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Algemene gegevens
Naam onderneming
Buteo Bouw B.V.

06-09-2019
1

Gegevens onderneming
Buteo Bouw B.V. ("Buteo Bouw ") is statutair gevestigd te Laren aan de
Engelsjan 1 (1251 JT) en feitelijk gevestigd te Laren aan de W arrekam 10
(1251 JT) dan w el Kloosterw eg 39C. Buteo Bouw is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
67492894.

06-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Buteo Bouw exploiteert een bouw bedrijf.

06-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 443.857,00

€ -63.286,00

€ 73.346,00

2018

€ 747.351,00

€ -26.656,00

€ 90.016,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Buteo Bouw is op 15 december 2016 opgericht en vormt tezamen met
bestuurder en enig aandeelhouder Daan Kuperus Holding B.V. een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting.

06-09-2019
1

Over het jaar 2018 is geen jaarrekening opgemaakt. De curator heeft de
administratie bij de bestuurder opgevraagd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Buteo Bouw heeft geen w erknemers is dienst.

06-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 408,54

06-09-2019
1

€ 25.312,32

06-12-2019
2

€ 26.162,33

06-03-2020
3

€ 31.162,33

05-06-2020
4

€ 31.162,33

04-09-2020
5

€ 31.162,33

04-12-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-8-2019

06-09-2019
1

t/m
5-9-2019
van
6-9-2019

06-12-2019
2

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

06-03-2020
3

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

05-06-2020
4

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

04-09-2020
5

t/m
3-9-2020
van
4-9-2020

04-12-2020
6

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

04-03-2021
7

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

04-06-2021
8

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021
t/m
2-9-2021

Bestede uren

03-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 30 min

2

54 uur 55 min

3

4 uur 50 min

4

26 uur 15 min

5

11 uur 10 min

6

42 uur 1 min

7

9 uur 15 min

8

8 uur 30 min

9

8 uur 25 min

totaal

196 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator een beeld gevormd van de
onderneming. In dat kader heeft de curator gesprekken gevoerd met onder
andere de bestuurder, opdrachtgevers, crediteuren en de leasemaatschappij.

06-09-2019
1

De stand van de boedel bleek zodanig te zijn, dat de curator de lopende
opdrachten niet meer kon afronden. De curator heeft in de eerste
verslagperiode de activiteiten van Buteo Bouw gestaakt.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de activa van Buteo Bouw
verkocht. Daarnaast is de debiteurenpositie verder in kaart gebracht en heeft
de curator de administratie onderzocht.

06-12-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de openstaande debiteuren
aangeschreven en het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

06-03-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet
en de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de
bestuurder.

05-06-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator aanvullend overleg gehad met de
bestuurder over de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast
vindt nog overleg plaats met een debiteur over een opstaande vordering.

04-09-2020
5

In afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar de
openstaande vordering op de debiteur, alsmede naar de door deze debiteur
ingestelde tegenvordering. Naar aanleiding van de voorlopige bevindingen uit
het rechtmatigheidsonderzoek heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden en heeft de bestuurder aanvullende informatie aangeleverd.

04-12-2020
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator aanvullend overleg gehad met
bestuurder over zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.
Daarnaast is gecorrespondeerd met de debiteur over de openstaande
vordering.

04-03-2021
7

In de achtste verslagperiode heeft de curator een terugkoppeling van de
bestuurder ontvangen op de voorlopige bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Op verzoek van de bestuurder is aan de
bestuurder de door de curator veiliggestelde administratie ter beschikking
gesteld. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder op verschillende punten
recent nadere inlichtingen aan de curator verschaft. De curator zal deze
aanvullende inlichtingen komende verslagperiode meenemen bij de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2021
8

Naar aanleiding van de ontvangen reactie van de bestuurder is aanvullend
contact gew eest over de bevindingen van de curator inzake het
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast heeft de curator gepoogd
overeenstemming te bereiken met de debiteur over de openstaande
vordering.

03-09-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Buteo Bouw is Daan Kuperus Holding
B.V die op haar beurt w ordt bestuurd door de heer D. Kuperus.

06-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is momenteel één procedure aanhangig
tegen Buteo Bouw . Dit betreft een geschil met een van de door Buteo Bouw
ingehuurde onderaannemers.

06-09-2019
1

Zie paragraaf 9.3 van dit verslag.

06-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen voor CAR en Montage en
inventaris/goederen tot en met september 2019 gecontinueerd.

06-09-2019
1

1.4 Huur
Buteo Bouw huurt een w erkplaats aan het adres de W arrekam 10 dan w el
Kloosterw eg 39C in Laren. De huurovereenkomst is met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd.

06-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat op tw ee projecten geschillen zijn ontstaan
met de door Buteo Bouw ingeschakelde onderaannemers. Een van de
onderaannemers heeft derdenbeslag gelegd onder de opdrachtgever,
w aardoor de laatste termijn van € 10.000,= niet w erd uitbetaald. Daarnaast is
door de betreffende onderaannemer een procedure in hoofdzaak aanhangig
gemaakt. Op het tw eede project zou de opdrachtgever zijn
betalingsverplichtingen van ruim € 40.000,= hebben opgeschort omdat de
opdracht niet juist zou zijn uitgevoerd. Beide geschillen hebben volgens de
bestuurder er aan bijgedragen dat Buteo Bouw in liquiditeitsproblemen kw am
te verkeren. Hierdoor kon Buteo Bouw geen nieuw e opdrachten meer
aannemen en w as een faillissement onvermijdelijk.

06-09-2019
1

De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In
komende verslagperiodes zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.
In onderzoek.

06-12-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Buteo Bouw heeft geen w erknemers in dienst gehad. Voor de uitvoering van
de w erkzaamheden w erd een w erknemer van Buteo W erkt B.V. ingeschakeld
of onderaannemers dan w el ZZP´ers .

06-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
06-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing, zie 2.1.

06-09-2019
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.

06-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 4.840,00

totaal

€ 4.840,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
Buteo Bouw heeft in de gehuurde w erkplaats diverse bouw materialen
opgeslagen. Daarnaast beschikt zij over een beperkte kantoorinventaris,
handgereedschap en machines.

06-09-2019
1

De bedrijfsmiddelen van Buteo Bouw zijn aan een opkoper verkocht voor €
4.840,=.

06-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet bekend.

06-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft geïnventariseerd over w elke bedrijfsmiddelen Buteo Bouw
beschikt en de w aarde van de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Daarnaast heeft
de curator contact gehad met verschillende geïnteresseerde partijen en
opkopers aangeschreven.

06-09-2019
1

De curator heeft voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen een biedproces
georganiseerd. In dat kader heeft de curator contact gehad met verschillende
geïnteresseerden en heeft er een kijkdag plaatsgevonden. De activa is
vervolgens aan de hoogst biedende partij verkocht.

06-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk van Buteo Bouw betreft in totaal 4 projecten bij
particulieren. Volgens opgave van de bestuurder zijn 3 projecten (nagenoeg)
klaar. Eén project moest nog afgemaakt w orden. De boedel beschikt echter
over onvoldoende financiële middelen om het project af te ronden, zodat de
curator genoodzaakt is de bedrijfsactiviteiten te staken.

06-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de lopende projecten geïnventariseerd en contact gehad met
de opdrachtgevers.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam/domeinnaam/w ebisite
totaal

Toelichting andere activa

06-09-2019
1

Toelichting andere activa
Handelsnaam/domeinnaam/w ebsite heeft de curator niet kunnen verkopen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.000,00
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 5.000,00

€ 0,00

06-12-2019
2

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft verklaard dat tw ee opdrachtgevers nog geld verschuldigd
zijn aan Buteo Bouw . De curator zal de komende verslagperiode de
vorderingen verder beoordelen.

06-09-2019
1

De curator heeft met de bestuurder van Buteo Bouw aanvullend overleg gehad
over de omvang van de debiteurenportefeuille. Vervolgens zijn door de curator
drie opdrachtgevers aangeschreven. De curator streeft er naar om de
komende verslagperiode met de drie opdrachtgevers overeenstemming te
bereiken over de openstaande vorderingen.

06-12-2019
2

De aangeschreven opdrachtgevers hebben verw eer gevoerd tegen de
vordering van de boedel. De curator heeft deze verw eren in onderzoek en zal
trachten overeenstemming te bereiken over de openstaande vorderingen.

06-03-2020
3

De curator heeft met inachtneming van de kosten van een eventuele
gerechtelijke procedure en met toestemming van de rechter - commissaris een
minnelijke regeling getroffen met een van de opdrachtgevers. Deze
opdrachtgever heeft € 5.000,- aan de boedel betaald. Ten aanzien van een
andere vordering heeft de curator vastgesteld dat de vordering niet inbaar is.
Uit de administratie volgt dat nog een derde opdrachtgever geld verschuldigd
is aan Buteo Bouw . De curator heeft het door de opdrachtgever gevoerde
verw eer nog in onderzoek.

05-06-2020
4

De curator streeft er naar om de komende verslagperiode overeenstemming te
bereiken met een opdrachtgever die nog geld verschuldigd is aan Buteo Bouw .

04-09-2020
5

De curator heeft in afgelopen verslagperiode een nader onderzoek ingesteld
naar de vordering van de debiteur, alsmede naar de door deze debiteur
ingestelde tegenvordering. De curator zal zijn bevindingen in de volgende
verslagperiode met de debiteur delen en beoordelen of het opportuun is om
nadere rechtsmaatregelen te treffen.

04-12-2020
6

De curator heeft de debiteur een laatste betalingsvoorstel gedaan en zal bij
uitblijven van een minnelijke regeling in de volgende verslagperiode nader
beoordelen of het opportuun is om nadere rechtsmaatregelen te treffen.

04-03-2021
7

De curator heeft de debiteur nogmaals een betalingsvoorstel gedaan. Bij het
uitblijven van een minnelijke regeling zal de curator overw egen om over te
gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

04-06-2021
8

De debiteur heeft het betalingsvoorstel niet geaccepteerd w aardoor de
curator zich zal beraden over het starten van een gerechtelijke procedure.

03-09-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren, afstemming advocaat Buteo Bouw en aanschrijven
opdrachtgever.

06-09-2019
1

Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

06-12-2019
2

Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

06-03-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de banken aangeschreven. Buteo Bouw heeft geen
kredietovereenkomst bij de bank zodat de curator geen vordering van de bank
verw acht te ontvangen.

06-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
Buteo Bouw leaste tw ee bedrijfsw agens. De bedrijfsw agens zijn opgehaald
door de leasemaatschappij.

06-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven en heeft contact
opgenomen met de crediteuren die een eigendomsvoorbehoud hebben
ingeroepen.

06-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact gehad met de leasemaatschappij en een taxateur
over de (eventuele over)w aarde van de leaseauto's. Daarnaast heeft de
curator overlegd met de bestuurder, contact gehad met crediteuren en de
geclaimde eigendomsvoorbehouden beoordeeld.

06-09-2019
1

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

06-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

06-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

06-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de aanw ezige administratie meegenomen en digitale
administratie bij de bestuurder opgevraagd.

06-09-2019
1

In onderzoek.

06-03-2020
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
met de bestuurder gedeeld. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking
met de bestuurder plaatsgevonden en is door de bestuurder op een aantal
punten nadere informatie aangeleverd. De curator zal deze aanvullende
informatie komende verslagperiode meenemen bij de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2020
6

De curator heeft de bestuurder nog een aantal aanvullende vragen gesteld. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder. De curator zal
deze aanvullende informatie komende verslagperiode meenemen bij de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
7

Op verzoek van de bestuurder is aan de bestuurder de door de curator
veiliggestelde administratie ter beschikking gesteld. Naar aanleiding daarvan
heeft de bestuurder op verschillende punten recent nadere inlichtingen aan de
curator verschaft. De curator zal deze aanvullende inlichtingen komende
verslagperiode meenemen bij de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

06-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming heeft Buteo Bouw geen verplichte
accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

06-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 15 december 2016. Het gestorte kapitaal is
nihil.

06-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld en de bestuurder
op een aantal punten om een nadere toelichting gevraagd. De curator is in
afw achting van een reactie van de bestuurder.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
zie 7.1.

Toelichting
De curator zal de recent ontvangen aanvullende inlichtingen komende
verslagperiode meenemen bij de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Naar aanleiding van de ontvangen reactie van de bestuurder is aanvullend
contact gew eest over de bevindingen van de curator inzake het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator streeft er naar de komende
verslagperiode tot een afronding van het rechtmatigheidsonderzoek te
komen.

7.6 Paulianeus handelen

06-09-2019
1

06-03-2020
3

05-06-2020
4

04-12-2020
6

04-03-2021
7

04-06-2021
8

03-09-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-09-2019
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie paragraaf 7.5 van dit verslag.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
Zie 7.1.

06-03-2020
3

05-06-2020
4

04-12-2020
6

04-03-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator
vastgesteld dat op een van de projecten geen aansluiting bestond tussen de
projectadministratie en de bankmutaties. De curator heeft met de bestuurder
hierover een regeling getroffen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-12-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de (digitale)administratie opgevraagd bij de bestuurder.

06-09-2019
1

Onderzoek (financiële) administratie en bespreking bestuurder.

06-12-2019
2

Onderzoek (financiële) administratie.

06-03-2020
3

De curator heeft de eerste analyses van het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld.

05-06-2020
4

De bestuurder heeft input geleverd op de eerste analyses van het
rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding van deze input heeft de curator
aanvullende vragen gesteld. De curator is nog in afw achting van een reactie en
streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af
te ronden.

04-09-2020
5

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
met de bestuurder gedeeld. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking
met de bestuurder plaatsgevonden en is door de bestuurder op een aantal
punten nadere informatie aangeleverd. De curator zal deze aanvullende
informatie komende verslagperiode meenemen bij de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2020
6

zie 7.1.

04-03-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 500,00

06-09-2019
1

Toelichting
Tot op heden is er 1 boedelvordering ingediend voor de huur over de maand
augustus 2019.
€ 1.000,00
Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van tw ee maanden huur,
totaal € 1.000,=.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-12-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.799,00

06-09-2019
1

€ 117.900,00

06-12-2019
2

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

Toelichting
De bestuurder heeft bij de curator kenbaar gemaakt dat een gedeelte van de
preferente vordering van de fiscus niet juist is. De curator zal hierover nadere
afstemming met de fiscus hebben.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van een reactie van de fiscus.

04-06-2021
8

03-09-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-09-2019
1

Toelichting
Er hebben zich tot nu toe geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

06-09-2019
1

14

06-12-2019
2

15

06-03-2020
3

16

04-12-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.023,14

06-09-2019
1

€ 87.321,66

06-12-2019
2

€ 87.348,86

06-03-2020
3

€ 89.676,26

04-12-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is nog niet bekend.

06-09-2019
1

Nog niet bekend.

06-03-2020
3

Gelet op hoogte van de vordering van de fiscus is het niet de verw achting dat
een uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers.

05-06-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het uitnodigen van alle bekende schuldeisers om hun vordering in te dienen.

06-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement w as Buteo Bouw betrokken bij een procedure.

06-09-2019
1

9.2 Aard procedures
AF Bouw onder een opdrachtgever van Buteo Bouw conservatoir derdenbeslag
gelegd en op 15 juli 2019 gedagvaard. AF Bouw vordert in de procedure
afdracht van overeengekomen w instverdeling.

06-09-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst. De curator heeft AF
Bouw uitgenodigd om haar vordering bij hem in te dienen.

06-09-2019
1

De rechtbank heeft bij vonnis van 23 oktober 2019 de procedure op grond van
artikel 29 Fw geschorst.

06-12-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met de bestuurder, de advocaat van Buteo Bouw , derde beslagene en
AF Bouw .

06-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode de volgende acties uitzetten:
- verkoop activa;
- debiteurenpositie verder beoordelen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

06-09-2019
1

De curator zal komende verslagperiode de volgende acties uitzetten:
- debiteurenincasso;
- onderzoek administratie voortzetten;
- onderzoek oorzaken faillissement voortzetten.

06-12-2019
2

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

06-03-2020
3

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken faillissement.

05-06-2020
4

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken faillissement.

04-09-2020
5

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2020
6

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021
7

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden ter
hand nemen:
- afstemming fiscus ingediende vordering;
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2021
8

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
ter hand nemen:
- afstemming fiscus ingediende vordering;
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan
w orden.

06-09-2019
1

Onbekend.

06-03-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-09-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

