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Algemene gegevens
Naam onderneming
Opvang Kinderen Kaboekeleboe B.V.

16-05-2018
3

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Maarssen
Feitelijk kantoorhoudende te (3605 JT) Maarssen aan het Bisonspoor 332
KvK-nummer: 30284270

16-05-2018
3

Activiteiten onderneming
"Het verzorgen van kinderopvang, voorschools, tussenschools en
buitenschools".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 579.148,00

€ -49.037,00

€ 121.216,00

2015

€ 748.296,00

€ -87.357,00

€ 128.562,00

2014

€ 841.445,00

€ -43.186,00

€ 217.662,00

Toelichting financiële gegevens

16-05-2018
3

Toelichting financiële gegevens
niet van toepassing.

16-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

16-05-2018
3

niet van toepassing.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 55.961,13

Boedelsaldo
€ 72.775,85

Boedelsaldo
€ 72.783,13

16-05-2018
3

15-08-2018
4

05-12-2018
5

-

Boedelsaldo
€ 74.916,14

Verslagperiode

14-03-2019
6

Verslagperiode
16-05-2018
3

van
13-2-2018
t/m
15-10-2018

15-08-2018
4

van
16-5-2018
t/m
14-8-2018

05-12-2018
5

van
15-8-2018
t/m
4-12-2018

14-03-2019
6

van
5-12-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1550,00 uur

4

12,32 uur

5

5,80 uur

6

5,22 uur

totaal

1573,34 uur

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren verslagen 1 tot en met 3: 205:70.

16-05-2018
3

Totaal bestede uren verslagen 1 t/m 4: 218:50

15-08-2018
4

Totaal bestede uren verslagen 1 tot en met 5: 229,32.

05-12-2018
5

Totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 6: 234,50.

14-03-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Opvang Kinderen Kaboekeleboe B.V. (hierna te noemen: "Kaboekeleboe")
exploiteert een kinderopvang aan het Bisonspoor 332 te Maarssen.

16-05-2018
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Kaboekeleboe is opgericht bij notariële akte van 26 maart 2010. Enig
bestuurder en enig aandeelhouder van Kaboekeleboe is A.J. Geuze Beheer
B.V., van w elke vennootschap mevrouw A.J. Geuze enig bestuurder en enig
aandeelhouder is.

1.2 Lopende procedures
Zie 9: procedures

16-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1: De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd. Gefailleerde
had de gebruikelijke verzekeringspolissen ten behoeve van de
bedrijfsactiviteiten afgesloten. De curator zal de lopende verzekeringen voor
zover noodzakelijk beëindigen.

16-05-2018
3

Verslag 2: De Amersfoortse heeft een bedrag van € 3.362,03 op de
boedelrekening voldaan met betrekking tot premierestitutie.
Verslag 3: De Amersfoortse heeft een aanvullend bedrag van € 920,16 op de
boedelrekening voldaan.
Verslag 4: Alle bekende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd en voor zover
noodzakelijk financieel afgew ikkeld.

15-08-2018
4

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan het adres Bisonspoor 332 te
Maarssen. De curator heeft bij brief van 16 oktober 2017 de huurovereenkomst
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden beëindigd.
In verband met de verkoop van de activiteiten van Kaboekeleboe zijn de
curator en verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden w ordt beëindigd per 1 november 2017.

1.5 Oorzaak faillissement

16-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder hebben de navolgende oorzaken – in meer of mindere
mate – geleid tot het faillissement van Kaboekeleboe:
- Nieuw e w etgeving, hetgeen met name voor kleinere kinderdagverblijven
grote negatieve consequenties zou hebben (hogere kosten/investeringen);
- Geen goedkopere kinderopvanglocatie beschikbaar;
- Als gevolg van het overheidsbeleid van de afgelopen jaren zouden er
structureel minder aanmeldingen zijn binnengekomen;
- Geen concrete vooruitzichten op een positieve exploitatie op korte dan w el
lange termijn;
- Diverse reorganisatie- en saneringsmaatregelen hebben niet het gew enste
effect gehad;
- Gezondheidsproblemen van de bestuurder;
Gelieerde vennootschappen hebben reeds geruime tijd de aanhoudende
exploitatieverliezen gefinancierd.
Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande.
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en
voortgang daarvan w orden gedaan.
Verslag 3: Er zijn de curator geen andere oorzaken van het faillissement
bekend gew orden.

16-05-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-05-2018
3

Personeelsleden
19
niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-05-2018
3

Personeelsleden
19
niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-10-2017

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht.
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel
68 Faillissementsw et machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve
afw ikkeling van het ontslag is in overleg met het UW V ter hand genomen. Alle
w erknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UW V
kenbaar te maken.
Verslag 3: De claims met betrekking tot de loongarantieregeling zijn
afgew ikkeld. UW V heeft haar vorderingen ingediend bij de curator.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

16-05-2018
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Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap
aangetroffen.

16-05-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van gefailleerde
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard.

16-05-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inrichting/inventaris

€ 24.000,00

totaal

€ 24.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inrichting/inventaris van één kinderopvang. Alle roerende zaken zijn in
opdracht van de curator getaxeerd.

16-05-2018
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De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan A.J. Geuze Beheer.
De verkoop van de inventaris maakt onderdeel uit van een doorstart (zie 6).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et houdt de curator de opbrengst
van de bodemzaken voor de fiscus. De bedrijfsmiddelen kw alificeren als
bodemzaken.

16-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De
bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad luiers,etensw aar

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

16-05-2018
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per faillissementsdatum w as er een kleine voorraad luiers, etensw aren etc.
aanw ezig. Een klein gedeelte van de voorraad is aangew end gedurende de
periode w aarin de activiteiten van de kinderopvang zijn voortgezet na
faillissementsdatum.

16-05-2018
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De voorraden zijn verkocht voor een bedrag van € 1.000. Dit bedrag komt toe
aan de pandhouder.
De curator en de pandhouder zijn overeengekomen dat de pandhouder
afstand heeft gedaan van haar pandrecht ten aanzien van de voorraad voor
zover het verbruik hiervan noodzakelijk is voor de (korte) voortzetting van de
bedrijfsvoering na faillissementsdatum.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanw ezige
voorraden en onderhanden w erk.

16-05-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill

€ 40.000,00

€ 0,00

totaal

€ 40.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, het
klantenbestand, telefoon- en faxnummers en de domeinnamen.

16-05-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de immateriële activa
en op w elke w ijze deze ten behoeve van de boedel te gelde kunnen w orden
gemaakt.
Verslag 3: Verkoop van de goodw ill maakte onderdeel uit van de doorstart.l

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

diverse debiteuren

€ 45.000,00

€ 17.020,36

€ 0,00

totaal

€ 45.000,00

€ 17.020,36

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

16-05-2018
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Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat de omvang van de debiteurenportefeuille circa €
29.000 bedraagt. De debiteurenportefeuille is niet verpand. De curator heeft
de incasso ter hand genomen.

16-05-2018
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De ouders betaalden maandelijks vooruit. In verband met niet verrichte
betalingen zal de boedel passende maatregelen nemen.
Verslag 2: Naar nu blijkt is een aantal betalingen gestorneerd die w el hadden
moeten w orden voldaan. Dit betekent dat de debiteurenportefeuille hoger is
en circa € 45.000 bedraagt. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van
€ 14.441,13 aan debiteuren geïncasseerd. Met een aantal debiteuren is een
betalingsregeling getroffen. Ook heeft een aantal debiteuren de curator
geïnformeerd dat zij het openstaande bedrag heeft voldaan op één van de
door gefailleerde aangehouden bankrekeningen. De curator onderzoekt dit en
heeft de bankmutaties opgevraagd.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een subsidie van € 1.811
voldaan op de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van debiteuren. De
incasso is gestart.

16-05-2018
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Verslag 2: De curator heeft veelvuldig gecorrespondeerd met debiteuren.
Daarnaast heeft veel telefonisch overleg plaatsgevonden.
Verslag 3: De incassow erkzaamheden zijn gecontinueerd. In deze
verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de betalingen op de
bankrekeningen van gefailleerde. Een en ander is verw erkt in het
debiteurenoverzicht. Voorts heeft een aantal debiteuren betaald op de
boedelrekening. In deze verslagperiode is een totaalbedrag van € 2.579,23
geïncasseerd.
Verslag 4: De incassow erkzaamheden w orden voortgezet. In de komende
verslagperiode zal per debiteur w orden overw ogen of de betalingsregeling
w ordt gecontinueerd dan w el rechtsmaatregelen zullen w orden getroffen.

15-08-2018
4

Afgelopen verslagperiode is in totaal een bedrag van € 980 geïncasseerd op
de boedelrekening.
De curator heeft Triodos nogmaals verzocht ingekomen debiteurenbetalingen
over te maken naar de boedelrekening. Hieraan heeft Triodos Bank tot op
heden geen gehoor gegeven.
Verslag 5: zie onder 5. Bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

05-12-2018
5

5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.538,30

16-05-2018
3

Gefailleerde bankierde bij Rabobank en Triodos Bank.
Uit een afschrift blijkt dat het saldo op de bij Rabobank aangehouden
bankrekening per 6 oktober 2017 nihil bedraagt. Rabobank dient nog een
opgave te verstrekken.
Het creditsaldo op de bankrekeningen bij Triodos Bank bedroeg in totaal per
faillissementsdatum € 54.574,23. De curator heeft Triodos Bank verzocht om dit
totaalbedrag over te boeken naar de boedelrekening. Triodos Bank heeft
hieraan tot op heden geen gehoor gegeven. Daarnaast w as er nog een
rekening ten behoeve van een bankgarantie met een saldo van € 24.957,62.
De verhuurder heeft deze bankgarantie inmiddels volledig geclaimd. De curator
heeft contact opgenomen met de verhuurder omdat de huurvordering naar
verw achting lager is dan het geclaimde bedrag. De verhuurder heeft dit
bevestigd en zal op korte termijn een onderbouw ing aan de curator
verstrekken.
Verslag 2: Triodos heeft een totaalbedrag van € 31.053,09 overgeboekt naar
de boedelrekening.
Rabobank heeft een vordering van € 12.538,30 ingediend. Dit betreft een
debetsaldo als gevolg van storneringen door ouders. Rabobank heeft
schriftelijk verklaard geen zekerheden te hebben verw orven.
De curator heeft Rabobank verzocht een totaalbedrag van € 979,23 over te
boeken naar de boedelrekening. Dit betreft debiteurenbetalingen na datum
faillissement. Rabobank heeft een bedrag van € 411,37 voldaan. De curator
onderzoekt dit en heeft mutatieoverzichten opgevraagd.
Verslag 3: De curator heeft de afschriften van Triodos bestudeerd. Hieruit blijkt
dat er nog nagekomen debiteurenbetalingen zijn ontvangen met een
totaalbedrag van € 2.127,50.
Voorts heeft de verhuurder een bankgarantie getrokken. In verband met een
doorstart kort na het faillissement is de vordering van de verhuurder lager dan
de gestelde bankgarantie. Na betaling van een bedrag van € 9.131,05 resteert
een saldo van € 15.826,57 dat aan de boedel toekomt.
De curator heeft Triodos Bank verzocht om bovengenoemde bedragen door te
storten naar de boedelrekening. Tot op heden heeft Triodos Bank hieraan
geen gehoor gegeven.
De mutatieoverzichten van Rabobank zijn ontvangen en onderzocht. De
curator heeft Rabobank nogmaals verzocht het bedrag van € 979,23 te
voldoen.Dit heeft betrekking tot storneringen. Rabobank heeft onderbouw d
verw eer gevoerd.

Verslag 4
Afgelopen verslagperiode heeft Triodos Bank het bedrag ad € 15.826,57 op de
boedelrekening voldaan. Dit betreft het surplus van de bankgarantie. De
debiteurenbetalingen van € 2.127,50 zijn nog niet doorgestort, ondanks drie
verzoeken hiertoe. De curator zal Triodos Bank nogmaals verzoeken om de
betalingen over te boeken.

15-08-2018
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Verslag 5:
De curator heeft Triodos Bank nogmaals aangeschreven met het verzoek om
de nagekomen debiteuren betalingen over te boeken. Om te onderzoeken of
er nog meer betalingen zijn ontvangen, heeft curator ook een nieuw
mutatieoverzicht opgevraagd.

Verslag 6: Triodos Bank heeft het bedrag van € 2.127,50 overgeboekt naar
de boedelrekening. Dit punt is hiermee afgew ikkeld.

05-12-2018
5

14-03-2019
6

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten.

16-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
A.J. Geuze Beheer stelt een bezitloos pandrecht te hebben gevestigd op de
inventaris en voorraad van Kaboekeleboe.

16-05-2018
3

De curator heeft de onderliggende zekerheidsdocumenten ontvangen en
beoordeeld.

5.4 Separatistenpositie
Nog onbekend.

16-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

16-05-2018
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

16-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

16-05-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-05-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft onderzoek verricht naar de zekerheidsrechten die zijn
gevestigd ten laste van gefailleerde. De curator heeft overleg gevoerd met de
bestuurder en pandhouder over de w ijze van uitw inning.

16-05-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het faillissement is uitgesproken op 12 oktober 2017. Na verkregen machtiging
van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van Kaboekeleboe voortgezet
tot 21 oktober 2017. De ouders betaalden maandelijks vooruit voor de
kinderopvang. De voortzetting van de activiteiten leverde geen verdere
inkomsten op voor de boedel.

16-05-2018
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Voor de exploitatie behoefden minimale kosten te w orden gemaakt. De
pandhouder heeft bevestigd afstand te doen van de verpande voorraad voor
zover het verbruik hiervan noodzakelijk is voor de reguliere bedrijfsvoering.
Door de voortzetting zijn de ouders in de gelegenheid gesteld om te zoeken
naar alternatieve kinderopvang. Daarnaast heeft de voortzetting van de
activiteiten er mede toe geleid dat een doorstart gerealiseerd kon w orden.

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft geen opgave van de definitieve kosten ontvangen. In het
tw eede faillissementsverslag zal hier nader op w orden ingegaan.

16-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten
onderzocht.

16-05-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Er is
overleg gevoerd met meerdere geïnteresseerde partijen.
De curator heeft de gegadigden informatie toegezonden over de activiteiten en
financiële positie van Kaboekeleboe. Ook hebben enkele bezichtigingen
plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de activa
van Kaboekeleboe verkocht aan de hoogste bieder.

6.5 Verantwoording

16-05-2018
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-05-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 65.000,00

16-05-2018
3

In totaal is een bedrag van € 65.000 voldaan voor de inventaris, voorraad en
goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-05-2018
3

Nog onbekend.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een doorstart gerealiseerd.

16-05-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen en is
in afw achting van inzage in de volledige administratie.

16-05-2018
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Verslag 2: De curator heeft de gevraagde administratie ontvangen en is
gestart met zijn boekenonderzoek. Hangende dit onderzoek zullen hierover
geen uitspraken w orden gedaan.
Verslag 3: Het boekenonderzoek is afgerond. Aan de boekhoudplicht is
voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Depot jaarrekeningen
2016: 15 september 2017
2015: 4 juli 2016
2014: 13 juli 2015

16-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde voldoet aan de w ettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen
maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W .

16-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verjaard.

16-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2018
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De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.
Verslag 3: Er zijn de curator geen feiten en/of omstandigheden bekend
gew orden w aaruit kan w orden geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-08-2018
4

Verslag 4: De komende verslagperiode zal de curator de bestuurder uitnodigen
om nog enkele vragen te beantw oorden w aarover de curator opheldering
w enst te verkrijgen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-12-2018
5

Verslag 5:
De bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden w aarbij de bestuurder
de vragen van de curator heeft beantw oord en een nadere uitleg heeft
gegeven over de achtergronden van dit faillissement. De curator ziet geen
aanleiding om nadere actie te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

16-05-2018
3

De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.
Verslag 3: Er zijn de curator geen feiten en/of omstandigheden bekend
gew orden w aaruit kan w orden geconcludeerd dat sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
niet van toepassing.

16-05-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd.
Verslag 3: Het boekenonderzoek is afgerond.

16-05-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.588,64

16-05-2018
3

Dit betreft de vordering van UW V
Huur: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.918,00

16-05-2018
3

De vordering van de fiscus zal onder meer uit hoofde van artikel 29 lid 2 W et
Omzetbelasting nog toenemen.
Verslag 2: € 12.918,00
€ 14.026,00

14-03-2019
6

€ 12.918 loonbelasting en € 1.108 omzetbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
€ 21.091,07

16-05-2018
3

€ 1.645,33 – gelijke rangorde fiscus
€ 19.445,74 – ex art. 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 301,14

16-05-2018
3

niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

16-05-2018
3

niet van toepassing.
21

14-03-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 399.792,02

16-05-2018
3

niet van toepassing.
€ 400.015,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-03-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en hen verzocht de
vorderingen kenbaar te maken. Over de w ijze van afw ikkeling van het
faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak w orden gedaan.

16-05-2018
3

Verslag 6:
Een uitkering aan de concurrente crediteuren is naar verw achting niet
mogelijk. Mogelijk kan er w el een (gedeeltelijke) uitkering plaatsvinden aan
de hoogpreferente crediteuren.

14-03-2019
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De curator zal op korte termijn aangifte doen ex art. 29 lid 2 OB en zal de
Belastingdienst verzoeken haar definitieve vorderingen kenbaar te maken.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.

16-05-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig
w aarbij gefailleerde partij is.

16-05-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij gefailleerde
partij is.

16-05-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen doorstart;
- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- onderzoeken rechtmatigheid verpandingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

16-05-2018
3

In de komende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden verrichten
zoals opgenomen in dit verslag.
Verslag 3:
- incasso debiteuren;
- incasso banksaldi;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden
Verslag 4:
- incasso vorderingen;
- toelichting bestuurder over aanloop naar faillissement.

15-08-2018
4

Verslag 5:
- incasso nagekomen debiteurenbetalingen Triodos Bank
- debiteurenincasso

05-12-2018
5

Verslag 6:
- afw ikkelen

14-03-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden

16-05-2018
3

Verslag 6: De definitieve afw ikkeling van dit faillissement zal thans in gang
w orden gezet.

14-03-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

16-05-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

