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Algemene gegevens
Naam onderneming
Snaas Onderhoud & Service B.V.

09-09-2021
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Gegevens onderneming
Snaas Onderhoud & Service B.V. (hierna: "SOS") is gevestigd en
kantoorhoudende te (3602 AM) Maarssen aan de Herenw eg 21B. SOS maakt
onderdeel uit van de Snaas Groep bestaande uit Snaas Metaalw aren B.V.
("SMW "), Snaas Magazijninrichting B.V. ("SMI") en Snaas Bedrijven B.V. ("SB").
Al deze vennootschappen zijn op 27 juli 2021 failliet verklaard.

09-09-2021
1

De faillissementen SMW , SMI en SB w orden met toestemming van de rechtercommissaris geconsolideerd afgew ikkeld.
De vennootschap SOS had van 30-05-2007 t/m 31-07-2019 als statutaire
naam "W .T.L. Europe B.V.". Nadat SMW op 31 juli 2019 bestuurder enig
aandeelhouder van SOS is gew orden, is de statutaire naam gew ijzigd.

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel kende SOS de volgende activiteiten:
Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Het uitoefenen van een
ontw ikkelings- en adviespraktijk en van een onderhoudsbedrijf ten behoeve
van afvalinzamelingssystemen.
In de praktijk bestonden de w erkzaamheden van SOS uit het periodiek
inspecteren, keuren en reinigen van (ondergrondse) afvalcontainers.

Financiële gegevens

09-09-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.150.507,00

€ 202.311,00

€ 364.940,00

2018

€ 1.506.371,00

€ -329.043,00

€ 511.544,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afgeleid uit de definitieve jaarrekening 2019 van
SOS. SOS draait structureel verlies.

09-09-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5

09-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 237.100,98

14-12-2021
2

€ 247.291,02

09-03-2022
3

€ 247.049,53

09-06-2022
4

€ 240.772,76

08-09-2022
5

Toelichting
Salaris curator.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-7-2021

09-09-2021
1

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

14-12-2021
2

t/m
14-12-2021
van
15-12-2021

09-03-2022
3

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

09-06-2022
4

t/m
9-6-2022
van
10-6-2022

08-09-2022
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t/m
8-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 0 min

2

33 uur 0 min

3

7 uur 54 min

4

7 uur 54 min

5

4 uur 6 min

totaal

84 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich in de eerste verslagperiode vooral bezig gehouden met
de inventarisatie en beschrijving van de activa en het onderzoeken van de
mogelijkheden van een doorstart.

09-09-2021
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verricht:
-w erkzaamheden in verband met de (online)veiling van de roerende zaken;
-inventarisatie en afw ikkeling crediteuren eigendomsvoorbehoud;
-inventarisatie en aanschrijven debiteuren.

14-12-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verricht:

09-06-2022
4

onderzoek administratie;
overleg met de verhuurder over boedelvordering;
inventarisatie en aanschrijven debiteuren.
De curator heeft onderzoek naar de administratie gedaan en naar aanleiding
daarvan heeft de curator een aantal vragen aan het bestuur gesteld. De
curator is nog in afw achting van een reactie. Daarnaast heeft de curator
meegew erkt aan de teruggave van een aantal tablets die eigendom zijn van
de een opdrachtgever van failliet.

08-09-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SMW is sinds 30 juli 2019 enige bestuurder en aandeelhouder van SOS. Five
Frogs B.V. is sinds 1 mei 2020 bestuurder van SMW . De heer J.A.M. van de
Vorst is bestuurder van Five Frogs B.V.

09-09-2021
1

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

09-09-2021
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1.3 Verzekeringen
Het w as voor de curator bij aanvang van het faillissement onduidelijk in
hoeverre de verzekeringen w aren gecontinueerd. Om te voorkomen dat de
goederen niet verzekerd w aren, heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, de activa via FDR & Associés verzekerd. De kosten
daarvoor bedragen € 3.500 per maand. De curator heeft alle verzekeringen
met betrekking tot de activa van SMW , SMI en SB per 1 september 2021 voor
zover als mogelijk beëindigd, zulks in verband met de verkoop van deze activa.
De verzekering voor SOS is voor een bedrag ad € 500,00 per maand
gecontinueerd.

1.4 Huur

09-09-2021
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1.4 Huur
SOS huurt de bedrijfspanden (met buitenterrein) aan de adressen Herenw eg
21 B en D voor een huurprijs van € 4.150,30 incl. BTW per maand. De
huurovereenkomsten zouden per 1 oktober 2021 van rechtsw ege eindigen. De
curator heeft in verband met de veiling van de activa met de verhuurder
afgesproken dat de huurovereenkomst met een maand w ordt verlengd.

09-09-2021
1

Eind oktober is het gehuurde leeg en bezemschoon aan de verhuurder
opgeleverd. De "extra" maand huur is als boedelschuld, direct samenhangende
met de veiling, door de curator aan de verhuurder voldaan.

14-12-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 23 juli 2020, w aarbij de
vergadering heeft besloten tot het doen van eigen aangifte van de
faillissementen van de vennootschappen, heeft de vergadering het volgende
overw ogen:
SMW , SMI, SB en Snaas Onderhoud en Service B.V. (hierna "SOS"), "behoren
allen tot dezelfde groep. Om voornoemde reden is de oorzaak van de
financiële problemen van iedere entiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hieronder zal daarom in w orden gegaan op de problematiek van de gehele
groep.
De financiële problematiek is ontstaan door een claim van de Gemeente
Utrecht van ongeveer € 1.700.000,-- op Snaas Metaalw aren B.V.. Daarnaast
speelt een vordering van Snaas Metaalw aren B.V. op de Gemeente Utrecht van
€ 360.000,--. Over beide vorderingen zijn verschillende procedures aanhangig
(gew eest).
Afgelopen maanden hebben het bestuur en de aandeelhouders van Snaas
Metaalw aren B.V. getracht de claim en de w anbetaling te neutraliseren, dit
echter zonder succes. Door de onderlinge verbondenheid van voornoemde
vennootschappen, is het faillissement van de vennootschap onvermijdelijk
gebleken."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek en kan
daar in dit stadium verder nog niets over zeggen.

09-09-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

09-09-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-09-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-7-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 28 juli 2021 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 .

09-09-2021
1

Alle data is overgedragen aan het UW V. Op 3 augustus 2021 heeft er ten
kantore van Snaas in Hoorn een collectieve intake van al het personeel
plaatsgevonden. Het UW V dient de vordering nog aan te melden in het
faillissement.
Inmiddels heeft het UW V de vordering in het faillissement aangemeld:

14-12-2021
2

boedelvordering € 30.411,22;
preferente vordering € 17.155,39.

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, voorraad, aanhangw agens,
vrachtw agens, w agenpark

€ 241.394,72

totaal

€ 241.394,72

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse activa aangetroffen: inventaris, voorraad,
aanhangw agens, vrachtw agens en w agenpark.

09-09-2021
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Op 6 oktober 2021 heeft er een online veiling van de roerende zaken
plaatsgevonden. De opbrengst van de veiling bedroeg € 277.903,77 incl. BTW
(voor zover van toepassing). Uit de opbrengst zijn de volgende kosten voldaan
/ verrekend:
-Provisie veilinghuis;
-Toezicht notaris;
-Verzekeringskosten oktober 2021;
-Advertentiekosten;
-Kosten afvoer/containers;
-Lossing Paccar Financial Nederland B.V. (financial lease vrachtw agen).

14-12-2021
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De netto opbrengst ad € 241.394,72 (incl. BTW ) is op de boedelrekening
bijgeschreven.
Omdat vrijw el alle kentekenbew ijzen van alle voertuigen ontbraken dan w el
onvolledig w aren, heeft de curator nieuw e kentekenpapieren bij het RDW
opgevraagd. Deze w aren noodzakelijk om voor overschrijving (en daarmee
vrijw aring) te kunnen zorg dragen. Omdat er op dat moment nog geen actief
w as gerealiseerd heeft het kantoor van de curator deze kosten
voorgeschoten. Het betreft hier een bedrag ad € 360,70.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een voorrecht ten aanzien van de bodemzaken
(beperkte inventaris).

09-09-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa laten beschrijven en w aarderen. Daarnaast heeft de
curator één bezichtiging gehad voor de activa. Het heeft echter niet tot een
onderhandse verkoop van de activa geleid. De curator zal in de komende
periode de activa via een (online) veiling verkopen.

09-09-2021
1

De veiling van alle activa heeft op 6 oktober 2021 plaatsgevonden. De curator
heeft ten aanzien van de activa in beginsel geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

14-12-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de beperkte voorraad laten beschrijven en w aarderen. De
curator zal nog onderzoek verrichten naar het onderhanden w erk.

09-09-2021
1

De beperkte voorraad is met de veiling verkocht. Van onderhanden w erk is niet
gebleken.

14-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad en onderzoeken mogelijkheden verkoop voorraad.

09-09-2021
1

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

14-12-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet bekend.

09-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet van toepassing.

09-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Circulus Berkel

€ 36.179,00

€ 36.179,00

Gemeente Utrecht

€ 16.814,23

Engels Logistiek
totaal

Boedelbijdr.

€ 4.787,68
€ 57.780,91

Toelichting debiteuren

€ 36.179,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nog in onderzoek.

09-09-2021
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Uit de administratie blijken openstaande facturen voor een bedrag ad €
60.543,46, maar daarvan ziet een bedrag ad € 2.291,40 op de tevens failliete
Snaas Metaalw aren B.V.

14-12-2021
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Het restant ziet op:
-Engels Logistiek € 4.787,68;
-Circulus-Berkel € 36.179,00;
-Sudw est-Fryslan € 381,15;
-Gemeente Utrecht € 16.814,23.
Debiteur Engels beroept zich op een verrekenafspraak met vordering van
Engels op Snaas Metaalw aren B.V. De curator heeft deze stelling in onderzoek.
Circulus-Berkel heeft bevestigd dat de facturen zullen w orden betaald, maar
ten tijde van dit verslag w as het bedrag nog niet ontvangen. Sudw est-Fryslan
stelt dat deze factuur ten onrechte tw ee keer is verzonden en dat de eerste al
is voldaan. De curator heeft deze stelling in onderzoek.
De openstaande factuur van de Gemeente Utrecht heeft de curator onder de
aandacht gebracht van de advocaat van Gemeente Utrecht. De curator is zich
ervan bew ust dat de Gemeente Utrecht stelt dat er sprake is van een
aanzienlijke tegenvordering.
De curator zal zijn w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren in de
komende verslagperiode voortzetten.
Circulus-Berkel heeft, na verzoek van de curator, het bedrag ad € 36.179 op 14
januari 2022 op de boedelrekening voldaan.

09-03-2022
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De curator is met de Gemeente Utrecht in overleg over de betaling van de
openstaande post. De gemeente beroept zich voor het grootste gedeelte van
de vordering (€ 15.948,21) op verrekening van enerzijds verbeurde boetes (€
10.000) en overige schade. De overige schade zou onder andere zien op de
juridische kosten die de gemeente heeft moeten maken (€ 5.018,36). De
curator heeft laatstgenoemde "schadepost", bij gebreke van enige
onderbouw ing, betw ist.
De vordering van € 381,15 op Sudw est-Frysland blijkt ten onrechte in de
debiteurenlijst te zijn opgenomen.
De curator heeft geen ontw ikkelingen te melden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

09-06-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal onderzoeken in hoeverre er nog sprake is van debiteuren en in
hoeverre deze nog geïncasseerd kunnen w orden.

09-09-2021
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De curator zal zijn w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren in de
komende verslagperiode voortzetten.

14-12-2021
2

De curator zal zijn w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren in de
komende verslagperiode voortzetten.

09-03-2022
3

De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen in hoeverre het
opportuun is om de w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren voort te
zetten.

09-06-2022
4

De curator heeft nog geen ontw ikkelingen te melden.

08-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 758.886,61
Toelichting vordering van bank(en)
Op 29 juli 2021 heeft de Rabobank een vordering van € 758.886,61 in het
faillissement aangemeld, bestaande uit:
1. akte/overeenkomst d.d. 3 april 2019 verstrekte lening oorspronkelijk groot €
700.000,00, restant-hoofdsom, € 396.658,00 + P.M.
2. akte/overeenkomst d.d. 1 november 2019 verstrekte lening oorspronkelijk
groot € 225.000,00, restant-hoofdsom, € 153.750,00 + P.M.
3. akte/overeenkomst d.d. 3 april 2019 verstrekt krediet in rekening-courant
tot een maximum van € 1.000.000,00, debetsaldo, € 208.478,61 + P.M.
Na ontvangsten van debiteuren van SMW en SMI op de bankrekening bij de
Rabobank (pandrecht), bedroeg de vordering van de Rabobank per 30
augustus 2021 nog € 461.797,00. In dit bedrag is verdisconteerd dat de
Rabobank op verzoek van de curator een aantal vorderingen
(dw angcrediteuren) heeft voldaan. Het bedrag ad € 461.797,52 is volledig uit
de opbrengst van de activa van SMW , SMI en SOS (anders dan de
bodemzaken) voldaan. De activa van SOS zijn niet meer belast met een
zekerheidsrecht van de Rabobank.

5.2 Leasecontracten

09-09-2021
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5.2 Leasecontracten
Paccar Financial Nederland heeft een financial lease overeenkomst op een DAF
vrachtw agen met kenteken 23-BGG-2. De restschuld bedraagt 4.110,00. Naar
verw achting zal de curator de restschuld inlossen in verband met de w aarde
van de vrachtw agen.

09-09-2021
1

De restschuld aan Paccar Financial Nederland is uit de opbrengst van de veiling
voldaan. De leasemaatschappij heeft meegew erkt aan de overdacht van de
vrachtw agen. Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

14-12-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank had de volgende zekerheden:

09-09-2021
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verpanding van inventaris, transportmiddelen, voorraden en
rechten/vorderingen d.d. 3 april 2019 en 1 november 2019;
verpanding van bedrijfsmiddelen (w .o. alle roerende zaken en alle
immateriële activa) transportmiddelen voorraden en rechten/vorderingen
d.d. 12 januari 2021.
notariële verpanding van de aandelen Snaas Bedrijven B.V. d.d. 4 april
2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Metaalw aren B.V. d.d. 4
april 2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Onderhoud & Service B.V.
d.d. 4 april 2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Magazijninrichting B.V. d.d.
4 april 2019.
Bij brief d.d. 19 januari 2022 heeft de Belastingdienst de curator geïnformeerd
over het feit dat failliet op 25 november 2019 (registratie onderhandse
pandakte) ten behoeve van de Belastingdienst een pandrecht heeft gevestigd
op een viertal voertuigen van failliet, zulks voor een schuld van (op dat
moment) € 365.542. Het pandrecht is gevestigd in het kader van een
betalingsregeling. De betreffende voertuigen zijn echter reeds verkocht op de
online veiling d.d. 6 oktober 2021. De curator w as niet bekend met het
pandrecht van de Belastingdienst.

09-03-2022
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In het kader van de betalingsregeling heeft Snaas Metaalw aren B.V. op 6
augustus 2019 een (notariële) borgstelling aan de Belastingdienst afgegeven
voor een bedrag ad € 150.000.

5.4 Separatistenpositie
Ja, er is / w as sprake van een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-09-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog in onderzoek.

09-09-2021
1

Ten tijde van de voorbereiding van de veiling is gebleken van een aantal
rechten van eigendomsvoorbehoud van een aantal crediteuren. Al deze
rechten zijn voorafgaand aan de veiling afgew ikkeld doordat de betreffende
schuldeisers in de gelegenheid zijn gesteld om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te halen.

14-12-2021
2

5.6 Retentierechten
Nog in onderzoek.

09-09-2021
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Niet gebleken.

14-12-2021
2

5.7 Reclamerechten
Nog in onderzoek.

09-09-2021
1

Niet gebleken.

14-12-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-09-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen lease-overeenkomst Paccar Financial Nederland. Overigens zal de
curator de standaard w erkzaamheden verrichten.

09-09-2021
1

In beginsel heeft de curator geen w erkzaamheden meer te verrichten.

14-12-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-09-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen w erkzaamheden te verrichten.

09-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-09-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-09-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting

09-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen w erkzaamheden te verrichten.

7. Rechtmatigheid

09-09-2021
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7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit nog in onderzoek, maar het lijkt er op het eerste gezicht
op dat er aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-09-2021
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-03-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2019
2018
2017
2016
2015

12-11-2020
27-7-2021
27-7-2021
geen deponering
20-3-2017

09-09-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

09-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-09-2021
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-09-2021
1

Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode(n) de (standaard)
rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-09-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode(n) de (standaard)
rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

09-09-2021
1

De curator kan ten aanzien van de rechtmatigheid nog geen ontw ikkelingen
melden.

14-12-2021
2

De curator kan ten aanzien van de rechtmatigheid nog geen ontw ikkelingen
melden.

09-03-2022
3

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie afronden.

09-06-2022
4

De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie
een aantal vragen aan het bestuur gesteld. De curator is nog in afw achting
van een reactie.

08-09-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.905,60

09-09-2021
1

Toelichting
FDR & Associés, dekking € 605,00
J. van Kouterik, huur augustus en september € 8.300,60

€ 38.259,58

14-12-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft de vordering ingediend: € 30.411,22.
In het kader van de mogelijkheden voor een doorstart heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris de betaling aan Eneco gegarandeerd,
€ 673,06.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 163.885,00

09-09-2021
1

€ 171.460,00

14-12-2021
2

€ 173.692,00

09-03-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 17.155,39

14-12-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

09-09-2021
1

10

14-12-2021
2

11

09-03-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.002,33

09-09-2021
1

€ 40.197,98

14-12-2021
2

€ 46.087,76

09-03-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-12-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden blijven verrichten. Alle bekende
crediteuren met een beroep op een eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels
afgew ikkeld.

14-12-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met een lopende procedure.

09-09-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-09-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-09-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden te verrichten.

09-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de activa via een (online) veiling
verkopen. Daarnaast zal de curator in de komende verslagperiode(n) de
gebruikelijke w erkzaamheden en de standaard (rechtmatigheid) onderzoeken
verrichten.

09-09-2021
1

De curator zal in de komende verslagperiode(n) de volgende w erkzaamheden
verrichten:
-afw ikkelen debiteuren;
-standaard (rechtmatigheids-)onderzoeken;
-standaard w erkzaamheden.

14-12-2021
2

De curator zal in de komende verslagperiode(n) de volgende w erkzaamheden
verrichten:
-afw ikkelen debiteuren;
-standaard (rechtmatigheids-)onderzoeken;
-standaard w erkzaamheden.

09-03-2022
3

De curator zal in de komende verslagperiode(n) de volgende w erkzaamheden
verrichten:

09-06-2022
4

afw ikkelen debiteuren, beoordelen in hoeverre het voortzetten van de
w erkzaamheden nog opportuun is;
afronden onderzoek naar de administratie.

De curator zal in de komende verslagperiode(n) de volgende w erkzaamheden
verrichten:

08-09-2022
5

afw ikkelen debiteuren, beoordelen in hoeverre het voortzetten van de
w erkzaamheden nog opportuun is;
afronden onderzoek naar de administratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-09-2021
1

Nog niet bekend.

14-12-2021
2

Nog niet bekend.

09-03-2022
3

Nog niet bekend.

09-06-2022
4

Nog niet bekend.

08-09-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen bij Plan van aanpak is vermeld.

09-09-2021
1

De curator verw ijst naar hetgeen bij Plan van aanpak is vermeld.

14-12-2021
2

De curator verw ijst naar hetgeen bij Plan van aanpak is vermeld.

09-03-2022
3

De curator verw ijst naar hetgeen bij Plan van aanpak is vermeld.

09-06-2022
4

De curator verw ijst naar hetgeen bij Plan van aanpak is vermeld.

08-09-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

