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mr M.C. Evertse

Algemene gegevens
Naam onderneming
SHALCON deuren en geveltechniek B.V.

Gegevens onderneming

01-11-2019
1

Gegevens onderneming
SHALCON deuren en geveltechniek B.V., nader te noemen "failliet" w erd bij
akte d.d. 19 juni 2018 opgericht en ingeschreven in de openbare registers van
de Kamer van Koophandel onder nummer 71912282. Enig aandeelhouder en
bestuurder is sedertdien de heer S.A. Hoseni.

01-11-2019
1

Failliet is een constructiebedrijf dat staal bew erkte door de snijden, te lassen,
te zetten etc. Zij maakte onder andere deuren, gevels, tochtsluizen en
trappen.
Vanaf 1 augustus 2018 huurde failliet een pand aan Barw outsw aarder 13 te
W oerden.
De bestuurder van failliet heeft gemeld dat hij al snel nadat hij de onderneming
had gestart te kampen kreeg met ziekte en privéomstandigheden w aardoor hij
niet veel aanw ezig w as bij failliet. Er w aren drie personeelsleden in dienst,
echter kon de bestuurder hen niet begeleiden. Zijn rechterhand is vervolgens
vertrokken, w aarna de bestuurder voornemens w as om de onderneming te
liquideren.
Gedurende de pogingen om de onderneming te liquideren, ontstond er een
geschil met de verhuurder. Dit geschil liep hoog op, w aarna de verhuurder
uiteindelijk op 9 september 2019 het faillissement heeft aangevraagd.
Aangezien de bestuurder de onderneming toch al w ilde beëindigen, heeft hij
geen inhoudelijk verw eer gevoerd tegen het faillissementsverzoek.

Activiteiten onderneming
Volgens de KvK:
"SBI-code: 2562 - Algemene metaalbew erking
SBI-code: 2512 - Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
De uitoefening van een las- en constructiebedrijf, met name deur- en
gevelconstructie."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 31.223,19

€ -14.380,42

€ 164.337,50

2019

€ 95.356,78

€ 148.958,67

€ 345.508,30

Toelichting financiële gegevens

01-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn gebaseerd op de niet gecontroleerde kolommenbalans die de
bestuurder van failliet bij de curator heeft aangeleverd.

01-11-2019
1

De cijfers over 2019 zien op de periode tot circa 10 oktober 2019.
Uit de cijfers valt per direct af te leiden dat de administratie niet op de juiste
w ijze w erd gevoerd. Hoew el er zow el in 2018 als in 2019 een verlies is
geleden, is er een positief (afw ijkend) resultaat opgenomen in de eindbalans,
w aardoor het balanstotaal sterk is beïnvloed in positieve zin. Dit laatste komt
niet overeen met de w erkelijkheid. Het balanstotaal in 2018 zou in ieder geval
verminderd moeten w orden met het geleden verlies. Het balanstotaal in 2019
dient in ieder geval verminderd te w orden met een bedrag van € 163.399,09,
w elke bedrag ten onrechte als positief resultaat in het lopend boekjaar is
opgenomen aan de activazijde van de balans. Het daadw erkelijke
balanstotaal, bedraagt na vermindering: in 2018 € 149.957,08 en in 2019 €
182.169,21.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3
Toelichting
Volgens failliet w aren er drie w erknemers in dienst en stond hij daarnaast zelf
op de loonlijst.

Boedelsaldo

01-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 4.779,86

01-11-2019
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat thans uit het creditsaldo op de bankrekening van
failliet alsmede uit een drietal betalingen die opdrachtgevers hebben gedaan
voor de afgifte van de in hun opdracht uitgevoerde - nog niet afgeronde w erkzaamheden.
€ 27.487,36

31-01-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met het aankoopbedrag van de activa, een
bedrag dat voldaan is door de bestuurder in het kader van een schikking en
een bedrag dat voldaan is door de verhuurder in het kader van een schikking.
€ 34.574,85

30-04-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met een bedrag dat door de bestuurder is
terugbetaald aan de boedel en een betaling van een debiteur.
€ 2.406,48

30-07-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is verminderd met de faillissementskosten en vermeerderd
met betalingen door debiteuren.
€ 2.351,28

27-10-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is verminderd met te betalen verschotten.
€ 2.351,28

27-01-2021
6

€ 2.351,28

22-04-2021
7

€ 2.351,28

20-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2019

01-11-2019
1

t/m
25-10-2019
van
25-10-2019

31-01-2020
2

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

30-04-2020
3

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

30-07-2020
4

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

27-10-2020
5

t/m
23-10-2020
van
24-10-2020

27-01-2021
6

t/m
22-1-2021
van
23-1-2021

22-04-2021
7

t/m
26-3-2021
van
27-3-2021
t/m
16-7-2021

Bestede uren

20-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 24 min

2

57 uur 42 min

3

19 uur 0 min

4

10 uur 6 min

5

3 uur 48 min

6

2 uur 0 min

7

0 uur 54 min

8

7 uur 6 min

totaal

147 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van SHALCON deuren en
geveltechniek 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 .boersadvocaten.nl. De verslaglegging in
dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen.

01-11-2019
1

Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of - achteraf - bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen dus geen rechten w orden
ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
w w w .crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en w orden verzocht hun vorderingen,
voor zover deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te
dienen via w w w .crediteurenlijst.nl.
In verband met de conversie naar een nieuw CRM-systeem is het thans niet
mogelijk om de uren tot en met heden te dow nloaden. Om die reden zijn in dit
verslag de uren tot en met 26 maart 2021 opgenomen. In het volgende
verslag w orden de uren vanaf 27 maart 2021 vermeld.

22-04-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet w erd bij akte d.d. 19 juni 2018 opgericht en ingeschreven in de
openbare registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 71912282.
Enig aandeelhouder en bestuurder is sedertdien de heer S.A. Hoseni.

01-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

01-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Failliet bezat een bedrijfsschadeverzekering.

01-11-2019
1

De verzekering is door de curator niet gestand gedaan.

31-01-2020
2

1.4 Huur
Failliet huurde een pand aan de Barw outsw aarder 13 te W oerden. De
huurovereenkomst is na toestemming van de rechter-commissaris opgezegd
overeenkomstig artikel 39 Fw .

01-11-2019
1

Tussen de verhuurder en de opkoper van de activa is een regeling getroffen,
w aarna de opkoper het gehuurde heeft opgeleverd.

30-04-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van failliet heeft gemeld dat hij al snel nadat hij de onderneming
had gestart te kampen kreeg met ziekte en privéomstandigheden w aardoor hij
niet veel aanw ezig w as bij failliet. Er w aren drie personeelsleden in dienst,
echter kon de bestuurder hen niet begeleiden. Zijn rechterhand is vervolgens
vertrokken, w aarna de bestuurder voornemens w as om de onderneming te
liquideren.
Gedurende de pogingen om de onderneming te liquideren, ontstond er een
geschil met de verhuurder. Dit geschil liep hoog op, w aarna de verhuurder
uiteindelijk op 9 september 2019 het faillissement heeft aangevraagd.
Aangezien de bestuurder de onderneming toch al w ilde beëindigen, heeft hij
geen inhoudelijk verw eer gevoerd tegen het faillissementsverzoek.

01-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

01-11-2019
1

Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement alle
arbeidsovereenkomsten reeds w aren opgezegd. De bestuurder zelf zou nog
w el op de loonlijst staan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

01-11-2019
1

Toelichting
Naast de bestuurder zouden er nog drie andere w erknemers bij failliet in
dienst zijn gew eest.
Een van de drie had zich reeds bij de curator gemeld met de mededeling dat
zijn arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2019 w as beëindigd.
De curator heeft de overige w erknemers aangeschreven met het verzoek om
te bevestigen dat de arbeidsovereenkomst reeds w aren beëindigd voor datum
faillissement en daarbij zekerheidshalve eventuele nog bestaande
arbeidsverhoudingen, opgezegd conform artikel 40 Fw .
Ook de vermeende arbeidsovereenkomst met de bestuurder is
(zekerheidshalve) opgezegd door de curator.
De rechter-commissaris heeft voor deze opzeggingen toestemming verleend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-10-2020

3

allen zekerheidshalve opgezegd

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers, toestemming rechter-commissaris,
ontslagbrieven en contact UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

01-11-2019
1

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 16.335,00

€ 16.335,00

totaal

€ 16.335,00

€ 16.335,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet exploiteerde een staalconstuctiebedrijf. De w erkzaamheden w erden
uitgevoerd met behulp van verschillende machines en apparatuur. De curator
heeft na datum faillissement, slechts een gedeelte van de benodigde machines
in het gehuurde aangetroffen.

01-11-2019
1

De curator heeft vernomen dat verschillende machines en toebehoren uit het
gehuurde zouden zijn ontvreemd en heeft dit in onderzoek.
In de tussentijd heeft evenw el een taxatie plaatsgevonden en de curator is
voornemens om de in het gehuurde aanw ezige zaken op korte termijn te
verkopen aan gegadigden.
De inventaris die aanw ezig w as in het bedrijfspand is verkocht voor een
bedrag van € 16.335,00 inclusief btw .

31-01-2020
2

Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen die uit het gehuurde zouden zijn
verdw enen heeft de curator een minnelijke regeling getroffen. Enerzijds is
apparatuur teruggekeerd in de boedel, anderzijds is een bedrag van €
3.500,00 voldaan.
Voorts heeft de curator geconstateerd dat een bedrijfsmiddel is verkocht,
echter de opbrengst niet ten goede is gekomen aan de boedel. Ter zake w ordt
getracht een regeling te treffen.
De opbrengst van het bedrijfsmiddel is afgestaan aan de boedel.

22-04-2021
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gezien de door de fiscus ingediende vorderingen, w orden de bodemzaken van
failliet verkocht ten behoeve van de fiscus.

01-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen periode heeft de curator met verschillende partijen
gesprekken gevoerd, teneinde te achterhalen w at er met de bedrijfsmiddelen
van failliet is gebeurd. Daarnaast heeft failliet de activa laten taxeren en heeft
zij gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen.

01-11-2019
1

Achterhalen verdw enen activa, verkoop activa en levering activa.

31-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Afgifte onafgeronde projecten

€ 4.779,50

€ 4.779,50

Verkoop voorraad

€ 1.815,00

€ 1.815,00

totaal

€ 6.594,50

€ 6.594,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement heeft de curator verschillende onafgeronde projecten
aangetroffen.
W egens het ontbreken van personeel en verschillende machines, w as de
curator niet in staat om de projecten af te ronden.

01-11-2019
1

De curator heeft met de verschillende opdrachtgevers afspraken gemaakt over
de afgifte van deze projecten. De rechter-commissaris heeft toestemming
gegeven voor de door de curator getroffen regelingen.
De curator heeft de voorraad van failliet verkocht voor een bedrag van €
1.815,00 inclusief btw .

31-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In kaart brengen onderhanden w erk, correspondentie opdrachtgevers en
afgifte goederen.

01-11-2019
1

Verkoop voorraden.

31-01-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren per datum faillissement

€ 31.290,39

€ 1.813,49

€ 1.813,49

totaal

€ 31.290,39

€ 1.813,49

€ 1.813,49

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft bij de curator een debiteurenlijst aangeleverd. Gezien de
stand van de administratie en de gesprekken die de curator met verschillende
partijen heeft gevoerd, tw ijfelt de curator aan de juistheid van de opgegeven
lijst. In de komende periode w enst de curator de debiteurenlijst nader te
onderzoeken.

01-11-2019
1

De curator heeft de verschillende debiteuren aangeschreven met het verzoek
om de openstaande facturen te voldoen.

31-01-2020
2

Het merendeel van de debiteuren stelt dat sprake is van spookfacturen, dan
w el dat de w erkzaamheden/materialen w aarop de facturen zien nimmer zijn
verricht/geleverd. De curator heeft ter zake vragen gesteld aan de bestuurder.

30-04-2020
3

De bestuurder heeft de curator nieuw e bew ijsstukken aangeleverd. De incasso
is op basis van deze stukken voortgezet.

30-07-2020
4

Naar aanleiding van de door de bestuurder aangeleverde bew ijsstukken heeft
de curator de incasso voortgezet. Van het merendeel van de debiteuren zijn
geen bew ijsstukken aangeleverd door de bestuurder. De bestuurder reageert
niet meer op verzoeken van de curator, evenmin via zijn advocaat.

27-01-2021
6

Ondanks nieuw e pogingen daartoe, w orden er geen nieuw e stukken
aangeleverd op grond w aarvan de incasso kan w orden voortgezet.

22-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Doornemen debiteurenlijst en overleg partijen.

01-11-2019
1

Aanschrijven debiteuren.

31-01-2020
2

Correspondentie debiteuren en bestuurder in verband met incasso van de
debiteuren.

30-04-2020
3

Correspondentie debiteuren en bestuurder ten behoeve van incasso van de
debiteuren.

30-07-2020
4

Overleg bestuurder in verband met incasso debiteuren.

27-10-2020
5

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

01-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement stond er een positief saldo op de bankrekening bij
failliet.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

01-11-2019
1

Een tw eetal leasecontracten stond op naam van failliet, echter de
leasetermijnen zijn immer door de bestuurder in privé voldaan. Beide
leasecontracten zijn (kort) voor, dan w el kort na datum faillissement
overgeschreven van failliet naar een aan de bestuurder gelieerde
rechtspersoon, dan w el een natuurlijke persoon. De curator beraadt zich over
eventueel te nemen maatregelen.

31-01-2020
2

De curator is in discussie met de bestuurder over de handelsw ijze ten aanzien
van de leasecontracten.

30-04-2020
3

De bestuurder heeft duidelijkheid verschaft over de gang van zaken. De
curator heeft geen verdere vraagpunten. De conclusie luidt dat de boedel niet
is benadeeld door de handelsw ijze van de bestuurder.

27-10-2020
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft failliet geen zekerheden verstrekt.

01-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

01-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle partijen die een vordering op failliet hadden en w aarvan
tevens nog zaken bij failliet aanw ezig w aren, aangeschreven. Verschillende
partijen hebben zich daarop gemeld bij de curator met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Na beoordeling daarvan, heeft de curator
desbetreffende goederen afgegeven.

01-11-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

01-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

01-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, opvragen stukken, eigendomsvoorbehouden in kaart
brengen en afgifte goederen.

01-11-2019
1

Correspondentie leasemaatschappijen, RDW , fiscus en bestuurder.

31-01-2020
2

Correspondentie bestuurder.

30-04-2020
3

Correspondentie bestuurder inzake lease.

27-10-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien bij failliet niet langer personeel in dienst w as, alsmede verschillende
machines ontbraken w as het niet mogelijk om de activiteiten van failliet voort
te zetten. Ook een doorstart w as niet opportuun, vanw ege het ontbreken van
de machines en het personeel.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

01-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen en heeft dit in
onderzoek.

01-11-2019
1

De curator heeft via de bestuurder aanvullende administratie ontvangen en
deze onderzocht. Ter zake heeft de curator verschillende vragen gesteld aan
de bestuurder.

30-04-2020
3

Inmiddels heeft de bestuurder meermaals antw oorden en toelichtingen
gegeven op de door de curator gestelde vragen. Partijen zijn in discussie over
de evenw el nog openstaande punten.

30-07-2020
4

De bestuurder reageert niet meer op de verzoeken van de curator - evenmin
via zijn advocaat - w aardoor de curator zich beraad over te nemen
vervolgstappen.

27-01-2021
6

In de afgelopen periode heeft de advocaat van de bestuurder contact gezocht
met de curator. Thans w orden de te nemen vervolgstappen door de curator in
overw eging genomen.

22-04-2021
7

De curator is met de bestuurder in onderhandeling getreden over het treffen
van een minnelijke regeling. De curator hoopt spoedig overeenstemming te
bereiken.

20-07-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

01-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

01-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

01-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

01-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is in overleg met de advocaat van de bestuurder omtrent het
rechtmatigheidsonderzoek en de voorlopige conclusies ter zake.

30-04-2020
3

Het overleg met de (advocaat van de) bestuurder is en w ordt voortgezet.

30-07-2020
4

De advocaat van de bestuurder komt op korte termijn met een voorstel
teneinde de discussie omtrent de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek te sluiten.

27-10-2020
5

De bestuurder reageert niet meer op de verzoeken van de curator - evenmin
via zijn advocaat - w aardoor de curator zich beraad over te nemen
vervolgstappen.

27-01-2021
6

In de afgelopen periode heeft de advocaat van de bestuurder contact gezocht
met de curator. Thans w orden de te nemen vervolgstappen door de curator in
overw eging genomen.

22-04-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderhandeld, met de met
de bestuurder, over de mogelijkheid van het treffen van een minnelijke
regeling. De curator hoopt de onderhandelingen op zeer korte termijn af te
ronden.

20-07-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De afgelopen periode heeft de curator getracht om in kaart te brengen w elke
activa van failliet zijn verdw enen. In de komende periode zal de curator
onderzoeken of er gronden zijn om de activa terug in de boedel te laten keren.

01-11-2019
1

De afgelopen periode heeft de curator de "verdw enen" activa in kaart gebracht
en ten aanzien daarvan al dan niet minnelijke regelingen getroffen.

31-01-2020
2

Voorts is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. De
curator w enst de w erkzaamheden in de komende periode voort te zetten en
indien mogelijk af te ronden.
De afgelopen periode heeft de curator haar voorlopige conclusies aan de
bestuurder voorgelegd en ter zake gecorrespondeerd met zijn advocaat. In de
komende verslagperiode w enst de curator een definitief standpunt in te nemen
en indien nodig vervolgstappen te ondernemen.

30-04-2020
3

De bestuurder heeft nadere stukken aangeleverd in de afgelopen periode. Het
overleg omtrent de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet.

30-07-2020
4

Overleg advocaat bestuurder.

27-10-2020
5

Overleg advocaat bestuurder, sommaties bestuurder.

27-01-2021
6

Onderhandelingen (advocaat) bestuurder

20-07-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 48,40

01-11-2019
1

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 48,40 (Crediteurenlijst.nl)

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 78,65 (Crediteurenlijst.nl)
€ 81,68

31-01-2020
2

30-04-2020
3

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 81,68 (Crediteurenlijst.nl).
€ 18.540,22
Toelichting
Salaris curator (PM), € 87,73 (Crediteurenlijst.nl) en € 18.452,49 (verhuurder).

30-07-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.311,00

01-11-2019
1

€ 24.215,00

31-01-2020
2

€ 24.280,00

30-04-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.533,21

30-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.382,68

01-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

01-11-2019
1

26

31-01-2020
2

27

30-04-2020
3

29

30-07-2020
4

31

27-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 74.363,31

01-11-2019
1

€ 216.711,50

31-01-2020
2

Toelichting
De bestuurder van failliet heeft een vordering aangemeld van in totaal €
123.774,78. De curator beoordeelt deze vordering op een later moment.
€ 238.936,50

30-04-2020
3

€ 272.416,86

30-07-2020
4

€ 241.461,04

27-10-2020
5

€ 249.794,01

27-01-2021
6

€ 301.289,30

20-07-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

01-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en correspondentie met crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

01-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Aanschrijven debiteuren, nader onderzoek activa, w aar nodig procedures
voeren, verkoop activa, opleveren gehuurde, rechtmatigheidsonderzoek,
verificatie vorderingen en afw ikkeling.

01-11-2019
1

Innen debiteuren, afronden rechtmatigheidsonderzoek, bepalen strategie,
verificatie vorderingen en afw ikkeling.

31-01-2020
2

Incasso debiteuren, strategie bepalen naar aanleiding van voorlopige
conclusies rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

30-04-2020
3

Incasso debiteuren, rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en
afw ikkeling.

30-07-2020
4

Beoordelen verdere incasso debiteuren, afronden rechtmatigheidsonderzoek,
verificatie vorderingen en afw ikkeling.

27-10-2020
5

Beoordelen verdere incasso debiteuren, afronden rechtmatigheidsonderzoek,
verificatie vorderingen en afw ikkeling.

27-01-2021
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

22-04-2021
7

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

20-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

01-11-2019
1

Onbekend.

30-04-2020
3

Onbekend.

22-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

20-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en opstellen faillissementsverslag.

01-11-2019
1

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen faillissementsverslag.

31-01-2020
2

Opstellen faillissementsverslag.

30-04-2020
3

Faillissementsverslag.

30-07-2020
4

Vijfde verslag opstellen en indienen.

27-10-2020
5

Opstellen zesde verslag.

27-01-2021
6

Opstellen faillissementsverslag

22-04-2021
7

Achtste faillissementsverslag

20-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

