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Algemene gegevens
Naam onderneming
ZappoTV B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZappoTV B.V.,
gevestigd te (1404 AH) Bussum aan de Albrechtlaan 9, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 57769044.
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In dit faillissement is mr. C.J. Hofman benoemd als rechter-commissaris. Mr. L.
Kuiper (Postbus 1222, 1200 BE Hilversum) is met ingang van 13 juni 2018 mr.
M.J. Roest Crollius opgevolgd als curator.

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -1.824,00

€ 6.347,00

2014

€ 42.944,00

€ -59.331,00

€ 19.514,00

2015

€ 16.344,00

€ -121.221,00

€ 52.114,00

Toelichting financiële gegevens

16-07-2018
6

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
2
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 6.145,78

Boedelsaldo
€ 7.489,95

Boedelsaldo
€ 7.609,52

Boedelsaldo
€ 7.769,55

16-07-2018
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16-10-2018
7

16-01-2019
8

16-04-2019
9

Verslagperiode
van
3-2-2018

16-07-2018
6

t/m
15-7-2018

van
16-7-2018

16-10-2018
7

t/m
15-10-2018

van
16-10-2018

16-01-2019
8

t/m
14-1-2019

van
15-1-2019
t/m
15-4-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

73,55 uur

7

1,55 uur

8

3,40 uur

9

0,90 uur

totaal

79,40 uur

Toelichting bestede uren
In totaal is er 73,55 uur besteed aan w erkzaamheden in dit faillissement,
w aarvan 7,55 in de zesde verslagperiode.

16-07-2018
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ZappoTV BV, nader ook aan te duiden als ZappoTV of gefailleerde, is opgericht
bij akte van 19 april 2013 en ingeschreven in de registers van de kamer van
koophandel op 22 april 2013. Enig aandeelhouder is ZappoTV Inc., gevestigd in
Delaw are (USA). Op het moment van faillietverklaring w as de heer N.F. Blaak,
w onende in de USA, enig bestuurder van ZappoTV. Tot 27 juni 2016 w as
daarnaast de heer J. van Ottele bestuurder.
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De activiteiten van ZappoTV bestonden uit het ontw ikkelen van softw are
w aarmee (kort samengevat) bepaalde digitale data op een groter scherm
bekeken kan w orden (bijvoorbeeld van een mobiele telefoon naar een
televisie). Naast het ontw ikkelen van dergelijke softw are voor een grote klant
in België (Proximus), w erden er ook applicaties / apps ontw ikkeld die door
consumenten tegen betaling konden w orden gedow nload in de Appstore (van
Apple, Google Play e.d.). Laatstgenoemde inkomsten w erden door ZappoTV BV
ontvangen. De rest van de inkomsten (het merendeel) w erd ontvangen door
ZappoTV Inc. ZappoTV Inc. maakte maandelijks, althans met regelmaat,
bedragen over naar de rekening van ZappoTV BV ter dekking van de kosten.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is ZappoTV BV niet betrokken bij gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn of w orden beëindigd. Er is niet van enige restitutie
gebleken.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Eerdere verslagen:
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1) ZappoTV huurt een kantoorruimte te Bussum aan de Albrechtlaan 9 voor
een huur van € 1.606,67 exclusief b.t.w . per maand (inclusief € 200,-- aan
voorschot servicekosten). Er is sprake van een beperkte achterstand in de
huurbetalingen tot datum faillissement. De curator staat in contact met de
verhuurder, M.J.A. Derksen Beheer BV.
Gezien het aanvankelijke voornemen van gefailleerde om verzet aan te
tekenen tegen de faillietverklaring, heeft de curator gew acht met de opzegging
van de huurovereenkomst.
Inmiddels is duidelijk dat er geen verzet w ordt aangetekend en heeft de
curator de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.
2) Het gehuurde is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. In verband met
de oplevering zijn de ter plaatse nog aanw ezige goederen door de boedel
w eggehaald en elders opgeslagen. Een aantal goederen (enig meubilair) staat
nog in het gehuurde, met instemming van de nieuw e huurder die deze
goederen mogelijk w enst over te nemen.

1.5 Oorzaak faillissement
ZappoTV BV kende tw ee bestuurders, de heer Blaak en de heer Van Ottele.
Laatstgenoemde voerde het management uit betreffende ZappoTV BV. Volgens
opgave van de heer Van Ottele is eind juni 2016 door ZappoTV Inc. besloten
om de managementovereenkomst met Eletto BV (de
managementvennootschap van de heer Van Ottele) te beëindigen. De heer
Van Ottele is vervolgens uitgeschreven als bestuurder. Daarmee verdw een
(feitelijk) het dagelijks management van de ZappoTV BV, w at mogelijk een rol
heeft gespeeld in het kader van het faillissement.
Eletto BV heeft in 2015 tw ee leningen verstrekt aan ZappoTV B.V. en
verlangde, na beëindiging van de managementovereenkomst, terugbetaling
van de geleende gelden. Volgens de heer Van Ottele w erd geen gehoor
gegeven aan de sommaties, w aarop Eletto BV het faillissement van ZappoTV
BV heeft aangevraagd. Aangezien er ook andere vorderingen op ZappoTV BV
onbetaald w aren, is daarop het faillissement uitgesproken.
Volgens opgave van de heer Blaak, huidig bestuurder van ZappoTV BV, w as hij
niet bekend met de faillissementsaanvraag. Hij verbleef in Amerika terw ijl de
berichten ter zake de aanvraag zijn gestuurd naar het kantooradres van
ZappoTV BV in Bussum. De heer Blaak w as verrast door het faillissement en gaf
te kennen voornemens te zijn verzet tegen de faillietverklaring in te stellen,
althans dit in overw eging te hebben. Uiteindelijk ontving de
curator het bericht dat er geen verzet w ordt ingesteld.

16-07-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-07-2018
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Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-07-2018
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Personeelsleden
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-7-2016

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Televisies

€ 170,10

totaal

€ 170,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Eerdere verslagen:
1) De curator heeft een (zeer) beperkte en (deels) verouderde
kantoorinventaris aangetroffen, bestaande uit enige meubilair en enig
hardw are, w aaronder enkele TV's. ZappoTV Inc. claimt de eigendom van de
(meeste) goederen. De curator beziet de kw estie nog nader.
2) Er bestaat nog altijd geen duidelijkheid over de (geclaimde) eigendom van
de goederen. Van een aantal goederen w ordt de eigendom geclaimd door de
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heer Van Ottele, en voorts stelt ZappoTV Inc. dat (vooral) hardw are aan haar
in eigendom toebehoren. De curator heeft (onder meer over dit punt)
veelvuldig met ZappoTV Inc. gediscussieerd, w aarbij is verzocht de eigendom
nader te onderbouw en met verificatoire bescheiden. Vooralsnog ontbreekt het
de curator evenw el aan deze stukken. De curator zal trachten alsnog met
betrokkenen tot een afw ikkeling in deze te komen, en beraadt zich over de
(alternatieve) mogelijkheden.
3) De curator heeft een nader gecorrespondeerd en een nadere bespreking
gehad met ZappoTV Inc., onder meer over de aangetroffen goederen. Er zijn
verschillende (minnelijke) oplossingen besproken, w aaronder de eventuele
overname door ZappoTV Inc. van de goederen tegen voldoening van een
bedrag aan de boedel. Bezien zal w orden of partijen ter zake tot een vergelijk
kunnen komen.
4) Na de laatste bespreking is er vooralsnog geen nader contact gew eest met
Zappo Inc. over een minnelijke oplossing van de diverse (geschil)punten,
w aaronder de kw estie met betrekking tot de (gestelde eigendom van de)
goederen.
In verband met de oplevering heeft de curator een aantal goederen met enige
w aarde (3 televisies) op zijn kantoor gestald, en de andere goederen elders
opgeslagen in afw achting van een oplossing c.q. voorstel tot afw ikkeling. De
curator is afgelopen periode met een taxateur / veilingmeester naar de locatie
gegaan om te bezien of er een (alternatieve) oplossing w as zoals een veiling
of onderhandse verkoop. De goederen zijn daar toen niet meer aangetroffen.
De curator heeft contact opgenomen met de beheerder van de locatie, en die
gaf te kennen dat de eigenaar van het pand de goederen mogelijk elders heeft
opgeslagen of w ellicht vanw ege de staat en beperkte w aarde heeft afgevoerd.
De curator is in afw achting van nadere berichten w at er met de goederen is
gebeurd.
Van de in de door gefailleerde voorheen gehuurde ruimte voorlopig
achtergebleven goederen (enig meubilair) heeft de curator geen nader
voorstel ontvangen van de nieuw e huurder. De curator zal nagaan of er nog
interesse is in de overname van de goederen.
5) De curator heeft de gemachtigde van Zappo Inc. gevraagd naar de
ontw ikkelingen ter zake de eerder besproken mogelijkheden / opties om tot
een afw ikkeling te komen van de verschillende geschilpunten, en is in
afw achting van een reactie.
De curator heeft verder niet meer vernomen van de beheerder, en vermoedt
dat de goederen inderdaad zijn afgevoerd. De nieuw e huurder is (nogmaals)
aangeschreven in verband met de achtergebleven goederen en (eventuele)
overname daarvan.
6) Naar aanleiding van de vraag van de vorige curator aan de gemachtigde van
Zappo Inc is geen reactie ontvangen. De televisies zijn afgelopen
verslagperiode geveild. ZappoTV Inc heeft geen bew ijs geleverd dat zij
eigenaar is van deze zaken en deze zouden teveel in w aarde dalen als er nog
langer gew acht zou w orden met verkoop. De netto-opbrengst na kosten
verkoop is € 170,10. De gemachtigde van ZappoTV Inc is door de opvolgend
curator benaderd, omdat er nog w el enige punten zijn die afw ikkeling
behoeven.
De nieuw e huurder heeft laten w eten dat de achtergebleven activa niet in een
goed bruikbare staat w aren c.q. defect w aren en dat hij deze daarom heeft
laten afvoeren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bodemzaken (meubilair), w elk
voorrecht prevaleert boven een stil pandrecht. Er zijn door ZappoTV evenw el
geen pandrechten verstrekt.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inkomsten uit apps

€ 4.269,52

totaal

€ 4.269,52

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Eerdere verslagen:
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1) Er zijn geen voorraden. Evenmin is er sprake, volgens opgave van
gefailleerde en voor zover de curator thans bekend is, van concrete
onderhanden w erkzaamheden.
2) Op de ING-rekening van gefailleerde w orden nog bedragen ontvangen ter
zake de verkoop van apps in de verschillende appstores. Een deel van de
ontvangen bedragen heeft de ING aan de boedel afgedragen. De curator zal
de ING verzoeken de nader ontvangen bedragen ook aan de boedel af te
dragen, en beziet voorts op w elke w ijze de apps afgew ikkeld kunnen w orden.
ZappoTV Inc. claimt de rechten terzake, w elke vooralsnog niet door de boedel
zijn erkend, en stelt voorts dat de inkomsten uit de apps hoger zouden
moeten zijn. De curator heeft een en ander in onderzoek.
3) Voor zover de curator kan nagaan is er voor in totaal een bedrag van ruim €
2.320,-- op de ING-rekening van gefailleerde ontvangen (na de laatste
afdracht door de bank). De curator heeft de ING verzocht om afdracht van de
ontvangen bedragen, alsook om nadere stukken in het kader van het lopende
onderzoek naar de ontvangsten pre faillissement.
Met betrekking tot de apps is nog geen oplossing voorhanden. W el heeft de
curator ter zake nader overleg gehad met ZappoTV Inc. en verschillende
scenario's besproken. Bezien zal w orden of deze kw estie kan w orden
afgew ikkeld.
4) De ING heeft een bedrag ad € 2.575,96 overgemaakt naar de
boedelrekening, zijnde de
som van de nadere bijschrijvingen op de rekening op naam van gefailleerde.
Er is vooralsnog geen nader contact gew eest met noch een voorstel
ontvangen van ZappoTV Inc. naar aanleiding van de eerdere besproken
diverse scenario's. De curator zal in contact treden met ZappoTV Inc. om te
bezien of er alsnog een oplossing mogelijk is.
5) De ING heeft een nader bedrag van € 1.693,56 afgedragen aan de boedel,
zijnde de som van de nadere bijschrijvingen op de bankrekening van
gefailleerde (appinkomsten).
6) Op de ING rekening zijn w ederom enige bijschrijvingen gew eest
(appinkomsten). De ING bank is verzocht deze bijschrijvingen over te maken
aan de boedel.
De ING heeft € 1.344,17 afgedragen aan de boedel. Het betreft bijschrijvingen
met betrekking tot appinkomsten. De opvolgend curator heeft getracht in
contact te komen met de gemachtigde van ZappoTV Inc. in verband met de
afw ikkeling van de diverse geschilpunten. Een reactie is tot op heden
uitgebleven.
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De ING heeft nog eens € 119,57 afgedragen aan de boedel met betrekking tot
app-inkomsten. De gemachtigde van Zappo TV Inc. heeft niets meer van zich
laten horen (zie ook 7.5).

16-01-2019
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De ING heeft nog eens € 160,03 aan app-inkomsten afgedragen aan de
boedel. Nadien zijn er w eer bedragen op de ING-rekening bijgeschreven. De
curator zal binnenkort om afdracht hiervan vragen.

16-04-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Eerdere verslagen:
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1) ZappoTV ontw ikkelde softw are (onder meer applicaties/apps), w at het
belangrijkste actief is. Sommige programmeurs w aren in dienst van ZappoTV
BV, andere in dienst van ZappoTV Inc., en voorts w erd gebruik gemaakt van de
diensten van derden (die met ZappoTV BV ter zake een overeenkomst hebben
/ hadden). Het is vooralsnog niet precies duidelijk aan w ie de (intellectuele)
eigendomsrechten ter zake de softw are toebehoren. ZappoTV Inc. claimt deze
rechten. De curator heeft een en ander in onderzoek.
2) De curator discussieert nog met ZappoTV Inc. over de vraag aan w ie de
(intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (kortw eg) de softw are
toekomen. Partijen zijn het ter zake niet eens. Recent heeft de curator een
nadere bespreking gehad w aarbij de curator (nogmaals) de mogelijkheid van
een praktische afw ikkeling voorgehouden heeft. ZappoTV Inc. beraadt zich
thans. Naast ZappoTV Inc. die aldus stelt rechthebbende te zijn, heeft een
ander persoon zijn interesse geuit. De curator beziet de verschillende
mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de boedel en zal trachten tot een
afw ikkeling in deze te komen.
3) De curator heeft nader gecorrespondeerd en een bespreking gehad over
onder meer de discussie (en eventuele oplossingen) met betrekking tot de
(intellectuele) eigendomsrechten ter zake de softw are. Bezien zal w orden of
partijen ter zake tot een regeling kunnen komen.
4) Zie hierboven. Er is vooralsnog geen regeling.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Eerdere verslagen:
1) Volgens opgave van gefailleerde, althans de heer Van Ottele, zijn er geen
uitstaande vorderingen (meer) op derden. De curator heeft de kw estie in
onderzoek.
2) De curator is niet van openstaande debiteuren gebleken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de ING Bank. Het saldo op de rekening(en) w as
positief.
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van gefailleerde zijn er geen zekerheden aan derden
verstrekt. De curator is (vooralsnog) inderdaad niet van zekerheden gebleken.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w orden niet door de boedel voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Eerdere verslagen:
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1) De curator ziet (vooralsnog) geen mogelijkheden om een doorstart te
realiseren, mede gelet op de claim van ZappoTV Inc. voor w at betreft de
eigendom van de rechten inzake de
softw are (zijnde de relevante activa) en de onduidelijkheid die ter zake
bestaat. Mochten de rechten inderdaad bij ZappoTV Inc. liggen, dan valt er
w einig vanuit de boedel door te starten. Indien de rechten (gedeeltelijk) bij
ZappoTV BV liggen, zal bekeken w orden of ZappoTV Inc. (of een ander)
geïnteresseerd is in de overname daarvan.
2) Met verw ijzing naar punt 3 hierboven, is de discussie over de rechten
terzake de softw are nog gaande. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de
boedel tot een afw ikkeling kunnen komen.
3) Zie vorig verslag / punt 3 hierboven.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Eerdere verslagen:
De curator heeft de administratie (uiteindelijk) ontvangen en beziet nog of
deze volledig is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is vastgesteld op 12 maart 2014 en gedeponeerd op 1
april 2014, derhalve tijdig. De jaarrekening 2014 is vastgesteld op 7 augustus
2015 en gedeponeerd op 17 september 2015, derhalve tijdig. De jaarrekening
2015 is opgemaakt op 4 maart 2016 en gedeponeerd op 24 maart 2016,
derhalve tijdig.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te verifiëren.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-01-2019
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Aangezien de gemachtigde van de moedermaatschappij (Zappo TV Inc.) niet
meer reageert, zijn de (Amerikaanse) bestuurder van Zappo TV Inc. en de
moedermaatschappij rechtstreeks aangeschreven in verband met diverse
geschilpunten alsook omstandigheden rondom het faillissement. Daarop is
(nog) niet gereageerd.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30.535,24
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Salaris en verschotten curator € 10.340,83 incl BTW (reeds betaald) + P.M.
Kosten oplevering : € 46,00 (reeds betaald)
Huur € 8.527,76
UW V loon en premie € 11.620,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.519,00
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Inzake LH en OB

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.574,08
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in het kader van de loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.944,00
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Naast de aanvrager van het faillissement, hebben de voormalige medew erkers
(mogelijk) een preferente vordering op gefailleerde. De medew erkers hebben
ter zake een vordering ingediend, die de curator heeft genoteerd op de lijst
van crediteuren en nader zal beoordelen indien er een uitdeling mogelijk is.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 316.894,81
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk c.q. vooralsnog is sprake van een opheffingssituatie.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
6) De opvolgend curator inventariseert de af te w ikkelen punten en heeft in
dat kader ook contact gezocht met de gemachtigde van ZappoTV inc.
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8) - Incasseren van maandelijkse app-inkomsten
- Overleg met de bestuurder inzake geschilpunten
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
16-7-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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