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Algemene gegevens
Naam onderneming
Experieur B.V.

24-01-2022
1

Gegevens onderneming
Experieur B.V., o.a. h.o.d.n. 'Designw onen en Trendybed', statutair gevestigd
te Nieuw -Vennep en kantoorhoudende te (2031 ER) Haarlem aan de
Tingietersw eg 137.

24-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met de online verkoop (B2C) van met name
(bed)textiel, meubilair en huishoudelijke artikelen via eigen w ebw inkels
(trendybed.nl, designw onen.com) en via o.a. het platform van Bol.com.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 626.886,00

€ -42.604,00

€ 630.677,00

2021

€ 895.530,00

€ -326.817,00

€ 595.019,00

2019

€ 1.359.943,00

€ -14.519,00

€ 356.726,00

2020

€ 1.548.148,00

€ 17.688,00

€ 419.623,00

Toelichting financiële gegevens

24-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de administratie van curanda, w aarbij
de cijfers over 2021 en 2020 nog in concept. De cijfers over het boekjaar 2018
betreft het verlengde boekjaar 2017/2018 (vanaf oprichting).

24-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-01-2022
1

Toelichting
Op datum faillissement stond er 1 w erkneemster op de loonlijst van curanda.

Boedelsaldo
€ 2.577,92

24-01-2022
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het tussentijds financieel verslag behorende bij dit 1e
openbaar verslag.

€ 23.990,72

02-05-2022
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het tussentijds financieel verslag behorende bij dit 2e
openbaar verslag.

€ 23.990,72

18-07-2022
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het concept financieel eindverslag behorende bij dit 3e
openbaar tevens eindverslag.

Verslagperiode
van
17-12-2021

24-01-2022
1

t/m
23-1-2022
van
24-1-2022

02-05-2022
2

t/m
1-5-2022
van
2-5-2022
t/m
18-7-2022

18-07-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 0 min

2

41 uur 0 min

3

18 uur 0 min

totaal

136 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Verw ezen w ordt naar de urenverantw oording behorende bij dit 1e openbaar
verslag. Hier is de bestede tijd en w erkzaamheden over de periode van de
(voorlopig) verleende surseance van betaling vanaf 17 december tot en met 23
december 2021 bij inbegrepen.

24-01-2022
1

ALGEMEEN:
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde
informatie nog niet openbaar kan w orden gemaakt. Daar komt bij dat de
curator voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van
de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren.
Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap van curanda is opgericht bij akte van 19 juli 2017 door haar
oprichters PSB Products Holding B.V. en M.S. Media Group B.V. die sedert haar
oprichting tot datum faillissement beide (ieder voor 50%) aandeelhouder van
curanda zijn gew eest.

24-01-2022
1

Eerstgenoemde vennootschap is sedert de oprichting tot en met het
faillissement van curanda tevens bestuurder van curanda. Kort voor
faillissement is M.S. Media Group B.V. als bestuurder afgetreden.

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

24-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn of w orden als gevolg van het faillissement
opgezegd.

24-01-2022
1

1.4 Huur
Curanda huurt sinds 21 juli 2020 de kantoorruimte aan de Tingietersw eg 137
te (2031 ER) Haarlem. Daarvoor hield curanda kantoor te Nieuw -Vennep.

24-01-2022
1

De huurprijs beliep € 1.771,14 per maand. De huurovereenkomst is door de
curator opgezegd tegen 27 maart 2022. Oplevering dient in de komende
verslagperiode nog plaats te vinden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de oplevering van het gehuurde leeg en
ontruimd aan de verhuurder plaatsgevonden.

02-05-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het
faillissement gelegen in een teruglopende omzet in combinatie met (te) hoge
(transport)kosten ter zake de orderafhandeling die curanda sinds 2020 is gaan
uitbesteden aan een derde.

24-01-2022
1

In november 2021 heeft curanda tevergeefs getracht met behulp van een
derde/financier een crediteurenakkoord te realiseren ter afbouw van de
crediteurenlast die op de vennootschap drukte. De aandeelhouders en
financier konden uiteindelijk geen overeenstemming bereiken omtrent de
voorw aarden w aaronder dit crediteurenakkoord w erd aangeboden. De
bestuurder van curanda heeft daarop besloten om de activiteiten van curanda
per 19 november 2021 (tijdelijk) te staken en heeft zich uiteindelijk
genoodzaakt gezien om een verzoek in te dienen bij de rechtbank tot
verlening van de (voorlopige) surseance van betaling met het oog op de
omzetting daarvan naar faillissement.
De (voorlopige) surseance van betaling is door de rechtbank verleend op 17
december 2021, w aarna deze in overleg met de bew indvoerder op 23
december 2021 is ingetrokken onder het uitspreken van het faillissement van
curanda.
De achtergronden en oorzaken van het faillissement zijn verder nog in
onderzoek.
Het oorzakenonderzoek is nog niet afgerond.

02-05-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is het oorzaken-, administratief- en
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen noemensw aardige
aspecten naar voren gekomen die aanleiding geven het faillissement langer
op te houden. In dit faillissement zal derhalve tot (vereenvoudigde)
afw ikkeling w orden overgegaan.

18-07-2022
3

Dit 3e openbaar verslag geldt derhalve tevens als eindverslag.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

24-01-2022
1

Toelichting
Op datum faillissement w as 1 w erkneemster in loonlijst bij curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-12-2021

1

De curator is met machtiging van de rechter-commissaris op 24
december 2021 overgegaan tot ontslagaanzegging.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Gebruikelijke inventarisatie- en administratieve w erkzaamheden,
ontslagaanzegging, overleg UW V en informeren w erkneemster.

24-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda beschikt niet over enige onroerende zaak. Het kantoorpand van
curanda w erd gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse kantoorinventaris

€ 2.412,00

€ 0,00

totaal

€ 2.412,00

€ 0,00

24-01-2022
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel behoort een beperkte kantoorinventaris. De tot de boedel
behorende activa is op verzoek van de curator getaxeerd door FDR & Associés.

24-01-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een biedingsprocedure
opgezet, w aarbij alle tot de boedel behorende activa aan diverse gegadigden
is aangeboden.

02-05-2022
2

Een en ander heeft geresulteerd in diverse biedingen w aarbij een 9-tal
gegadigden een bieding hebben uitgebracht. Met toestemming van de rechtercommissaris is met de meest gerede partij tot overeenstemming gekomen,
w aarbij een deel van de activa (een tw eetal specifieke domeinnamen alsmede
een laptop) zijn verkocht en overgedragen aan derden.
De totale opbrengst van de activa beloopt een bedrag van € 68.147,- inclusief
BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de activa van curanda zijn geen zekerheden gevestigd. Voor zover aan de
orde zal de curator het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen.

24-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden bij aanvang van het faillissement,
opstellen van een biedingsmemorandum en inrichten van een dataroom met
het oog op een mogelijke doorstart en/of verkoop van de activa.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 58.080,00

€ 0,00

totaal

€ 58.080,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

24-01-2022
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de boedel behoort een voorraad van curanda die ligt opgeslagen in een
distributiecentrum te Breda. De totale inkoopw aarde van de voorraden beliep
volgens de administratie van curanda ca. € 200.000,-.

24-01-2022
1

Het distributiecentrum verzorgde de afhandeling van de online bij curanda
geplaatste orders. De volledige orderafhandeling van opslag, verpakken tot en
met de aflevering aan de consument w erd door het distributiecentrum
verzorgd.
De voorraden in Breda zijn verkocht aan de meest gerede partij met w ie de
curator met toestemming van de rechter-commissaris een activaovereenkomst
heeft gesloten. Ten behoeve van de nakoming van deze activaovereenkomst
heeft de curator het beroep op het retentierecht op de voorraden door het
distributiecentrum doorbroken. Het distributiecentrum heeft te dien aanzien
een voorrecht op de opbrengst van de voorraden ex artikel 3:290 BW .

02-05-2022
2

Bij afw ikkeling van dit faillissement is de vordering van het distributiecentrum
bevoorrecht op de opbrengst van de voorraden ad € 48.000,- excl. BTW . Bij
dit gebonden actief zal de vordering van het distributiecentrum ad €
57.370,70 w orden omgeslagen over de algemene faillissementskosten.

18-07-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden en taxatie.

24-01-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

domeinnamen

€ 4.025,00

€ 0,00

bedrijfsauto

€ 3.630,00

€ 0,00

totaal

€ 7.655,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tot de boedel behoort één bedrijfsauto van het merk Peugeot Partner,
bouw jaar 2013. De auto w erd destijds verkregen middels een financial lease
contract. In onderzoek is of nog een beperkte restschuld op de auto zit, zodat
mogelijk in het belang van de boedel tot lossing daarvan dient te w orden
gekomen.

24-01-2022
1

De bedrijfsauto is betrokken in de activaovereenkomst met de koper van de
activa. Lossing van de leasemaatschappij heeft in de afgelopen verslagperiode
plaatsgevonden.

02-05-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Alle tot de boedel behorende activa zijn in de afgelopen verslagperiode
geïnventariseerd, getaxeerd en via een biedingsproces door de curator
aangeboden aan diverse geïnteresseerden. Na inventarisatie van de diverse
uitgebrachte biedingen, is de curator thans met de meest gerede partij in
overleg getreden voor een overname van (een groot deel van) de activa.

24-01-2022
1

Naar verw achting zal op korte termijn in de komende verslagperiode tot een
verkoop kunnen w orden gekomen.
In dit faillissement zijn geen te liquideren activa meer.

18-07-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteuren

€ 15.705,08

totaal

€ 15.705,08

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van curanda beloopt het debiteurensaldo tot kort
voor faillissement een bedrag van € 15.705,08. Nu curanda hoofdzakelijk
verkocht aan consumenten die online bij vooruitbetaling goederen bestelde is
van een omvangrijke debiteurenportefeuille geen sprake. Mogelijk dat enige
debiteurenvorderingen (nog) zijn gelegen in de (eind)afrekening van
betaalplatformen zoals Paypal, Mollie, etc.

24-01-2022
1

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan in
hoeverre er nog afrekeningen dienen plaats te vinden en of genoemd saldo
aan debiteurenvorderingen nog actueel en daadw erkelijk te incasseren is.
De resterende debiteurenvorderingen dienen in de komende verslagperiode
nog te w orden afgew ikkeld.

02-05-2022
2

De volgens de administratie nog resterende debiteurenvorderingen hebben
niet geleid tot nabetalingen aan de boedel. De betreffende vorderingen
zagen toe op reeds ontvangen (eind)afrekeningen van enkele
betaalplatformen, zodat ook dit punt is afgew ikkeld. Bol.com heeft per saldo
nog een concurrente vordering ter verificatie aangemeld.

18-07-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden.

24-01-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield een tw eetal (betaal)rekeningen aan bij de ABN Amro Bank N.V.,
zonder kredietfaciliteit.
Het positief saldo op datum faillissement (en bijschrijvingen nadien) voor een
totaalbedrag ad € 2.577,92 is door de ABN Amro Bank N.V. op verzoek van de
curator overgemaakt naar de faillissementsrekening.

24-01-2022
1

5.2 Leasecontracten
Het financial leasecontract ter zake de Peugeot Partners is in onderzoek.

24-01-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is het financial leasecontract nader onderzocht
in verband met het daarin opgenomen eigendomsvoorbehoud. De overdracht
en cessie van de vordering uit dien hoofde met nevenrechten is als juist
beoordeeld. Lossing heeft plaatsgevonden.

02-05-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda heeft geen zekerheden verstrekt.

24-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers van curanda hebben een beroep gedaan op een gesteld
bedongen eigendomsvoorbehoud. Uit een eerste inventarisatie daarvan blijkt
dat ten aanzien van een groot aantal eigendom voorbehouden een beroep
daarop niet zal opgaan. Daarenboven w orden leveranciers met een
eigendomsvoorbehoud in voorkomend geval geconfronteerd met een beroep
op het hierna te melden retentierecht van het distributiecentrum, die nog een
substantiële vordering op curanda heeft.

24-01-2022
1

De curator heeft de betreffende leveranciers in overw eging gegeven - voor
zover vereist - af te zien van een beroep op het eigendomsvoorbehoud,
teneinde de voorraden door de boedel bestens te doen verkopen.
Na beantw oording en afw ikkeling van de diverse crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud heeft verkoop van de voorraden plaatsgevonden.

02-05-2022
2

5.6 Retentierechten
Het distributiecentrum heeft blijkens de administratie van curanda een
vordering van ca. € 57.000,- op curanda ten aanzien w aarvan zij een beroep
doet op het aan haar toekomend retentierecht.
In het kader van de verkoop door de curator van de tot de boedel behorende
voorraden zal ter doorbreking van het retentierecht de voorraden w orden
opgeëist op de voet van artikel 100 en 176 jo. artikel 60 lid 2 Fw . Het
distributiecentrum zal te dien aanzien een bevoorrechte vordering ter
verificatie kunnen aanmelden.

5.7 Reclamerechten

24-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Een enkele leverancier heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.
Voor zover aan de orde is een verdere uitoefening daarvan afgestuit op
voormeld retentierecht van het distributiecentrum.

24-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden, overleg ABN Amro Bank N.V.

24-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten van curanda is geen sprake
gew eest. De activiteiten zijn reeds in november 2021 stilgelegd en zijn de
w ebw inkels gesloten ter voorkoming dat consumenten nog langer bestellingen
plaatsten en betaalden w aarvan de levering niet meer kon w orden
gegarandeerd.

24-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het door de curator opgezette biedingsproces hebben zich enkele potentiële
gegadigden zich gemeld die geïnteresseerd zijn een een mogelijke doorstart
van de activiteiten van curanda. In hoeverre een daadw erkelijke doorstart kan
w orden gerealiseerd valt nog te bezien.

24-01-2022
1

De verkoop van de tot de boedel behorende activa zal naar verw achting in elk
geval in de komende verslagperiode zijn beslag kunnen krijgen.
De potentiële gegadigden met het oog op een mogelijke doorstart van de
activiteiten van curanda bleken uiteindelijk niet de meest gerede partij te zijn
om de tot de boedel behorende activa aan te verkopen. De curator heeft
overeenstemming bereikt met de hoogste bieder(s) op de activa, w aarbij een
combinatie mogelijk bleek tussen een tw eetal biedende partijen.

02-05-2022
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatiew erkzaamheden, taxatie, opzetten dataroom en
biedingsprocedure. De curator is thans nog in overleg met de meest gerede
partij die na inventarisatie van de diverse biedingen naar voren is gekomen.
Op korte termijn in de komende verslagperiode verw acht de curator tot het
sluiten van een activa-overeenkomst te kunnen komen.

24-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op eerste verzoek van de curator is de (digitale) administratie,
grootboekrekeningen en (concept) jaarrekeningen over de afgelopen jaren ter
hand gesteld. Op de eerste indruk geeft de administratie een goed beeld van
de financiële positie van de vennootschap.

24-01-2022
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de administratie - mede
in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek - w orden voortgezet.

02-05-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de administratie
afgerond.

18-07-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017/2018 is gedeponeerd op 16 maart 2021. De
jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 29 juni 2021.

24-01-2022
1

Deponering heeft te laat plaatsgevonden. In hoeverre hieraan in materiële zin
gevolgen dienen te w orden verbonden, w ordt meegenomen in het verdere
gebruikelijke administratief en rechtmatigheidsonderzoek.
De enkele te late deponering van de jaarrekeningen heeft de curator voor
het overige geen aanleiding gegeven om daaraan consequenties te
verbinden die er toe nopen dit faillissement langer open te houden.

18-07-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. De gedeponeerde jaarrekeningen zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 1.200,- en is bij oprichting
voldaan aan de vennootschap.

24-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-01-2022
1

In onderzoek.

Toelichting

02-05-2022
2

In onderzoek.

Nee

18-07-2022
3

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-01-2022
1

In onderzoek

02-05-2022
2

Nee

18-07-2022
3

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Behoudens een
reeds eerder afgehandelde restitutie aan de boedel, heeft dit niet geleid tot
nadere acties.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-07-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden. Het administratief en
rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(s) nader w orden
voortgezet.

24-01-2022
1

Het administratief en rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen
verslagperiode nog niet afgerond, zodat dit in de komende periode zal w orden
voortgezet.

02-05-2022
2

Het onderzoek is afgerond.

18-07-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-01-2022
1

In overleg met de verhuurder zal in de komende verslagperiode tot oplevering
van het gehuurde dienen te w orden gekomen. De uiteindelijke
(boedel)vorderingen van de verhuurder zullen daarbij w orden meegenomen.

€ 2.461,81

02-05-2022
2

Toelichting
Het UW V heeft haar (boedel)vorderingen bij de curator aangemeld.

€ 6.632,56
Toelichting
De boedelvorderingen van het UW V en de verhuurder tezamen bedragen €
6.632,56.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-07-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 186.387,00

24-01-2022
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden een bedrag van € 186.387,- ter
verificatie aangemeld. Hoofdzakelijk ziet de vordering van de belastingdienst
op (uitgestelde afdrachten) omzetbelasting.

€ 204.257,00

02-05-2022
2

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ter verificatie aangemeld.

€ 196.399,00

18-07-2022
3

Toelichting
Naar aanleiding van enkele beslissingen op bezw aar is de vordering van de
belastingdienst verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 935,29

02-05-2022
2

€ 935,29

18-07-2022
3

Toelichting
De preferente vorderingen van het UW V bedragen tezamen € 935,29,
w aarvan € 145,94 gelijk in rang aan de belastingdienst.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 57.370,70

02-05-2022
2

Toelichting
Distributiecentrum (artikel 3:290 BW /voorraden)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

24-01-2022
1

47

02-05-2022
2

49

18-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 100.731,34

24-01-2022
1

Toelichting
Voor een overzicht van de tot op heden ter verificatie aangemelde vorderingen
w orden verw ezen naar de bij dit 1e openbaar verslag gevoegde lijsten van
voorlopig erkende crediteuren.

€ 45.278,17

02-05-2022
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit 2e verslag gevoegde lijsten van voorlopig
erkende crediteuren.

€ 47.396,55

18-07-2022
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit 3e tevens eindverslag gevoegde lijsten van
voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van dit faillissement valt in dit stadium nog
onvoldoende te zeggen.

24-01-2022
1

Gelet op het totaal gerealiseerde boedelactief ligt vooralsnog een
vereenvoudigde afw ikkeling in de rede.

02-05-2022
2

Dit faillissement zal w orden voorgedragen voor een vereenvoudigde
afw ikkeling ex artikel 137a Faillissementsw et, zodat een
verificatievergadering achterw ege zal blijven. Aan de concurrente crediteuren
kan op basis van het gerealiseerde boedelactief geen (gedeeltelijke)
uitkering plaatsvinden.

18-07-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden, aanschrijven crediteuren.

24-01-2022
1

Na vaststelling van de faillissementskosten zal de slotuitdelingslijst en het
financieel eindverslag w orden opgesteld. Na goedkeuring daarvan en het
verbindend w orden van de slotuitdelingslijst zal tot vereenvoudigde
afw ikkeling w orden overgegaan, w aarbij aan de hoogst bevoorrechte
preferente crediteuren een gedeeltelijke uitdeling zal plaatsvinden. De
crediteuren zullen hierover w orden aangeschreven.

18-07-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van
de curator:

24-01-2022
1

afronding biedingsprocedure, sluiten en afw ikkelen
activatransactie/verkoop activa;
opeising voorraden/doorbreking retentierecht;
oplevering gehuurde/afstemming verhuurder;
nadere inventarisatie debiteurensaldo;
gebruikelijk administratief en rechtmatigheidsonderzoek;
nader in kaart brengen crediteurenpositie;
overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van
de curator:

02-05-2022
2

afw ikkeling debiteurenvorderingen;
voortzetting administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
nader in kaart brengen crediteurenpositie;
overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
Dit verslag betreft het eindverslag. Gelijktijdig met indiening hiervan zal de
curator de rechtbank verzoeken de faillissementskosten vast te doen stellen,
w aarna w ordt overgegaan tot het opstellen van het financieel eindverslag en
de slotuitdelingslijst. Na goedkeuring en het verbindend w orden daarvan, zal
tot uitdeling aan de hoogst bevoorrechte preferente crediteuren w orden
overgegaan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

18-07-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van dit faillissement is vooralsnog niet te duiden.

24-01-2022
1

De termijn van afw ikkeling is nog niet exact te duiden. De curator tracht het
administratief- en rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af
te ronden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal mogelijk tot
(vereenvoudigde) afw ikkeling kunnen w orden overgegaan.

02-05-2022
2

Nu dit 3e openbaar verslag tevens het eindverslag betreft, zal de afw ikkeling
van het faillissement binnen afzienbare termijn (na het verbindend w orden
van de slotuitdelingslijst) plaatsvinden.

18-07-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

