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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Flex Schoonmaak Groep B.V.

10-05-2019
1

Gegevens onderneming
Flex Schoonmaak Groep B.V. ('Flex Schoonmaak') is statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Utrecht aan de Portoricodreef 12 te (3563 SR) Utrecht.
Flex Schoonmaak is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 64387755. Flex Schoonmaak is opgericht op 12
oktober 2015.

10-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Flex Schoonmaak treedt op als intermediair voor stukadoors en timmermannen
en richt zicht daarbij op kleine verbouw ingen en onderhoud.

10-05-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële administratie bij de bestuurder opgevraagd.

10-05-2019
1

Ondanks vele verzoeken heeft de curator tot op heden slechts een zeer
summiere administratie ontvangen. De curator is zodoende van oordeel dat
niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

07-05-2020
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-05-2019
1

Toelichting
Bij Flex Schoonmaak w as een medew erker in dienst. Het dienstverband van
deze medew erker is voor faillissement geëindigd. De curator heeft de stukken
omtrent deze beëindiging bij de bestuurder opgevraagd.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-05-2019
1

€ 1,96

09-08-2019
2

Toelichting
Op de ING-rekening van Flex Schoonmaak stond op faillissementsdatum een
positiefsaldo van € 1,96. ING Bank heeft dit bedrag overgemaakt naar de
boedelrekening.
€ 1,96

08-11-2019
3

€ 1,96

07-02-2020
4

€ 4.501,96

05-11-2021
11

Verslagperiode
van
11-4-2019

10-05-2019
1

t/m
9-5-2019
van
10-5-2019

09-08-2019
2

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

08-11-2019
3

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

07-02-2020
4

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

07-05-2020
5

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

07-08-2020
6

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
7

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
8

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

05-05-2021
9

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

05-08-2021
10

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021
t/m
4-11-2021

Bestede uren

05-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 25 min

2

2 uur 5 min

3

2 uur 45 min

4

0 uur 45 min

5

0 uur 35 min

6

0 uur 40 min

7

3 uur 0 min

8

1 uur 0 min

9

16 uur 25 min

10

45 uur 5 min

11

18 uur 55 min

totaal

92 uur 40 min

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren
van de activa en de passiva van Flex Schoonmaak. Aangezien de
bedrijfsactiviteiten voor faillissement reeds w aren beëindigd, konden de
activiteiten niet w orden voortgezet. Tijdens de eerste verslagperiode heeft de
curator een intakegesprek gehad met de bestuurder en is alle administratie
opgevraagd.

10-05-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan in de
administratie en ten aanzien van bepaalde onderw erpen nadere informatie bij
de bestuurder opgevraagd.

09-08-2019
2

De curator heeft afgelopen verslagperiode het onderzoek in de administratie
voortgezet en naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek nadere
vragen aan de bestuurder gesteld. Daarnaast heeft de curator de bekende
debiteuren aangeschreven.

08-11-2019
3

De curator heeft afgelopen verslagperiode meerdere keren de ontbrekende
informatie bij de bestuurder opgevraagd. Voorts zijn de openstaande
debiteuren nogmaals aangeschreven en heeft de curator bij de bestuurder
nadere informatie opgevraagd ten aanzien van de openstaande debiteuren.

07-02-2020
4

Ondanks vele verzoeken heeft de curator tot op heden geen aanvullende
informatie van de bestuurder ontvangen. De curator concludeert dat niet aan
de boekhoudplicht is voldaan en zal komende verslagperiode onderzoeken of
het opportuun is een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken.

07-05-2020
5

De curator heeft afgelopen verslagperiode w ederom contact gehad met de
bestuurder en de boekhouder w egens het ontbreken van de administratie.
Daarnaast heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
advocaat van de bestuurder.

07-08-2020
6

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de bestuurder
en zijn advocaat. Daarnaast heeft de curator een derde aangesproken tot
terugbetaling van een verstrekte lening. De curator zal komende
verslagperiode onderzoeken of het opportuun is een procedure tegen de
bestuurder en deze derde aanhangig te maken.

06-11-2020
7

De curator heeft de bestuurder en de derde afgelopen verslagperiode
meerdere keren aangeschreven. De curator heeft een inhoudelijk reactie en
voorstel van de derde ontvangen en zal komende verslagperiode beoordelen
of het voorstel toereikend is.

05-02-2021
8

De curator heeft afgelopen verslagperiode een voorstel van de advocaat van
de bestuurder en de derde ontvangen. Dit voorstel is in de optiek van de
curator niet toereikend, zodat de curator een tegenvoorstel heeft voldaan.
Indien tijdige instemming vanuit de zijde van de bestuurder en de derde
uitblijft, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken toestemming te
verlenen voor het nemen van aanvullende rechtsmaatregelen.

05-05-2021
9

Aangezien partijen geen overeenstemming konden bereiken, heeft de curator
een procedure aanhangig gemaakt. De curator zal deze procedure in de
komende verslagperiode voortzetten.

05-08-2021
10

Afgelopen verslagperiode heeft de curator met de derde overeenstemming
kunnen bereiken over een minnelijke regeling. Na betaling van het volledige
schikkingsbedrag zal de procedure w orden doorgehaald.

05-11-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Flex Schoonmaak is mevrouw A.M.
Ibraimova.

10-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

10-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft verzekeringen bij de bestuurder opgevraagd en zal deze
verzekeringen - voor zover noodzakelijk - beëindigen.

10-05-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

10-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat zij door de belangrijkste opdrachtgever zijn
benadeeld. Deze opdrachtgever zou ten onrechte een te lage vergoeding
hebben uitbetaald voor de verrichte w erkzaamheden, w aardoor er schulden bij
Flex Schoonmaak zijn ontstaan. Als gevolg van het oplopen van de schulden
zag Flex Schoonmaak zich genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen.

10-05-2019
1

De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In
komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator
onderzoek verrichten naar de administratie van Flex Schoonmaak en de
financiële verslaglegging.
In onderzoek.

09-08-2019
2

Voor het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft de curator
afgelopen verslagperiode meerdere keren aanvullende informatie bij de
bestuurder opgevraagd. Indien de bestuurder nalaat de opgevraagde
informatie op korte termijn aan te leveren, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

07-02-2020
4

Gelet op de uitbraak van het Corona-virus heeft de curator nog geen verzoek
voor een faillissementsverhoor gedaan. Voor zover noodzakelijk zal de curator
komende verslagperiode alsnog verzoeken een faillissementsverhoor te
gelasten.

07-05-2020
5

Het niet voeren van een deugdelijke administratie en het onttrekken van
gelden uit de vennootschap zijn in de optiek van de curator de belangrijkste
oorzaken van het faillissement.

05-05-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-05-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er geen w erknemers in dienst bij FLex
Schoonmaak.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-05-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand van het faillissement w as een medew erker in dienst
bij Flex Schoonmaak. De curator heeft bij de bestuurder een bew ijs van
beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgevraagd.

Toelichting
De curator is in afw achting van de informatie van de bestuurder.

09-08-2019
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De w erkzaamheden van
Flex Schoonmaak vonden plaats vanuit het huis van de bestuurder. De
bestuurder heeft verklaard dat Flex Schoonmaak voor haar w erkzaamheden
niet beschikte over enige activa.

10-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

De bestuurder heeft verklaard dat Flex
Schoonmaak een vordering op haar
belangrijkste opdrachtgever heeft.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator heeft de onderliggende stukken voor de vordering van Flex
Schoonmaak op haar grootste opdrachtgever bij de bestuurder opgevraagd.
De curator zal komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
vordering op deze partij.

10-05-2019
1

De curator heeft afgelopen verslagperiode de ontvangen
debiteurenadministratie onderzocht. De bestuurder stelt zich op het standpunt
dat Flex Schoonmaak nog een bedrag van € 37.500,- tegoed zou hebben van
een derde. De curator heeft een nadere onderbouw ing van deze vordering bij
de bestuurder opgevraagd.

09-08-2019
2

De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie van de
bestuurder ontvangen. De curator heeft de derde aangeschreven het
openstaande bedrag over te maken naar de boedelrekening.

08-11-2019
3

Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de advocaat van de
openstaande debiteur, heeft de curator aanvullende informatie bij de
bestuurder opgevraagd om te beoordelen of het aanhangig maken van een
procedure opportuun is.

07-02-2020
4

Ondanks vele verzoeken heeft de curator tot op heden de opgevraagde
informatie niet mogen ontvangen.

07-05-2020
5

De curator heeft de bankmutaties van Flex Schoonmaak van ING Bank N.V.
ontvangen. Uit de bankmutaties van Flex Schoonmaak is gebleken dat door
Flex Schoonmaak geld is uitgeleend aan een derde. De openstaande vordering
van Flex Schoonmaak op deze derde bedraagt thans nog € 18.851,-. De
curator heeft de derde aangesproken dit bedrag aan de boedel te voldoen.

06-11-2020
7

De curator heeft afgelopen verslagperiode een voorstel van de derde
ontvangen en zal komende verslagperiode nader in overleg treden met de
derde over de terugbetaling.

05-02-2021
8

De curator heeft een tegenvoorstel gedaan aan de derde. Indien partijen niet
tot overeenstemming kunnen komen, zal de curator overgaan tot het nemen
van nadere rechtsmaatregelen.

05-05-2021
9

De curator heeft afgelopen verslagperiode een procedure aanhangig gemaakt.

05-08-2021
10

De curator heeft afgelopen verslagperiode een minnelijke regeling getroffen
met de derde. Na ontvangst van het gehele schikkingsbedrag zal de
procedure w orden doorgehaald.

05-11-2021
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder, opvragen stukken.

10-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

10-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder heeft de curator bericht dat Flex Schoonmaak voor haar
bedrijfsactiviteiten alleen een betaalrekening bij ING Bank N.V. had.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

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

10-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de aanw ezige administratie opgevraagd.

10-05-2019
1

De curator heeft afgelopen verslagperiode een gedeelte van de administratie
ontvangen. Naar aanleiding van het onderzoek in deze administratie heeft de
curator aanvullende administratie bij de bestuurder opgevraagd.

09-08-2019
2

De curator heeft (een gedeelte van) de aanvullende informatie ontvangen en
geanalyseerd. De curator heeft bestuurder uitgenodigd voor een bespreking
om bepaalde onderw erpen nader toe te lichten. Daarnaast heeft de curator de
ontbrekende informatie nogmaals bij de bestuurder opgevraagd.

08-11-2019
3

Tot op heden heeft de curator de aanvullende informatie niet mogen
ontvangen. De curator heeft de bestuurder voor de laatste keer in de
gelegenheid gesteld de ontbrekende informatie aan te leveren. De thans
aanw ezige administratie is onvoldoende om aan de boekhoudplicht te voldoen.

07-02-2020
4

Aangezien de curator - ondanks vele verzoeken - geen aanvullende
administratie heeft mogen ontvangen, is de curator van oordeel dat niet is
voldaan aan de boekhoudplicht. De curator zal komende verslagperiode
onderzoeken of het opportuun is een procedure tegen de bestuurder
aanhangig te maken.

07-05-2020
5

De aangetroffen administratie voldoet niet aan de vereisten van artikel 2:10
BW . Daarnaast heeft de bestuurder nagelaten jaarrekeningen te deponeren.
De curator heeft de bestuurder aangesproken voor het faillissementstekort en
is in afw achting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de
bestuurder.

07-08-2020
6

De curator zal komende verslagperiode onderzoeken of het opportuun is een
procedure aanhangig te maken.

06-11-2020
7

In onderzoek.

05-02-2021
8

De curator is van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Tevens
zijn de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd.

05-05-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren voorafgaand aan het faillissement zijn niet
gedeponeerd.

10-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft het stortingsbew ijs bij de bestuurder opgevraagd.

10-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal hier nog onderzoek naar verrichten. Afgelopen verslagperiode
heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten
en de aanw ezige activa. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met
het onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
Zie 7.1

Toelichting
De curator constateert dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en tevens is
nagelaten een jaarrekening te deponeren. De curator zal komende
verslagperiode onderzoeken of het opportuun is om een procedure tegen de
bestuurder aanhangig te maken.
Ja

10-05-2019
1

09-08-2019
2

08-11-2019
3

07-02-2020
4

07-05-2020
5

07-08-2020
6

Toelichting
zie 7.1.

Toelichting
De curator is van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Tevens
zijn de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd, zodat het onbehoorlijke
bestuur vaststaat en w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn.

Toelichting
De feitelijk beleidsbepaler van Flex Schoonmaak betw ist dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Voorts zou het uitblijven van betalingen van de
opdrachtgevers van Flex Schoonmaak en het uitblijven van nieuw e
w erkzaamheden de belangrijkste oorzaak van het faillissement zijn. Partijen
hebben afgelopen verslagperiode - zonder erkenning van enige
aansprakelijkheid aan de zijde van de feitelijk beleidsbepaler - een minnelijke
regeling getroffen.

7.6 Paulianeus handelen

05-05-2021
9

05-11-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.
In onderzoek

Toelichting
De curator heeft afgelopen verslagperiode diverse keren de ontbrekende
informatie bij de bestuurder opgevraagd.
In onderzoek

10-05-2019
1

09-08-2019
2
07-02-2020
4

07-08-2020
6

Toelichting
W egens het ontbreken van de administratie heeft de curator dit niet kunnen
onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen administratie en analyseren eerste stukken.

10-05-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

€ 24.338,80

09-08-2019
2

€ 27.112,80

05-05-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

10-05-2019
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend. De curator heeft bij de bestuurder de NAW -gegevens
van de verschillende crediteuren opgevraagd zodat komende verslagperiode
alle bekende crediteuren kunnen w orden aangeschreven.
4

09-08-2019
2

Toelichting
De curator heeft afgelopen verslagperiode de bekende crediteuren
aangeschreven.
5

05-11-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

10-05-2019
1

€ 31.270,11

09-08-2019
2

€ 31.357,61

05-11-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

De curator verw acht dat het faillissement - nadat de vordering van de debiteur
is geïncasseerd - vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld.

08-11-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Opvragen informatie omtrent de crediteuren.

10-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

De heer Akkar

05-08-2021
10

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

Debiteurenincasso.

05-08-2021
10

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

De w ederpartij heeft het verstek gezuiverd en de curator is in afw achting van
een conclusie van antw oord.

05-08-2021
10

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- aanschrijven crediteuren;
- onderzoeken debiteurenpositie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

10-05-2019
1

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- in kaart brengen crediteuren;

09-08-2019
2

- onderzoeken debiteurenpositie en aanschrijven debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.
De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- debiteurenincasso;
- bespreking bestuurder;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

08-11-2019
3

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- debiteurenincasso;
- analyse te ontvangen administratie;
- faillissementsverhoor indien administratie uitblijft;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2020
4

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- debiteurenincasso;
- onderzoek aansprakelijkstelling bestuurder.

07-05-2020
5

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- debiteurenincasso;
- reactie advocaat bestuurder in verband met de aansprakelijkstelling;
- onderzoeken aansprakelijkheidsprocedure.

07-08-2020
6

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- debiteurenincasso;
- onderzoeken aansprakelijkheidsprocedure.

06-11-2020
7

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- overleg derde in verband met betalingsregeling;
- onderzoeken aansprakelijkheidsprocedure.

05-02-2021
8

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- overleg derde in verband met betalingsregeling;
- afstemming rechter-commissaris voor het nemen van rechtsmaatregelen.

05-05-2021
9

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- voortzetten procedure;
- overleg derde in verband met betalingsregeling;

05-08-2021
10

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- incasseren betalingsregeling;
- afw ikkelen faillissement.

05-11-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2021
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