ijzigde marktomstandigheden; als gevolg van een
w etsw ijziging zouden bepaalde w erkzaamheden eerder door
zorgverzekeraars w orden vergoed w aardoor de afzetmarkt van de groep
groter w erd. Voor de financiering bestond een maandelijkse
terugbetalingsverplichting (aflossing en rente) van € 45.000.
Vervolgens diende in 2017 de overeenkomst met de grootste leverancier van
Ringaling te w orden vernieuw d. De leverancier zou daarbij aangegeven
hebben de samenw erking met Ringaling alleen voort te w illen zetten onder de
voorw aarde dat zij Multi Care Systems B.V., een zustervennootschap van
Ringaling, mocht overnemen. Gelet op de machtspositie van de leverancier zou
het bestuur geen andere keuze hebben gehad dan in te stemmen met deze
voorw aarde.
Als gevolg van de overdracht van de aandelen in Multi Care Systems B.V. (en
daarmee dus het w egvallen van een groepsvennootschap) w erd het steeds
moeilijker om aan de lopende (terugbetalings)verplichtingen te blijven voldoen.
Het is het bestuur nadien ook niet gelukt om nieuw e financiers te vinden die
bereid w aren de Vennootschap op een andere en meer voordelige w ijze te
financieren, aldus steeds het bestuur.
De curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement, alsmede de feiten en omstandigheden die daaraan ten grondslag
liggen.
De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, alsmede
de feiten en omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen.

24-06-2020
2

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

05-10-2020
3

In onderzoek.

04-01-2021
4

In onderzoek.

21-04-2021
5

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

12-07-2021
6

De curator heeft vastgesteld dat in 2014 Eshuis Holding en Noizezz een extra
financiering via crow dfunding zijn aangegaan met het het oog op uitbreiding
van de bedrijfsactiviteiten van Noizezz. De curator heeft echter vastgesteld dat
over de jaren 2017, 2018 en 2019 stelselmatig ieder jaar door Noizezz een
verlies is geleden van bijna €300.000. Ook heeft de curator vastgesteld dat de
terugbetalingsverplichtingen jegens het crow dfundplatform onder druk zijn
komen te staan na de - al dan niet gedw ongen- overname van een
dochtervennootschap van Eshuis Holding, Multi Care Systems. Relevant is
echter tevens dat de curator heeft kunnen vaststellen dat Noizezz en Eshuis
Holding samen zeer forse rekening courant vorderingen hebben op de
bestuurder privé van opgeteld in totaal ongeveer €900K, te w eten ongeveer
€50.000 vanuit Noizezz en ongeveer €850.000 uit Eshuis Holding.

20-01-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-03-2020
1

Toelichting
Het is de curator gebleken dat tussen de Vennootschap en haar bestuurder
sprake w as van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is
inmiddels op de voet van artikel 40 Fw opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

09-03-2020
1

Toelichting
Tot 30 juni 2019 w as sprake van tw ee personeelsleden. Een van de
personeelsleden is vanaf 1 juli 2019 in dienst getreden bij
dochtervennootschap, Ringaling B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-2-2020

1

Bij brief van 7 februari 2020 heeft de curator het personeelslid van
de Vennootschap ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuur, ontslagaanzegging, overleg en afstemming UW V, etc.

09-03-2020
1

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

09-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster en overleg met het bestuur van de Vennootschap.

09-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Hiervan is niet gebleken.

09-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg bestuur, etc.

09-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervan is niet gebleken.

09-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg bestuur, etc.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

09-03-2020
1

Toelichting andere activa
Uit de administratie van Eshuis Holding blijkt van een vordering in rekeningcourant op het bestuur ad € 859.384,--. De curator heeft dit thans in
onderzoek.

09-03-2020
1

Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat zij in 2018 genoodzaakt
w as (de aandelen in) Multi Care Systems B.V. te verkopen aan Bellman &
Symfon Netherlands B.V. (zie punt 1.5. van dit verslag). In de aan de
overdracht ten grondslag liggen documentatie is bepaald dat Eshuis Holding
gedurende een periode van 7,5 jaar recht heeft op een vergoeding van 3%
van de jaarlijkse omzet van Multi Care Systems B.V. De curator heeft deze
aanspraken in onderzoek.
Tenslotte houdt Eshuis Holding de aandelen in Medi Technisch Laboratorium
'Formaat' B.V. en R.H. Eshuis Vastgoed B.V. Volgens het bestuur zou de
laatstgenoemde vennootschap leeg zijn. De curator verricht onderzoek naar
(de w aarde van) deze dochtervennootschappen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur van Eshuis
Holding B.V. verzocht om tot betaling van de rekening-courantvordering over te
gaan en is geprobeerd om tot een gezamenlijke oplossing ten aanzien van
deze vordering te komen. De inspanningen van de curator hebben niet tot
betaling aan de boedel geleid. De curator heeft de mogelijkheden in onderzoek
om tot incasso van het voornoemde bedrag over te gaan.

24-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar de
door Bellman & Symfon Netherlands B.V. verschuldigde vergoeding van 3% van
de jaarlijkse omzet van Multi Care Systems B.V. en het door Geldvoorelkaar.nl
gepretendeerde pandrecht. Uit het onderzoek is gebleken dat de vorderingen
op Bellman & Symfon Netherlands B.V. rechtsgeldig zijn verpand aan
Geldvoorelkaar.nl.
In overleg met het bestuur is besloten tot ontbinding van Medi Technisch
Laboratorium 'Formaat' B.V. en R.H. Eshuis Vastgoed B.V. over te gaan. De
reden hiervoor is dat de vennootschappen niet over enig actief beschikken. De
curator verw acht de ontbinding in de komende verslagperiode te kunnen
effectueren.
Thans is nog sprake van een rekening-courantvordering op de bestuurder van
Eshuis Holding. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek
voortzetten naar de mogelijkheden om tot incasso van de vordering over te
gaan.

05-10-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is Medi Technisch Laboratorium 'Formaat' B.V.
ontbonden en uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
De curator verricht onderzoek naar de mogelijkheden tot incasso met
betrekking tot de rekening-courantvordering.

04-01-2021
4

De curator zal het onderzoek naar de mogelijkheden tot incasso met
betrekking tot de rekening-courantvordering voortzetten.

20-01-2022
7

De curator zal het onderzoek naar de incasso met betrekking tot de
rekening-courantvordering voortzetten.

01-08-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en overleg bestuur.

09-03-2020
1

Overleg bestuur in verband met de vordering in rekening-courant en de
ontbinding van Medi Technisch Laboratorium 'Formaat' B.V., opstellen stukken,
afstemming Kamer van Koophandel, etc.

05-10-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet gebleken is van handelsdebiteuren.

09-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, bestuderen stukken, overleg bestuur,
etc.

09-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.499.520,18

09-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Van een bankfinanciering is geen sprake.
De Vennootschap heeft echter door middel van crow dfunding via
Geldvoorelkaar.nl in meerdere tranches leningen aangetrokken. Door
Geldvoorelkaar.nl is inmiddels een vordering van € 1.499.520,18 ter verificatie
ingediend. De curator heeft de vordering in onderzoek.

5.2 Leasecontracten
Sprake w as van een leasevoertuig. Het bestuur heeft tegenover de curator
verklaard dat het voertuig voorafgaand aan het faillissement is ingeleverd bij
de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

09-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geldvoorelkaar.nl heeft zich op het standpunt gesteld een openbaar pandrecht
te hebben op de vorderingen van de Vennootschap op Bellman & Symfon
Netherlands B.V. als bedoeld in 3.8 van dit verslag. De curator heeft het
pandrecht in onderzoek en heeft in dat verband aanvullende stukken
opgevraagd.

09-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een nadere onderbouw ing
ontvangen van Geldvoorelkaar.nl over het door haar gestelde pandrecht. Op
basis van deze stukken heeft de curator geconcludeerd dat de vorderingen op
Bellman & Symfon Netherlands B.V. rechtsgeldig aan Geldvoorelkaar.nl zijn
verpand. Het pandrecht is reeds voorafgaand aan het faillissement openbaar
gemaakt en Geldvoorelkaar.nl neemt de incasso zelf ter hand.

24-06-2020
2

Geldvoorelkaar.nl zal rekening en verantw oording moeten afleggen over de
incasso van de vorderingen van Eshuis Holding B.V. op Bellman & Symfon
Netherlands B.V. De curator zal toezien op een correcte afw ikkeling jegens de
boedel.

05-10-2020
3

In het kader van het afleggen van rekening en verantw oording zal de curator
contact opnemen met geldvoorelkaar.nl om informatie te verkrijgen over de
(voortgang van de) incasso van de royaltyvergoedingen van Bellman & Symfon
Netherlands B.V. De door laatstgenoemde verrichte betalingen strekken in
mindering op de vordering van geldvoorelkaar.nl.

12-07-2021
6

De curator heeft opgave verzocht aan geldvoorelkaar.nl over de voortgang van
de incasso.

20-01-2022
7

De curator heeft nog geen opgave van geldvoorelkaar.nl ontvangen.

01-08-2022
8

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3. van dit verslag. De curator heeft het door Geldvoorelkaar.nl
gestelde pandrecht in onderzoek. Vooralsnog is de curator niet gebleken dat
mededeling van het openbaar pandrecht heeft plaatsgevonden.

09-03-2020
1

Geldvoorelkaar.nl heeft een pandrecht op de vorderingen van Eshuis Holding
B.V. en Bellman & Symfon Netherlands B.V. als bedoeld in 3.8 van dit verslag.
De curator zal toezien op een correcte afw ikkeling jegens de boedel.

24-06-2020
2

Verw ezen w ordt naar 5.3 van dit verslag.

05-10-2020
3

Verw ezen w ordt naar 5.3 van dit verslag.

20-01-2022
7

Verw ezen w ordt naar 5.3 van dit verslag.

01-08-2022
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-03-2020
1

P.M.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, bestuderen stukken, overleg bestuur, correspondentie inzake
gestelde pandrecht, etc.

09-03-2020
1

Contact Geldvoorelkaar.nl, contact Bellman & Symfon Netherlands B.V.,
bestuderen stukken, beoordelen pandrecht, etc.

24-06-2020
2

Contact (met de advocaten van) Geldvoorelkaar.nl en Bellman & Symfon
Netherlands B.V., afstemming in verband met het pandrecht, etc.

05-10-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De Vennootschap verrichtte hoofdzakelijk
houdsteractiviteiten.

09-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

09-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie en overleg bestuur.

09-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De Vennootschap verrichtte hoofdzakelijk
houdsteractiviteiten.

09-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-03-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-03-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en overleg bestuur.

09-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een kopie gemaakt van de digitale administratie van de
Vennootschap en heeft deze administratie inmiddels in onderzoek.

09-03-2020
1

In onderzoek.

24-06-2020
2

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-01-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft onderzocht of de jaarrekeningen tijdig door het bestuur zijn
gedeponeerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat:

09-03-2020
1

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 24 april 2017. De
jaarrekening is derhalve tijdig gedeponeerd;
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 12 november 2019. De
jaarrekening is derhalve niet tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is niet gedeponeerd;
De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet gedeponeerd maar dit is, gezien de
w ettelijke termijnen, ook nog niet vereist.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de verjaringstermijn is dit niet van toepassing.

09-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-03-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

24-06-2020
2

In onderzoek.

Ja
Toelichting
Vastgesteld kan w orden dat door het bestuur niet aan de publicatieplicht is
voldaan nu de jaarrekening 2017 niet tijdig en de jaarrekening 2018 niet is
gedeponeerd. Aan de boekhoudplicht is echter w el voldaan. Verder moet
w orden vastgesteld dat er een zeer aanzienlijke vordering in rekening courant
op de bestuurder bestaat, zie onderdeel 1.7 van dit verslag. Deze vordering is
echter niet incasseerbaar. Het lijkt er niet op dat de bestuurder in de toekomst
w el in staat zal zijn om deze vordering te voldoen. Naar het voorlopig oordeel
van de curator kan deze zeer aanzienlijke vordering op de bestuurder mede
w orden gezien als een belangrijke oorzaak van de faillissementen van Noizezz
en Eshuis Holding. Deze gelden zijn immers niet ten goede gekomen aan de
vennootschappen. Bij gebreke van verhaalmogelijkheden heeft de curator
echter tot op heden geen rechtsmaatregelen tegen de bestuurder genomen.

7.6 Paulianeus handelen

20-01-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-03-2020
1

Toelichting

Toelichting

24-06-2020
2

In onderzoek.

Nee

20-01-2022
7

Toelichting
Nvt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van
de Vennootschap, alsmede de feiten en omstandigheden die daaraan vooraf
gegaan
zijn.

09-03-2020
1

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De
curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek voortzetten.

24-06-2020
2

De curator zet zijn onderzoek voort in de komende verslagperiode.

04-01-2021
4

De curator zet zijn onderzoek voort in de komende verslagperiode.

21-04-2021
5

De curator zal de komende tijd de verhaalsmogelijkheden blijven monitoren.

20-01-2022
7

Ook in de afgelopen periode is opnieuw niet van verhaalsmogelijkheden
gebleken. Gelet op de hoogte van de blijkens de administratie door Eshuis
verschuldigde bedragen aan Ringaling B.V. en Eshuis Holding B.V. bij elkaar
opgeteld van van meer dan €900.000, houdt de curator het faillissement
vooralsnog aan.

01-08-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, overleg bestuur, opvragen informatie bij derden,
onderzoek administratie, etc.

09-03-2020
1

Onderzoek administratie, overleg bestuur, opvragen informatie, etc.

24-06-2020
2

Onderzoek administratie, overleg bestuur, opvragen informatie derden, etc.

05-10-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-03-2020
1

P.M.

Toelichting

24-06-2020
2

P.M.

Toelichting

05-10-2020
3

P.M.

Toelichting

04-01-2021
4

P.M.

Toelichting

21-04-2021
5

P.M.

Toelichting

12-07-2021
6

P.M.

Toelichting

20-01-2022
7

P.M.

Toelichting
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-08-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 191.987,00

09-03-2020
1

Toelichting
P.M.

€ 191.987,00

24-06-2020
2

€ 191.987,00

05-10-2020
3

Toelichting
P.M.

€ 212.307,00

04-01-2021
4

€ 212.307,00

21-04-2021
5

€ 212.307,00

12-07-2021
6

€ 212.307,00

20-01-2022
7

€ 212.307,00

01-08-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-03-2020
1

P.M.

Toelichting

24-06-2020
2

P.M.

Toelichting

05-10-2020
3

P.M.

Toelichting

04-01-2021
4

P.M.

Toelichting

21-04-2021
5

P.M.

Toelichting

12-07-2021
6

P.M.

Toelichting
P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-01-2022
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

09-03-2020
1

P.M.

Toelichting

24-06-2020
2

P.M.

Toelichting

05-10-2020
3

P.M.

Toelichting

04-01-2021
4

P.M.

Toelichting

21-04-2021
5

P.M.

Toelichting
P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-01-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

09-03-2020
1

4

24-06-2020
2

6

05-10-2020
3

8

04-01-2021
4

8

21-04-2021
5

Toelichting
1 vordering w ordt (gedeeltelijk) betw ist.

8

12-07-2021
6

Toelichting
1 vordering w ordt betw ist.

8

20-01-2022
7

Toelichting
1 vordering w ordt betw ist.

8
Toelichting
1 vordering w ordt betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

01-08-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.715,55

09-03-2020
1

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 446,01
betw iste vorderingen: € 68269,54

€ 88.965,30

24-06-2020
2

€ 149.020,03

05-10-2020
3

€ 149.171,41

04-01-2021
4

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 149.131,41
Betw iste vorderingen: € 40,00

€ 149.498,78

21-04-2021
5

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 149.458,78.
Betw iste vorderingen: € 40,00

€ 149.498,78

12-07-2021
6

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 149.458,78.
Betw iste vorderingen: € 40,00

€ 149.458,78

20-01-2022
7

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 149.458,78.
Betw iste vorderingen: € 40,00

€ 149.498,78
Toelichting
Voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 149.458,78.
Betw iste vorderingen: € 40,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01-08-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet bekend.

09-03-2020
1

Dat is op dit moment nog niet bekend.

21-04-2021
5

Dat is op dit moment nog niet bekend.

20-01-2022
7

Dat is op dit moment nog niet bekend.

01-08-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, correspondentie, telefoongesprekken, beoordelen
ingediende vorderingen, etc.

09-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie en overleg bestuur.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

09-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten naar
de oorzaak van het faillissement, alsmede de feiten en omstandigheden
voorafgaand aan het faillissement.

09-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Daarnaast zal de curator de mogelijkheden onderzoeken om tot
incasso van de rekening-courantvordering op het bestuur over te gaan.

24-06-2020
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en de vordering in rekening-courant op het bestuur
van Eshuis Holding B.V.

05-10-2020
3

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en zich richten op de
rekeningcourantvordering.

04-01-2021
4

In de komende verslagperiode zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort. Daarnaast zal de curator zich op de rekening-courantvorderingen die in
dit verslag zijn genoemd.

21-04-2021
5

De curator zet zijn onderzoek in de komende verslagperiode voort. Daarnaast
zal geldvoorelkaar.nl w orden verzocht om rekening en verantw oording af te
leggen over de door haar geïncasseerde bedragen.

12-07-2021
6

De curator blijft de verhaalsmogelijkheden monitoren en w acht de rekening en
verantw oording af.

20-01-2022
7

Ook in de afgelopen periode is opnieuw niet van verhaalsmogelijkheden
gebleken. Gelet op de hoogte van de blijkens de administratie door Eshuis
verschuldigde bedragen aan Ringaling B.V. en Eshuis Holding B.V. bij elkaar
opgeteld van van meer dan €900.000, houdt de curator het faillissement
vooralsnog aan.

01-08-2022
8

De curator blijft de verhaalsmogelijkheden monitoren en heeft
geldvoorelkaar.nl.nogmaals om rekening en verantw oording verzocht.

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

09-03-2020
1

Dat is op dit moment nog niet bekend.

24-06-2020
2

Dat is op dit moment nog niet bekend.

21-04-2021
5

Dat is op dit moment niet bekend.

20-01-2022
7

Dat is op dit moment niet bekend.

01-08-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
20-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-08-2022
8

