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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dias Beheer B.V.

14-09-2018
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 BG)
Amersfoort aan de Algolw eg 9-5.

14-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Het ter beschikking stellen van goederen en het verlenen van diensten aan
vennootschappen, instellingen en ondernemingen in de profit en non-profit
sector alsmede holdingactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -8.207,40

€ 25.591,29

2017

€ 0,00

€ -139,67

€ 139,67

Toelichting financiële gegevens

14-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden - ondanks diverse
verzoeken en toezeggingen - nog geen financiële administratie bij de curator
aangeleverd. Deze zou via het programma “Exact Online’ toegankelijk zijn,
maar de inlog gegevens ontbreken vooralsnog. Niet uit te sluiten is dat
inloggen ook niet mogelijk is, vanw ege niet betaalde facturen. De bestuurder
heeft aangegeven de code te zullen verstrekken, maar vooralsnog is dat –
ondanks meermaals rappelleren - nog niet gebeurd.

14-09-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang gekregen tot Exact
Online. De hierboven vermelde financiële gegevens zijn daaruit afkomstig. De
curator heeft sterke tw ijfels bij de juistheid van deze cijfers. Zie verder
paragraaf 7 van dit verslag.

17-12-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

14-09-2018
1

Volgens opgave van de bestuurder zouden er drie w erknemers in dienst zijn
bij gefailleerde.
5

14-03-2019
3

Uiteindelijk is gebleken dat een vijftal personeelsleden bij gefailleerde in
dienst w aren.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 1,40

14-09-2018
1

Verslagperiode
van
15-8-2018

14-09-2018
1

t/m
13-9-2018

van
14-9-2018

17-12-2018
2

t/m
16-12-2018

van
17-12-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren

14-03-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8,25 uur

2

13,80 uur

3

3,20 uur

totaal

25,25 uur

Toelichting bestede uren
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 aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.

14-09-2018
1

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via
onze w ebsite (w w w .vandiepen.com) alsmede via het Centraal
Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 21 november 2017. Enig aandeelhouder en
bestuurder van gefailleerde is Dias & Gaia Holding B.V. Enig aandeelhouder en
bestuurder van laatsgenoemde vennootschap is de heer R.R. van Roshum.
De heer R.R. van Roshum is in gemeenschap van goederen getrouw d met
mevrouw M.J.E. van Roshum, h.o.d.n. Van Roshum Beveiliging. Zij is op 28
november 2017 in staat van faillissement verklaard, w aarbij mr. J.A.M. van
Dieren ook als curator is aangesteld (F.16/17/522).
Dias & Gaia Holding B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van
Vereenigde Landelijke Beveiliging Group B.V., w elke vennootschap tevens op
15 augustus 2018 - met aanstelling van dezelfde curator - in staat van
faillissement is verklaard (Insolventienummer: F.16/18/355). Beide
faillissementen lijken in elk geval vooralsnog nauw met elkaar verw even.
Verw ezen w ordt naar het betreffende faillissementsverslag.
Dias & Gaia Holding B.V. is daarnaast nog enig aandeelhouder en bestuurder
van CR4SS B.V., w elke vennootschap ook op hetzelfde adres is gevestigd als
gefailleerde. Deze vennootschap is - net als Dias & Gaia Holding B.V. - niet in
staat van faillissement verklaard.

14-09-2018
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1.2 Lopende procedures
Daar is vooralsnog niet van gebleken.

14-09-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zouden er geen verzekeringen zijn
afgesloten.

14-09-2018
1

1.4 Huur
Het pand aan het adres w aar gefailleerde volgens het Handelsregister
gevestigd is, w erd gehuurd. De bestuurder van gefailleerde heeft echter
aangegeven dat de huur reeds beëindigd zou zijn. De curator is nog in
afw achting van stukken die dit bevestigen en zal dit nader onderzoeken.

14-09-2018
1

Vooralsnog is nog onduidelijk door w elke vennootschap het pand w erd
gehuurd.
Inmiddels is er contact gew eest met de verhuurder. De huurovereenkomst
stond op naam van Van Roshum Beveiliging V.O.F. en w as al voor datum
faillissement beëindigd. Volgens opgave van de verhuurder bevonden er zich
bij de oplevering geen administratie of w aardevolle zaken meer in het pand.

1.5 Oorzaak faillissement

17-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Op 15 augustus 2018 heeft er in het faillissement van mevrouw Van Roshum
een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Omdat de bestuurder van
gefailleerde in gemeenschap van goederen is getrouw d met mevrouw Van
Roshum w as hij tevens opgeroepen voor dit verhoor. Zow el mevrouw Van
Roshum als de bestuurder van gefailleerde zijn verschenen. Tijdens de zitting
kw am ook de financiële situatie van gefailleerde en Dias Beheer B.V. aan de
orde. Er is diezelfde dag nog ex artikel 4 Fw het faillissement van de
vennootschap en zustermaatschappij Vereenigde Landelijke Beveiliging Group
B.V. aangevraagd.

14-09-2018
1

De bestuurder van gefailleerde heeft daarna als oorzaak van het faillissement
nog het volgende aangevoerd. Gefailleerde zou zijn opgericht met het oog op
het uitvoeren van nog te verkrijgen opdracht (w aar veel ondersteuning voor
nodig zou zijn). Er w as een intentieovereenkomst getekend, maar uiteindelijk
bleek geen enkele opdracht door te gaan. Daardoor w aren er uiteindelijk
alleen maar kosten en geen opbrengsten. Vanw ege de zeer summiere
administratie die tot nu toe is verstrekt (zie onderdeel "7.1 Boekhoudplicht") is
voor de curator vooralsnog niet te toetsen of genoemde oorzaken inderdaad
tot het faillissement hebben geleid.
De curator w enst op korte termijn nog een keer in gesprek te gaan met de
bestuurder van gefailleerde w aarin onder meer de oorzaken en achtergrond
van het faillissement uitgebreider kunnen w orden besproken. Hij heeft
aangegeven eerst meer inzicht in de administratie te w ensen en dat inzicht is
tot nu toe niet verstrekt. De curator zal hoe dan ook nog nader onderzoek
doen naar de oorzaak van het faillissement.
In de derde verslagperiode is zeer recent ook het faillissement van
moedermaatschappij Dias & Gaia Holding B.V. uitgesproken. In dat
faillissement is de curator eveneens tot curator benoemd. De verw achting
van de curator is dat hij zich met toegang tot de administratie van die
vennootschap zich een beter en definitief oordeel over de oorzaken van het
onderhavige faillissement kan vormen. Daarbij maakt hij het voorbehoud dat
het door de gebrekkige en op punten onjuiste administratie van gefailleerde
moeizaam blijft om daadw erkelijk goed inzicht in de onderneming te
verkrijgen. De curator acht het niet onw aarschijnlijk dat de gebrekkige
administratie op zichzelf al een belangrijke oorzaak van het faillissement is
gew eest, nu het erop lijkt dat het bestuur geen goed inzicht in de rechten en
verplichtingen van de vennootschap had.

14-03-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
Gefailleerde had drie personeelsleden in dienst. De bestuurder heeft
aangegeven dat de arbeidsovereenkomst van tw ee van de personeelsleden
reeds zouden zijn beëindigd. De curator heeft echter kort na het faillissement

14-09-2018
1

contact met hen gehad en vooralsnog lijkt het erop dat de
arbeidsovereenkomsten met hen niet rechtsgeldig w aren beëindigd. Eén van
hen had reeds een verstekvonnis tegen gefailleerde verkregen voor
achterstallig loon. Beide w erknemers w aren in elk geval voornemens om een
bodemprocedure te starten.
Van de derde w erknemer die mogelijk nog in dienst is, is w el een
(ongetekende) arbeidsovereenkomst ontvangen maar niet een adres. Dit is
nagevraagd bij de bestuurder.
17-12-2018
2

Personeelsleden
Enige personeelsadministratie ontbreekt. Zo zijn bijvoorbeeld nooit
loonstroken verstrekt, maar enkel per bank 'voorschotten' betaald. Het is geen
sinecure gebleken om vast te stellen w elke personen op datum faillissement
nog in dienst w aren en bij w elke vennootschap: gefailleerde of Vereenigde
Landelijke Beveiliging Group B.V. (zie par. 1.1). De contacten met de (ex)w erknemers en de bepaling van de totale loonvorderingen lopen nu via het
UW V.

14-03-2019
3

Personeelsleden
5
Uit de uiteindelijk verkregen administratie is gebleken dat er vijf
personeelsleden in dienst w aren. Alle arbeidsovereenkomsten zijn met
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-09-2018
1

Personeelsleden
0
Gefailleerde is opgericht op 27 november 2017. Alle personeelsleden zouden
pas in 2018 in dienst zijn getreden.

14-03-2019
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Personeelsleden
1
Uit later verkregen administratie blijkt dat één van de personeelsleden
(mogelijk) al voor 2018 in dienst w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-8-2018

2

De tw ee w erknemers w aarmee de curator kort na faillissement
contact heeft gehad zijn per deze datum ontslagen.

17-9-2018

3

De w erknemers w aarover later informatie is ontvangen.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
- contacten met w erknemers;
- contacten met UW V;
- verder afw ikkelen w erkzaamheden rond personeel.

14-09-2018
1

Afgew ikkeld.

17-12-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

14-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Van een w erknemer is vernomen dat er zich nog inventaris zou bevinden in het
bedrijfspand w aar gefailleerde in gevestigd is/zou zijn. De bestuurder geeft
aan dat dit niet het geval is. De curator zal hier nog onderzoek naar doen,
alsmede naar de vraag w ie in voorkomend geval eigenaar is van deze zaken.

14-09-2018
1

Nu de verhuurder heeft aangegeven dat er geen inventaris meer aanw ezig
w as in het pand, acht de curator het niet opportuun hier verder onderzoek
naar te doen. Uit de financiële administratie lijkt overigens te blijken dat
Vereenigde Landelijke Beveiliging Group B.V. eigenaar w as van de inventaris.

17-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Daarvan is vooralsnog geen sprake.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

14-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- onderzoek inventaris/overige bedrijfsmiddelen.

14-09-2018
1

Afgew ikkeld.

17-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog is hier niet van gebleken. Van een lopend bedrijf w as op datum
faillissement geen sprake.

14-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

14-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1,40
totaal

€ 1,40

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op datum faillissement w as er een creditsaldo ad € 1,40 op de bankrekening
die gefailleerde bij ING aanhield. Dit bedrag is opgevraagd en overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

14-09-2018
1

Van andere activa is niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.

14-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zou volgens opgave van de bestuurder geen sprake zijn van debiteuren.

14-09-2018
1

Uit de financiële administratie blijkt ook niet van enige debiteuren, behalve een
beperkte vordering ad € 55,= op Dias & Gaia Holding B.V. (zie par. 1.1). Zie
verder paragraaf 4 van het verslag van Vereenigde Landelijke Beveiliging
Group B.V.

17-12-2018
2

Dias & Gaia Holding B.V. is recent in staat van faillissement verklaard. Zie
verder paragraaf 4 in het faillissement van Vereenigde Landelijke Beveiliging
Group B.V.

14-03-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- onderzoek naar bestaan debiteuren.

14-09-2018
1

Afgew ikkeld.

17-12-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Vooralsnog lijkt er geen sprake van een bancaire schuld. De bankafschriften
zijn opgevraagd en ontvangen van ING.

14-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
Een kopieerapparaat zou via een huurkoopovereenkomst zijn aangeschaft. De
curator zal nadere informatie opvragen bij de bestuurder.

14-09-2018
1

De leasemaatschappij is in direct contact met de bestuurder gebracht over
teruggave van het kopieerapparaat. Het kopieerapparaat is volgens de
verhuurder in elk geval niet aanw ezig in het voorheen gehuurde pand.

17-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder heeft aangegeven dat er geen zekerheden zijn verstrekt aan
derden.

5.4 Separatistenpositie

14-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

14-09-2018
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

14-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

14-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek bankafschriften.

14-09-2018
1

Afgew ikkeld.

17-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w as op datum faillissement geen sprake van een lopende onderneming.
Voortzetten w as dan ook onmogelijk.

14-09-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

14-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoort naar het zich laat aanzien niet tot de mogelijkheden, nu
het de onderneming op datum faillissement al w as gestaakt.

14-09-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

14-09-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

14-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft ondanks diverse verzoeken van zijn kant en toezeggingen
van de bestuurder nog slechts in zeer beperkte mate administratie ontvangen
die met name ziet op personeelsadministratie. Voorts heeft de bestuurder
recent aangegeven dat er een map met overige administratie per post vanuit

14-09-2018
1

België is toegezonden. Tot slot zou de financiële administratie beschikbaar zijn
via het programma 'Exact Online' en de bestuurder heeft toegezegd de
inlogcode hiervan te verstrekken.
De curator zal de bestuurder nog eenmaal de kans geven om alle (financiële)
administratie van gefailleerde aan te leveren. Dit is onder meer afhankelijk van
w at de bestuurder nog per post verstrekt en of de financiële administratie
inderdaad toegankelijk is. Daarna zal de curator een oordeel vellen over de
vraag of de administratie voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zoals gezegd de beschikking
gekregen over de financiële administratie uit Exact Online. Daarnaast zijn van
de bestuurder nog diverse facturen digitaal ontvangen. Ondanks herhaald
verzoek heeft de bestuurder de hard copy administratie - w aarover hij zegt te
beschikken - niet aan de curator ter beschikking gesteld. De bestuurder heeft
naar eigen zeggen onvoldoende middelen om deze stukken op te sturen of
langs te brengen. Aangezien de curator over de financiële administratie
beschikt alsook over een groot aantal facturen, acht hij het niet in het belang
van de boedel nog tijd en kosten te steken in het onder zich nemen van de
(eventuele) hard copy administratie die zich nog in België bevindt. Naar alle
w aarschijnlijkheid gaat het slechts om hard copy facturen, die niet al te veel
toevoegen. De curator heeft aangegeven dat de opstelling van de bestuurder
verder voor zijn eigen rekening en risico komt ter zake van de beoordeling van
de administratieplicht.

17-12-2018
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De curator komt op dit moment tot de conclusie dat de administratie niet
voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt. Dat volgt bijvoorbeeld alleen al
uit het feit dat vaststaat dat er in elk geval enkele personeelsleden in dienst
w aren, maar er geen enkele vorm van personeelsadministratie lijkt te zijn
gevoerd. In de w inst en verliesrekening staat bijvoorbeeld een bedrag ad €
104,80 aan personeelskosten geadministreerd, hetgeen niet juist kan zijn.
Aangezien gefailleerde enkel gefunctioneerd lijkt te hebben als
personeelsvennootschap, leidt het ontbreken van een personeelsadministratie
op zichzelf al tot schending van de administratieplicht. Daarnaast lijken ook
andere onderdelen van de administratie niet te kloppen. Zo is er bijvoorbeeld
sprake van een veel hoge belastingschuld dan is geadministreerd.
Recent is het faillissement van moedermaatschappij Dias & Gaia Holding B.V.
uitgesproken. De curator hoopt hiermee ook een beter inzicht in de
administratie van gefailleerde en dan met name bepaalde kruisverbanden te
verkrijgen.

14-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is eind 2017 opgericht en heeft derhalve nog geen jaarrekeningen
te hoeven deponeren.

14-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

14-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de bankafschriften volgt dat aan de stortingsverplichting ad € 100,= is
voldaan.

14-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-09-2018
1

In onderzoek. De curator zal hier ook de uitkomst van zijn onderzoek naar de
boekhoudplicht (artikel 7.1) bij betrekken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

17-12-2018
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Nu niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan, staat daarmee ex
artikel 2:248 lid 2 BW het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en w ordt dit
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
Nu de bestuurder, de heer W arnar, in gemeenschap van goederen is gehuw d
met mevrouw Van Roshum - die in staat van faillissement is verklaard (zie par.
1.1) - acht de curator het nemen van (civielrechtelijke) vervolgstappen niet
opportuun.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

14-09-2018
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

17-12-2018
2

Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek doen naar overige mogelijke onrechtmatigheden.

14-09-2018
1

Het onderzoek is in beginsel afgerond, al kan de curator gezien de stand van
de administratie niet uitsluiten dat hij nog op bepaalde onderzoekspunten en /
of onregelmatigheden zal stuiten.

17-12-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- verder rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2018
1

Afgerond.

17-12-2018
2

Inzicht verkrijgen in de administratie, oorzaken faillissement en
kruisverbanden faillissement Dias & Gaia Holding B.V. door middel van
administratie laatstgenoemde vennootschap.

14-03-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.956,00

14-09-2018
1

€ 65.021,00

17-12-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Tot op heden geen.

14-09-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Tot op heden geen.
€ 1.405,60

14-09-2018
1
14-03-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-09-2018
1

2

17-12-2018
2

3

14-03-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.082,64

14-09-2018
1

€ 21.693,30

17-12-2018
2

€ 25.622,99

14-03-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator acht het zeer w aarschijnlijk dat aan de preferente en concurrente
crediteuren geen uitkering kan w orden gedaan.

17-12-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven, althans voor zover de bleken uit de
administratie.

17-12-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt, noch is
gebleken van lopende procedures.

14-09-2018
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

14-09-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

14-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10. Overig

14-09-2018
1

10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- contacten met w erknemers en UW V;
- onderzoek naar eventuele roerende zaken;
- verkoop vervoermiddel;
- onderzoek naar eventuele debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de overige gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- de overige gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.

17-12-2018
2

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- trachten te verkrijgen van meer inzicht in de administratie en oorzaken van
het faillissement aan de hand van administratie moedermaatschappij Dias &
Gaia Holding B.V.;
- de overige gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van het faillissement.
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De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van het faillissement. Hij acht het opportuun het faillissement in
ieder geval pas gezamenlijk met het faillissement van zustermaatschappij
Vereenigde Landelijke Beveiliging Group B.V. af te w ikkelen.
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De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van het faillissement. Dat zal mede afhangen van de bevindingen
in het faillissement van Dias & Gaia Holding B.V.
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10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. J.A.M. van Dieren, curator
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht
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030 - 2364600
a.vandieren@vandiepen.com
Het kantoor van de curator is sinds 28 oktober 2018 gevestigd op:
Stadsplateau 17, 3521 AZ Utrecht.

Bijlagen
Bijlagen
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