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R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fresh! Collection B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fresh! Collection
B.V., gevestigd te (1411 AN) Naarden, aan de Energiestraat 5G, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55365868 hierna verder te
noemen: “de Vennootschap”.

10-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Het ontw erpen en ontw ikkelen van: kledingcollecties, hometextiel en
accessoires en de groot- en detailhandel hiervan. Het onderhouden en
bijhouden van de w ebsite van de onderneming en de voor de onderneming
van belang zijnde social media.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 729.758,00

€ -36.412,00

€ 176.544,00

2016

€ 799.096,00

€ -65.849,00

€ 204.570,00

2017

€ 1.009.023,00

€ -58.447,00

€ 139.817,00

Toelichting financiële gegevens

10-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
3

10-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 37.658,76

10-07-2018
1

€ 40.310,82

10-10-2018
2

€ 37.926,20

10-01-2019
3

€ 37.929,01

10-04-2019
4

€ 41.874,85

10-07-2019
5

€ 41.877,88

10-10-2019
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-6-2018

10-07-2018
1

t/m
9-7-2018
van
10-7-2018

10-10-2018
2

t/m
9-10-2018
van
10-10-2018

10-01-2019
3

t/m
7-1-2019
van
8-1-2019

10-04-2019
4

t/m
9-4-2019
van
10-4-2019

10-07-2019
5

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

10-10-2019
6

t/m
9-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 29 min

2

51 uur 6 min

3

5 uur 48 min

4

11 uur 36 min

5

14 uur 24 min

6

10 uur 0 min

totaal

173 uur 23 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 131,9 uur.

10-10-2018
2

Totaal bestede uren: 137,7 uur.

10-01-2019
3

De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal bestede uren: 148,8 uur.

10-04-2019
4

Totaal bestede uren: 163,2 uur.

10-07-2019
5

Dit betreft het openbaar verslag van Fresh! Collection B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op
w w w .certalegal.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.
De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
Totaal bestede uren: 173,1 uur.

10-10-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 23 mei 2012 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Studio Krul Holding
B.V. de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap. Van deze
vennootschap is mevrouw D.A. Krul w eer de bestuurder en enig
aandeelhouder.

10-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

10-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

10-07-2018
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Energiestraat 5 G te Naarden.
De huurprijs per maand bedraagt circa € 1.000,= (exclusief BTW ). De huur is tot
en met mei 2018 voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

10-07-2018
1

Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst voortijdig
w ordt beëindigd, namelijk per 1 september 2018. De locatie is inmiddels
bezemschoon opgeleverd. Het restant van de bankgarantie ad € 2.652,06 is
gerestitueerd en bijgeschreven op de faillissementsrekening.

10-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder stonden de prijzen vanw ege concurrentie
onder druk. Aan de andere kant liepen de inkoopprijzen op. Derhalve liepen de
marges terug en had de Vennootschap daarbij te maken met teruglopende
verkopen voor w at betreft het seizoen Spring/Summer 2018. Het voorgaande
heeft er in geresulteerd dat te w einig liquiditeit is gerealiseerd om de
volgende collectie, Fall/W inter 2018, te (voor)financieren. Derhalve is het
faillissement aangevraagd.

10-07-2018
1

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met mevrouw Krul zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Er zijn de
curator geen andere oorzaken gebleken.

10-07-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

10-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-6-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst met het personeel, correspondentie en telefoongesprekken met
w erknemers en het UW V.

10-07-2018
1

De w erkzaamheden met betrekking tot deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

10-10-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De Vennootschap heeft, aldus de
bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.625,00

totaal

€ 2.625,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is doende de kantoorinventaris te verkopen.

10-07-2018
1

Aangezien het niet mogelijk is gebleken om een doorstart te realiseren, is de
inventaris en voorraad verkocht aan Bob Gimbrère Management B.V. De
(kantoor)inventaris is ex artikel 57 lid 3 Fw ten behoeve van de belastingdienst
verkocht. De opbrengst bedraagt € 2.625,= exclusief btw . De
verkoopopbrengst is bijgeschreven op de derdengeldenrekening van de het
kantoor van de curator.

10-10-2018
2

De verkoopopbrengst van de inventaris van € 2.625,= excl. BTW en € 3.176,25
incl. BTW is samen met de verkoopopbrengst van de voorraad bijgeschreven
op de faillissementsrekening.

10-01-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

10-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

10-07-2018
1

Correspondentie en overleg met geïnteresseerde partijen, opstellen
koopovereenkomst.

10-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad kleding

€ 17.285,00

totaal

€ 17.285,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van de Vennootschap bestaat uit kleding en hometextiel van
zow el de huidige collectie (seizoen Spring/Summer 2018) als voorgaande
collecties. De voorraad ligt grotendeels opgeslagen bij een externe partij te
Zevenaar. Daarnaast ligt een klein deel van de voorraad opgeslagen op de
locatie van de Vennootschap te Naarden.

10-07-2018
1

Zoals hiervoor opgemerkt is de voorraad verkocht aan Bob Gimbrère
Managment B.V. De verkoopopbrengst is € 17.285,= exclusief btw . Vanw ege
de discussie met de (vermeend) pandhouder is de verkoopopbrengst voorlopig
op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt.

10-10-2018
2

Met de vermeend pandhouder is - met goedkeuring van de rechter-commissaris
- een regeling getroffen onder meer inhoudende dat de verkoopopbrengst van
de voorraad van een bedrag van € 17.285,- excl. BTW en € 20.914,85 incl. BTW
toekomt aan de boedel. Dit bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Dit punt is afgew ikkeld.

10-01-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

10-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Merkrechten/domeinnaam/klantenbestand
totaal

Toelichting andere activa
De andere activa van de Vennootschap bestaan uit het geregistreerde merk
Fresh Collection, de domeinnaam w w w .freshonline.nl, ontw erpen collectie
Fall/W inter 2018 en het klantenbestand.

10-07-2018
1

De overige activa zijn - ten gevolge van het niet realiseren van een doorstart niet verkocht. Met de bestuurder is er ook een discussie met betrekking tot het
eigendom van deze activa. In de komende verslagperiode zal deze discussie
afgew ikkeld w orden.

10-10-2018
2

Met de bestuurder en vermeend pandhouder is - met goedkeuring van de
rechter-commissaris - een regeling getroffen onder meer inhoudende dat de
boedel geen aanspraak (meer) maakt op de merkrechten. Dit punt is
afgew ikkeld.

10-01-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

10-07-2018
1

Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder.

10-10-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Volgens opgave van de bestuurder zijn er 9
debiteuren met een totaalbedrag van €
5.233,14. De debiteuren zijn onderdeel van een
mogelijke doorstart. Indien de debiteuren niet
w orden meegenomen in een eventuele
doorstart zullen deze alsnog zo spoedig
mogelijk w orden aangeschreven.

€ 5.813,86

€ 3.218,15

totaal

€ 5.813,86

€ 3.218,15

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Met betrekking tot de debiteuren is er nog sprake van een discussie met de
(vermeend) pandhouder. In afw achting van een oplossing hiervan zijn de
debiteuren inmiddels w el aangeschreven en zal de opbrengst voorlopig op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator w orden overgemaakt.
Het resultaat tot op heden is dat er een bedrag van € 1.650,17 is voldaan. Met
een aantal debiteuren is er een discussie over de openstaande facturen. Met 1
debiteur is een betalingsregeling getroffen, w aarbij binnen circa 1,5 maand het
openstaande bedrag w ordt voldaan.

10-10-2018
2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode de
debiteurenincasso afgerond te hebben.
Met de vermeend pandhouder is - met goedkeuring van de rechter-commissaris
- een regeling getroffen onder meer inhoudende dat de opbrengst van de
debiteuren toekomt aan de boedel. Tot op heden is een bedrag van € 3.050,17
aan debiteuren geïncasseerd. Dit bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. De curator zal de komende verslagperiode trachten het
resterende debiteurensaldo van afgerond € 2.800,- te incasseren.

10-01-2019
3

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Sommige debiteuren voeren
verw eer. De curator is hierover in overleg met de bestuurder. De debiteuren
die tot op heden niet hebben gereageerd, heeft de curator nogmaals
aangeschreven. De curator zet haar incasso w erkzaamheden in de komende
verslagperiode voort.

10-04-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft een debiteur een bedrag van € 167,98
voldaan. Derhalve bedraagt de debiteurenopbrengst thans € 3.2818,15.
Daarnaast heeft de boedel nog een betaling van een bedrag van € 703,62
ontvangen. Het betreft een betaling van een voormalige klant van Fresh. Deze
betaling kan echter niet w orden gekoppeld aan een debiteur uit het
openstaande debiteurenoverzicht dat de boedel van de bestuurder van Fresh
heeft ontvangen.

10-07-2019
5

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode ook enkele debiteuren
verzocht om de openstaande facturen te voldoen. Een aantal debiteuren heeft
hierop aangegeven de openstaande facturen te voldoen. Deze betalingen
dienen te w orden afgew acht.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aantal debiteuren
nogmaals aangeschreven. Dit heeft tot op heden echter niet tot betaling
geleid. Aangezien het relatief kleine bedragen betreft, acht de curator het
niet opportuun om verdere rechtsmaatregelen te treffen. Dit punt is thans
afgew ikkeld.

10-10-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet van toepassing.

10-07-2018
1

Correspondentie met debiteuren en bestuurder.

10-10-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap hield diverse bankrekeningen aan bij de Rabobank. Het
creditsaldo van in totaal een bedrag van € 40.078,76 is reeds overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

10-07-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De aandeelhouder en (indirect) bestuurder heeft aan de Vennootschap een
geldlening verstrekt van een bedrag van in ieder geval € 65.000,-. Tot
zekerheid van (terug)betaling zouden er ten behoeve van de aandeelhouder
en (indirect) bestuurder pandrechten zijn gevestigd. De curator betw ist dit en
is hierover in gesprek met de aandeelhouder en (indirect) bestuurder.

10-07-2018
1

Er is nog sprake van een discussie met de (vermeend) pandhouder over de
geldigheid van de pandrechten. Deze discussie zal in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

10-10-2018
2

Zoals hiervoor in dit verslag al aan de orde is gekomen, is - met goedkeuring
van de rechter-commissaris - met de vermeend pandhouder een regeling
getroffen. Dit punt is afgew ikkeld.

10-01-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

10-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

10-07-2018
1

5.6 Retentierechten
De voorraad van de Vennootschap ligt grotendeels extern opgeslagen bij De
Nederlandse te Zevenaar, een logistieke dienstverlener voor fashionbedrijven.
Deze partij beroept zich op haar retentierecht. De curator is hierover in
gesprek met De Nederlandse.

10-07-2018
1

De curator heeft de voorraad, die w as opgeslagen bij De Nederlandse Fashion
Support B.V. ex artikel 60 lid 2 Fw opgeeist en verkocht aan Bob Gimbrère
Managment B.V.

10-10-2018
2

De Nederlandse heeft in verband met haar retentierecht een vordering
ingediend ter hoogte van € 6.045,43.

10-10-2019
6

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

10-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bestuurder en bank.

10-07-2018
1

Correspondentie en (telefonisch) overleg met bestuurder en De Nederlandse
Fashion Support B.V.

10-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

10-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator tracht een doorstart te realiseren en is hierover in gesprek met
diverse geïnteresseerde partijen.

10-07-2018
1

Het is niet mogelijk gebleken om een doorstart te realiseren. Reden w aarom
de curator is overgegaan tot de verkoop van de (kantoor)inventaris en de
voorraad (zie hoofdstuk 3).

10-10-2018
2

6.5 Verantwoording
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, correspondentie en telefoongesprekken met diverse gegadigden, het
personeel en de bestuurder.

10-07-2018
1

Correspondentie en (telefonisch) overleg met geïnteresseerde partijen, hun
adviseurs en de bestuurder.

10-10-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de administratie van de
Vennootschap veiliggesteld. Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de
boekhouding en de administratie.

10-07-2018
1

De curator heeft de administratie onderzocht. Er zijn geen onregelmatigheden
naar voren gekomen. Aan de boekhoudplicht is voldaan. Dit punt is
afgew ikkeld.

10-04-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening 2015 is op 10 januari 2017 gedeponeerd.
jaarrekening 2016 is op 26 januari 2018 gedeponeerd.
jaarrekening 2017 is op 11 juni 2018 gedeponeerd.
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

10-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

10-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

10-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.
Nee

10-07-2018
1

10-04-2019
4

Toelichting
De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
Nee

10-07-2018
1

10-04-2019
4

Toelichting
De curator heeft geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie in onderzoek en zal naar aanleiding van dit
onderzoek zo nodig vragen stellen aan de bestuurder. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

10-01-2019
3

De curator heeft haar onderzoek naar de administratie afgerond. Er zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen. Aan de boekhoudplicht is voldaan.
Verder heeft de curator geen onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen
geconstateerd. Het rechtmatigheidsonderzoek is derhalve afgerond.

10-04-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie derden.

10-07-2018
1

Correspondentie met bestuurder en derden.

10-04-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van € 9.671,71 ingediend.

10-07-2018
1

10-04-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 66.977,00

10-07-2018
1

10-10-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 66.977,= ingediend uit hoofde van
loonheffing en omzetbelasting.
€ 69.294,00

10-04-2019
4

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 69.294,= ingediend uit hoofde van
loonheffingen en omzetbelasting. Dit betreft onder meer een ambtshalve
opgelegde aanslag OB van een bedrag van € 64.440,- over het tw eede
kw artaal van 2018. Tegen deze aanslag heeft de curator bezw aar gemaakt.
De curator is thans nog in afw achting van een reactie.
€ 5.913,00
Toelichting
Het bezw aar is gegrond verklaard, w aardoor de vordering van de fiscus
aanzienlijk is afgenomen.

8.3 Pref. vord. UWV

10-07-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.
€ 10.524,36

10-07-2018
1

10-04-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.
€ 6.045,43

10-07-2018
1

10-10-2019
6

Toelichting
Per abuis stond één vordering op de lijst van concurrente schuldeisers. Deze
crediteur heeft een retentierecht en in dat kader is de vordering ter hoogte
van € 6.045,43 verplaatst naar de lijst van preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 125 crediteuren.

10-07-2018
1

61

10-10-2018
2

67

10-04-2019
4

68

10-07-2019
5

67

10-10-2019
6

Toelichting
Eén crediteur is per abuis op de lijst van concurrente crediteuren geplaatst.
Deze vordering is, in verband met het retentierecht van deze crediteur,
verplaatst naar de lijst van preferente schuldeisers.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 97.585,11 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

10-07-2018
1

€ 101.355,69

10-10-2018
2

€ 437.789,49

10-04-2019
4

€ 438.719,57

10-07-2019
5

€ 432.674,14

10-10-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

Naar verw achting kunnen de vorderingen van de boedelcrediteuren en
preferente crediteuren (gedeeltelijk) w orden voldaan.

10-07-2019
5

Naar verw achting kunnen de vorderingen van de boedelcrediteuren,
preferente crediteuren en de retentor (gedeeltelijk) w orden voldaan.

10-10-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en verzenden van brieven. Telefoongesprekken en
correspondentie met crediteuren.

10-07-2018
1

Correspondentie crediteuren en onderzoek vorderingen crediteuren.

10-10-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-07-2018
1

- verkoop van activa w aarbij de curator tracht een doorstart te realiseren;
- onderzoek administratie, daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-10-2018
2

- afronden van de discussie met de (vermeend) pandhouder;
- afronden van de debiteurenincasso;
- onderzoek administratie, daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- afronding debiteurenincasso;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2019
3

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:
- voortzetting en naar verw achting afronding van de debiteurenincasso;
- overleg met de fiscus met betrekking tot de ambtshalve opgelegde aanslag
OB over het tw eede kw artaal 2018.

10-04-2019
4

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode de
debiteurenincasso af te ronden.

10-07-2019
5

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de afw ikkeling
van het faillissement.

10-10-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2020

10-10-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie bestuurder en derden.

Bijlagen
Bijlagen

10-07-2018
1

