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Algemene gegevens
Naam onderneming
Impuls Groep B.V.

14-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Impuls Groep B.V.
t.h.o.d.n. Impuls W isselw erk gevestigd te (3543 AC) Utrecht, aan
Proostw etering 101 G, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27153401 hierna verder te noemen: “de Vennootschap” of "Impuls".

14-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt
dat de onderneming zich bezighield met het uitzenden en detacheren van
personeel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 430.707,00

€ -38.339,00

€ 49.213,00

2018

€ 318.652,00

€ -46.038,00

€ 41.245,00

2019

€ 21.376,73

€ -64.157,97

Toelichting financiële gegevens

14-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

14-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-11-2019
1

Verslagperiode
van

14-11-2019
1

15-10-2019
t/m
14-11-2019
van

13-05-2020
3

13-2-2020
t/m
13-5-2020
van

13-08-2020
4

14-5-2020
t/m
13-8-2020
van

12-11-2020
5

14-8-2020
t/m
12-11-2020
van

11-02-2021
6

13-11-2020
t/m
11-2-2021
van

11-05-2021
7

12-2-2021
t/m
11-5-2021
van

11-08-2021
8

12-5-2021
t/m
10-8-2021
van

11-11-2021
9

11-8-2021
t/m
9-11-2021
van

10-02-2022
10

10-11-2021
t/m
9-2-2022
van

10-05-2022
11

10-2-2022
t/m
9-5-2022
van

10-08-2022
12

10-5-2022
t/m
4-8-2022
van
5-8-2022
t/m
10-11-2022

Bestede uren

10-11-2022
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 30 min

2

3 uur 24 min

3

2 uur 18 min

4

3 uur 54 min

5

2 uur 6 min

6

2 uur 6 min

7

2 uur 12 min

8

2 uur 24 min

9

1 uur 54 min

10

2 uur 0 min

11

5 uur 12 min

12

1 uur 24 min

13

2 uur 0 min

totaal

37 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het openbaar verslag in Impuls Groep 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.

14-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 5 juli 1995 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Three's a Company
B.V. de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap, w aarvan
Daseb Holding B.V. dan w eer de bestuurder is. Van deze vennootschap is de
heer H.G. Jansen de bestuurder.

14-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

14-11-2019
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.

14-11-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Impuls is aangevraagd door de w erknemers van Impuls
die een vordering op Impuls hebben w egens het niet betalen van loon en
vakantiegeld. De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

14-11-2019
1

Volgens de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als volgt.

11-02-2021
6

In mei 2018 heeft Three's A Company BV Impuls overgenomen. In de eerste
maanden w erd een break-even omzet gedraaid. Kort na de overname
vertrokken medew erkers na elkaar en droogde de omzet op. Nadien zijn er
nog tw ee w erknemers aangetrokken voor de w erving & selectie en het
uitzenden van personeel. Uiteindelijk is Impuls er met behulp van deze tw ee
medew erkers niet in geslaagd om het tij te keren. Derhalve w as Impuls in mei
2019 genoodzaakt om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UW V op
economische gronden. Dit traject bij het UW V nam veel tijd in beslag. De
w erknemers hebben deze procedure niet afgew acht en hebben uiteindelijk het
faillissement van Impuls aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

14-11-2019
1

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-9-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met het UW V, de w erknemers en de
bestuurder.

14-11-2019
1

Correspondentie met het UW V.

13-05-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

14-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zou Impuls niet beschikken over
bedrijfsmiddelen. De curator heeft dit in onderzoek.

14-11-2019
1

Uit de administratie volgt dat Impuls zou beschikken over een
kantoorinventaris. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder
en is thans nog in afw achting van een reactie.

13-02-2020
2

De curator heeft van de bestuurder een reactie ontvangen en heeft dit nog in
onderzoek.

13-05-2020
3

Volgens opgave van de bestuurder is Impuls in het verleden verhuisd naar een
andere locatie. In verband daarmee is de inventaris, die zw aar en oud w as, op
de oude locatie van Impuls achtergelaten. Derhalve beschikt de vennootschap
thans niet meer over een kantoorinventaris.

13-08-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

14-11-2019
1

Correspondentie met bestuurder.

13-08-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

14-11-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of er nog andere activa zijn.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie derden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

14-11-2019
1

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is er één debiteur voor een totaalbedrag
van € 309,48. De debiteur zal op korte termijn w orden aangeschreven.

14-11-2019
1

De debiteur is inmiddels aangeschreven. Daarnaast blijkt uit de administratie
van Impuls dat zij nog een rekening-courant vordering van € 5.000,- heeft op
Somas Beheer B.V. De curator tracht ook deze vordering te incasseren.
Derhalve w orden de incassow erkzaamheden voortgezet.

13-02-2020
2

De curator heeft beide debiteuren aangeschreven. Eén debiteur voert verw eer.
De curator is hierover in overleg met de bestuurder. Van een andere debiteur
heeft de curator (nog) geen reactie ontvangen. De curator zal deze debiteur
opnieuw aanschrijven. Derhalve w ordt de incasso van de debiteuren
voortgezet.

13-05-2020
3

Er is gebleken dat één debiteur reeds voor faillissementsdatum heeft betaald.
De andere debiteur heeft de curator nogmaals aangeschreven maar tot op
heden geen reactie ontvangen. De curator tracht de komende verslagperiode
in contact te komen met deze debiteur. De curator zet de debiteurenincasso
voort.

13-08-2020
4

De curator is in contact gekomen met de debiteur. Volgens opgave van deze
debiteur zou er geen sprake zijn van een rekening-courant vordering van een
bedrag van € 5.000,- c.q. is deze vordering reeds voldaan. De debiteur is
doende onderliggende stukken hieromtrent aan te leveren. De curator is thans
nog in afw achting daarvan.

12-11-2020
5

De curator heeft een reactie van de debiteur ontvangen en heeft die reactie
nog in onderzoek en is hierover in overleg met de bestuurder van Impuls.

11-02-2021
6

De curator heeft het verw eer van de (advocaat van de) debiteur met de
bestuurder besproken. Aan de hand daarvan heeft de curator vragen gesteld
aan de (advocaat van de) debiteur. De curator is thans nog in afw achting van
een reactie van de (advocaat van de) debiteur.

11-05-2021
7

De curator heeft nadere vragen aan de (advocaat van de) debiteur gesteld en
verzocht om onderliggende stukken aan te leveren. Tot op heden heeft de
curator nog geen reactie en/of onderliggende stukken ontvangen. De curator
heeft de (advocaat van de) debiteur nogmaals om een reactie verzocht.

11-08-2021
8

De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de (advocaat van
de) debiteur. De curator zet de debiteurenincasso voort.

11-11-2021
9

Tot op heden heeft de boedel geen betaling ontvangen. Evenmin heeft de
curator een nadere onderbouw ing van het standpunt van de debiteur
ontvangen. De curator maakt aanspraak op betaling van de openstaande
rekening-courant vordering en zet de debiteurenincasso voort.

10-02-2022
10

De curator is in overleg met de bestuurder over incasso van de openstaande
vordering.

10-05-2022
11

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot het overdragen van de vordering.

10-08-2022
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet van toepassing.

14-11-2019
1

Onderzoek administratie.

13-02-2020
2

Correspondentie en telefoon met debiteuren.

13-05-2020
3

Onderzoek debiteuren.

13-08-2020
4

Telefoon met debiteuren, onderzoek administratie.

12-11-2020
5

Correspondentie met (advocaat van) de debiteur en de bestuurder.

11-02-2021
6

Onderzoek stukken.

11-05-2021
7

Correspondentie met derden.

11-08-2021
8

Correspondentie met advocaat van de debiteur.

11-11-2021
9

Onderzoek administratie, correspondentie met (de advocaat van) de debiteur.

10-02-2022
10

Correspondentie en overleg met de debiteur en bestuurder.

10-05-2022
11

Correspondentie bestuurder.

10-08-2022
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft aan Creditforce Solutions B.V., Daseb Holding B.V. en
Impuls gezamenlijk een krediet verleend. De vordering van ABN AMRO Bank
bedraagt per faillissementsdatum € 166.269,32 , nog te vermeerderen rente
en kosten.

5.2 Leasecontracten

14-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door ABN AMRO Bank verstrekte krediet zijn alle
vorderingen van de Vennootschap op derden en de bedrijfsinventaris verpand
aan de ABN AMRO Bank.

14-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank heeft een separatistenpositie.

14-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

14-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

14-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-11-2019
1

Nog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

14-11-2019
1

Correspondentie ABN Amro.

10-08-2022
12

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

14-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

14-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

14-11-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

14-11-2019
1

Nog in onderzoek.

13-05-2020
3

De curator heeft de administratie van Impuls nog in onderzoek.

13-08-2020
4

De curator heeft met betrekking tot de administratie van Impuls vragen gesteld
aan de bestuurder. De curator heeft van de bestuurder een reactie ontvangen
en heeft die nog in onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

12-11-2020
5

De curator heeft aan de bestuurder nadere vragen gesteld over onder meer
betalingen die Impuls ten behoeve van aan haar gelieerde vennootschappen
heeft verricht. De curator is thans nog in afw achting van een reactie. De
curator streeft er naar het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

11-02-2021
6

De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de bestuurder.

11-05-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

11-08-2021
8

De curator heeft de reactie van de bestuurder nog in onderzoek. Derhalve
w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10-02-2022
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder en zijn advocaat. De (on)mogelijkheden van het aanbieden van
een crediteurenakkoord w orden onderzocht. Het overleg met de bestuurder en
diens advocaat hieromtrent w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

10-05-2022
11

De curator verw ijst naar het openbare verslag inzake CreditForce Solutions
B.V. van 4 augustus jl. Het overleg met de bestuurder en diens advocaat over
de (on)mogelijkheid van het aanbieden van een crediteurenakkoord w ordt
voortgezet.

10-08-2022
12

De curator verw ijst naar het openbare verslag inzake CreditForce Solutions
B.V. De curator zal het overleg met de bestuurder en diens advocaat over de
(on)mogelijkheid van het aanbieden van een crediteurenakkoord voortzetten.

10-11-2022
13

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 16 september 2017 gedeponeerd;
De jaarrekening 2017 is op 8 november 2018 gedeponeerd;
De jaarrekening 2018 is op 18 juni 2019 gedeponeerd.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

14-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

14-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant gelet op de oprichtingsdatum van de Vennootschap. Een
eventuele vordering op de aandeelhouder van de Vennootschap zou inmiddels
zijn verjaard

14-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-11-2019
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

13-05-2020
3

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

14-11-2019
1

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-05-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Impuls nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

12-11-2020
5

De curator heeft aan de bestuurder vragen gesteld over de gevoerde
administratie. De vragen zien met name op betalingen die Impuls ten behoeve
van aan haar gelieerde vennootschappen heeft verricht. De curator is thans
nog in afw achting van een reactie. De curator streeft er naar het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

11-02-2021
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog geen reactie van de
bestuurder ontvangen. De bestuurder heeft overleg gevoerd met zijn
accountant en is doende te reageren op de vragen van de curator. Derhalve
w ordt het rechtmatigheidsonderzoek nog voortgezet.

11-05-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

11-08-2021
8

Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode vervolgvragen aan de bestuurder gesteld.
Vervolgens heeft de curator hierop een reactie van de (advocaat van)
bestuurder ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek.
Derhalve w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

11-11-2021
9

De curator heeft de administratie en de reactie van de bestuurder nog in
onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

10-02-2022
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder en zijn advocaat. De (on)mogelijkheden van het aanbieden van
een crediteurenakkoord w orden - in samenhang met het faillissement van
Creditforce BV - onderzocht. Het overleg met de bestuurder en diens advocaat
hieromtrent w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

10-05-2022
11

De curator verw ijst naar het openbare verslag inzake CreditForce Solutions
B.V. van 4 augustus jl. Het overleg met de bestuurder en diens advocaat over
de (on)mogelijkheid van het aanbieden van een crediteurenakkoord w ordt
voortgezet.

10-08-2022
12

Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor onder 7.1 is vermeld.

10-11-2022
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

14-11-2019
1

Onderzoek administratie en bankafschriften.

13-08-2020
4

Onderzoek administratie.

12-11-2020
5

Correspondentie met bestuurder.

11-02-2021
6

Correspondentie met de bestuurder.

11-05-2021
7

Correspondentie met de bestuurder.

11-08-2021
8

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

11-11-2021
9

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

10-05-2022
11

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

10-08-2022
12

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

10-11-2022
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

14-11-2019
1

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

€ 80.123,00

13-05-2020
3

€ 11.892,85

13-08-2020
4

Toelichting
Per abuis is in het derde faillissementsverslag opgenomen dat er een
boedelvordering is ingediend ter hoogte van € 80.123,=. Dit betreft echter de
preferente vordering van de fiscus.

Naast het salaris van de curator is in de afgelopen verslagperiode alleen een
boedelvordering ingediend door het UW V ter hoogte van € 11.892,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

14-11-2019
1

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

€ 72.333,00

13-02-2020
2

€ 80.123,00

13-08-2020
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 80.123,= uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

Toelichting

10-11-2022
13

De door de bestuurder ingeschakelde fiscalist heeft bezw aar gemaakt tegen
de ingediende vorderingen. De curator verw acht dat hier de komende
uitspraak meer duidelijkheid over komt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-11-2019
1

Hierover is thans niets bekend.

€ 18.061,70

13-08-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-11-2019
1

Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

14-11-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er 14 crediteuren.

2

13-02-2020
2

3

13-05-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

14-11-2019
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er een bedrag
van € 8.351,23 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

€ 1.578,79

13-02-2020
2

€ 4.412,27

13-05-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

14-11-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

10-05-2022
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-11-2019
1

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

14-11-2019
1

Onderzoek activa;
Incasso debiteuren;
De administratie w ordt verder onderzocht. 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:

13-02-2020
2

Het onderzoek naar activa en het overleg hierover met de bestuurder
w ordt voortgezet;
De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
De administratie w ordt verder onderzocht w aarbij tevens aan de orde
komt of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van
paulianeus handelen;
De crediteuren w orden nader geïnventariseerd.

De curator zet haar onderzoek naar mogelijke activa en het overleg
hierover met de bestuurder voort;

13-05-2020
3

De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
Het onderzoek naar de administratie w ordt voortgezet.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

13-08-2020
4

De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

12-11-2020
5

Voortzetting debiteurenincasso;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zet de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek voort.

11-02-2021
6

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

11-05-2021
7

voortzetting debiteurenincasso;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek en de
debiteurenincasso voortgezet.

11-08-2021
8

De curator houdt zich bezig met voortzetting van de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2021
9

De debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

10-02-2022
10

De curator zet de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek voort.

10-05-2022
11

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de vordering op de debiteur over
te dragen. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

10-08-2022
12

De curator heeft overleg met de bestuurder en zijn advocaat. Dit w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

10-11-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

14-11-2019
1

Verslaglegging.

13-05-2020
3

Verslaglegging.

12-11-2020
5

Verslaglegging.

11-02-2021
6

Verslaglegging.

11-05-2021
7

Verslaglegging.

11-08-2021
8

Verslaglegging.

11-11-2021
9

Verslaglegging.

10-02-2022
10

Verslaglegging.

10-05-2022
11

Verslaglegging.

10-08-2022
12

Verslaglegging

10-11-2022
13

Bijlagen
Bijlagen

