Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
30-12-2020
F.16/20/100
NL:TZ:0000134097:F001
03-03-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
Betaalbaarshoppen.nl B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Betaalbaarshoppen.nl B.V. statutair gevestigd te Veenendaal en
kantoorhoudende te (3911 TX) Rhenen aan de Utrechtsestraatw eg 228 B,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58304339.

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Betaalbaarshoppen.nl B.V. (hierna: "gefailleerde") exploiteerde een
onderneming die zich toelegt op de verkoop van klus-, w oon-, tuin- en
speelgoedartikelen via de eigen w ebshop w w w .betaalbaarshoppen.nl,
w w w .bol.com en w w w .vidaXL.

Financiële gegevens

03-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 104.121,00

€ 74.479,00

€ 256.933,00

2016

€ 122.327,00

€ 113.814,00

€ 1.192.506,00

2017

€ 4.460.087,00

€ -270.813,00

€ 1.673.917,00

2018

€ 4.234.338,00

€ -469.934,00

€ 1.454.649,00

2019

€ 4.151.511,00

€ -117.198,00

Toelichting financiële gegevens
Volgt uit het verslag.

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 96.202,53

03-04-2020
1

€ 98.131,12

03-07-2020
2

€ 129.546,23

02-10-2020
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de financiële afw ikkeling van de voortzetting
plaatsgevonden en is eveneens de boedelbijdrage met betrekking tot de
verkoop van de verpande voorraden voldaan op de faillissementsrekening.
Hierover meer in hoofdstukken 5 en 6 van dit verslag.
De kosten voor het veiligstellen van de digitale omgeving van gefailleerde
bedroegen € 526,35 en zijn in de afgelopen verslagperiode voldaan.
€ 129.716,22

Verslagperiode

30-12-2020
4

Verslagperiode
van
3-3-2020

03-04-2020
1

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

03-07-2020
2

t/m
28-6-2020
van
29-6-2020

02-10-2020
3

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

30-12-2020
4

t/m
29-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

140 uur 24 min

2

43 uur 36 min

3

36 uur 36 min

4

26 uur 54 min

totaal

247 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 28 juni 2013, enig bestuurder en aandeelhouder is
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van Kooten
Beheer B.V. De heer R. van Kooten is de enig aandeelhouder en bestuurder
van R. van Kooten Beheer B.V.
W aar hierna "de bestuurder" staat vermeld, w ordt de heer R. van Kooten
bedoeld.

1.2 Lopende procedures

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke
procedures.

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement liepen de gebruikelijke verzekeringen nog. De curator
heeft deze verzekeringsovereenkomsten nog niet beëindigd omdat de
overeenkomsten nog van belang w aren voor de voortzetting/doorstart.
Hierover meer vanaf hoofdstuk 6 van dit verslag.

03-04-2020
1

De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. Dit punt is afgew ikkeld.

02-10-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de bedrijfshal en kantoorruimte aan de
Utrechtsestraatw eg 228 B te (3911 TX) Rhenen. De huurovereenkomst is door
de curator op 13 maart 2020 opgezegd conform artikel 39 Fw , met machtiging
van de rechter-commissaris daartoe.

03-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de
bestuurder het volgende verklaard.

03-04-2020
1

Gefailleerde legde zich toe op de verkoop van klus-, w oon-, tuin- en
speelgoedartikelen via de eigen w ebshop, w w w .bol.com en w w w .vidaXL.
Eerder verkocht gefailleerde succesvol gemakkelijk uit- en inklapbare
partytenten. Aangezien de verkopen goed liepen, is gefailleerde in 2018
verhuisd naar een groter bedrijfspand te Ede. De verw achte groei in omzet
bleef vanuit het nieuw e bedrijfspand achter, terw ijl de kosten w aren verhoogd.
Uiteindelijk is in 2019 besloten om terug te gaan naar een kleiner bedrijfspand
te Rhenen. Op dat moment heeft gefailleerde ook in de kosten gesneden om
een gezonde financiële situatie te creëren. Aangezien gefailleerde w eer
verkleind w as, vond de financierende bank het krediet niet meer passen bij de
omvang van de ondernemingsactiviteiten. Gefailleerde moest aldus versneld
aflossen, w aardoor de liquiditeit w erd beperkt.
Het bestuur van gefailleerde heeft nog gezocht naar een externe investeerder,
maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft de Rabobank het krediet opgezegd
en aangekondigd haar zekerheden uit te zullen w innen. Samen met de
bestuurder heeft er een afw ijkende w ijze van verkoop van de verpande
goederen plaatsgevonden, w aarna de bestuurder een eigen aangifte tot
faillietverklaring heeft ingediend.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement is
aangevangen en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

03-07-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt.
W aar mogelijk w ordt het in de komende verslagperiode afgerond. Om
herhaling te voorkomen, w ordt op dit punt verw ezen naar hoofdstuk 7
(rechtmatigheid).

02-10-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

03-04-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren per datum faillissement tien w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

03-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel - met machtiging van de rechter-commissaris
daartoe - ontslag aangezegd. Het UW V heeft reeds zorg gedragen voor een
gezamenlijke intake.

03-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

03-07-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

03-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Bedrijfsmiddelen
Voertuig
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 32.000,00
€ 2.500,00
€ 34.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte per datum faillissement over verschillende
bedrijfsmiddelen zoals kantoorinventaris, interne transportmiddelen
((elektrische)palletw agens en een reachtruck), steekw agens, ijzeren stellingen
en bedrijfsmiddelen ten behoeve van de reparatieruimte. Verder beschikte
gefailleerde over een voertuig, een Mercedes Vito. De bedrijfsmiddelen zijn
rechtsgeldig verpand aan de Rabobank.

03-04-2020
1

De verkoopopbrengst van het voertuig komt toe aan de pandhouder op grond
van het rechtsgeldig gevestigde pandrecht. De curator neemt dit mee in de
financiële afw ikkeling van de pandrechten. Dit punt is daarmee voor nu
afgerond.

03-07-2020
2

De opbrengst van het voertuig is uiteindelijk verrekend in de financiële
afw ikkeling van de pandrechten (zie hoofdstuk 6.2).

02-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal bij de verdeling van de verkoopopbrengst van de bodemzaken,
conform artikel 57 lid 3 Fw , de belangen van de fiscus behartigen.

03-04-2020
1

De curator heeft de belangen van de fiscus behartigd bij de verdeling van de
verkoopopbrengst van de bodemzaken.

02-10-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten. Om herhaling te voorkomen, w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 6 van dit verslag (voortzetten/doorstart onderneming).

03-04-2020
1

De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

02-10-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 300.000,00

€ 9.000,00

totaal

€ 300.000,00

€ 9.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikte gefailleerde nog over een grote voorraad
aan w ebshopartikelen. De voorraad is rechtsgeldig verpand aan de Rabobank
en de heer en mevrouw Van Kooten.

03-04-2020
1

De voorraad is verkocht in de doorstart zoals beschreven in hoofdstuk 6 van
dit verslag. Dit punt is afgerond.

02-10-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verkocht in het kader van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten. Om herhaling te voorkomen, w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 6 van dit verslag (voortzetten/doorstart onderneming).

03-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en intellectueel eigendom

€ 50.500,00

totaal

€ 50.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte per datum faillissement over intellectuele
eigendomsrechten, zoals onder meer diverse domeinnamen, handelsnamen en
een geregistreerd merk.

03-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ook de andere activa zijn verkocht in het kader van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten. Om herhaling te voorkomen, w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 6 van dit verslag (voortzetten/doorstart onderneming).

03-04-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator nog w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de overdracht van de activa. De curator is verder nog in overleg
met de pandhouders over de (financiële) afw ikkeling van de pandrechten.
Hierover meer onder 5.3 van dit verslag.

03-07-2020
2

De financiële afw ikkeling heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.
Daarmee is dit punt voor nu afgerond.

02-10-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement zouden er geen vorderingen op debiteuren bestaan.

03-04-2020
1

Er bestonden geen vorderingen op debiteuren per datum faillissement. Dit
punt is afgerond.

02-10-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

03-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 71.690,06

03-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank. Per datum faillissement
bedroeg de vordering van de Rabobank € 71.690,06.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede een paperjetmachine en een fotostudio. Het betroffen
operationele leaseovereenkomsten. De curator heeft de leasemaatschappijen
in de gelegenheid gesteld om de zaken retour te nemen.

03-04-2020
1

De zaken zijn retour genomen. Dit punt is afgew ikkeld.

03-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tw ee partijen hebben een rechtsgeldig pandrecht gevestigd.
De Rabobank heeft een (eerste) pandrecht gevestigd op de roerende zaken.
De heer en mevrouw Van Kooten hebben een (tw eede) pandrecht gevestigd
op de voorraad. De curator correspondeert met de pandhouders ter
afw ikkeling van de pandrechten.
De vordering van de Rabobank bedroeg per datum faillissement € 71.690,06.
De vordering van de heer en mevrouw Van Kooten bedroeg per datum
faillissement € 375.000,-.

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank en de heer en mevrouw Van Kooten hebben te gelden als
separatisten.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende partijen (voornamelijk leveranciers) hebben zich gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator w ikkelt deze beroepen af.

03-04-2020
1

In totaal hebben elf partijen zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft zes beroepen erkend, deze partijen
zijn in de gelegenheid gesteld om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken retour te nemen en daarna de herziene vordering in te dienen. Dit punt
is daarmee afgerond.

03-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Eén partij heeft zich gemeld met een recht van retentie. De curator
correspondeert met deze partij.

03-04-2020
1

De curator heeft het retentierecht onderzocht en erkend. Het bleek - gezien de
hoge opslag- en verkoopkosten - niet in het belang van de boedel om de
zaken op te eisen en te gelde te maken. De retentor heeft de zaken verkocht
en een herziene vordering ingediend bij de curator. Dit w erkzaamheden op dit
punt zijn afgerond.

03-07-2020
2

5.7 Reclamerechten
Enkele partijen hebben een recht van reclame ingeroepen. De curator
correspondeert met deze partijen en w ikkelt dit af.

03-04-2020
1

Deze partijen deden eveneens een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Om
herhaling te voorkomen w ordt verw ezen naar punt 5.5 van dit verslag.

03-07-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De afw ikkeling van de pandrechten is in volle gang. De curator correspondeert
met zow el de eerste als de tw eede pandhouder.

Toelichting
De afw ikkeling van de pandrechten is bijna afgerond. In dat kader hebben er
verschillende besprekingen met zow el de eerste als de tw eede pandhouder
plaatsgevonden. Meer informatie hierover volgt in het volgende verslag.
€ 10.890,00

03-04-2020
1

03-07-2020
2

02-10-2020
3

Toelichting
In de afgelopen periode is door de tw eede pandhouder de boedelbijdrage
voor de verkoop van de voorraad betaald aan de boedel. De boedelbijdrage
bedroeg 3% van de opbrengst van de voorraad. Het bedrag van € 10.890,(inclusief btw ) is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Dit punt is
afgerond.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft in samenspraak met de pandhouders de activiteiten nog één
w eek voortgezet. Uiteindelijk is met de tw eede pandhouder een
activatransactie tot stand gekomen. In de komende periode w orden de
pandrechten afgew ikkeld en zal de curator ook de eigendomsvoorbehouden,
het retentierecht en het recht van reclame afw ikkelen.

03-04-2020
1

Alleen de afw ikkeling van de pandrechten dient nog te w orden afgerond.
Hierover volgt meer in het komende verslag.

03-07-2020
2

De w erkzaamheden met betrekking tot de zekerheden zijn in beginsel
afgerond. De pandhouders hebben nog contact met elkaar over de eventuele
onderlinge afw ikkeling, de curator is hierbij nauw betrokken.

02-10-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w as sprake van een lopende onderneming. De kosten
en te verw achte opbrengsten zijn door de curator tezamen met de bestuurder
in kaart gebracht. Gefailleerde genereerde € 7.000,- tot € 12.000,- omzet per
dag, terw ijl de kosten ver daaronder bleven. Daar kw am bij dat de benodigde
verzekeringen doorliepen en het personeel bereid w as mee te w erken aan een
voortzetting.

03-04-2020
1

In overleg met de pandhouders en met toestemming van de rechtercommissaris daartoe, zijn de activiteiten van gefailleerde voortgezet tot en met
20 maart. De boedel ontvangt 30% van de opbrengsten die zijn behaald
gedurende de voortzetting.
De boedel heeft 30% van de opbrengsten die zijn behaald gedurende de
voortzetting ontvangen. De verslaglegging volgt hieronder (hoofdstuk 6.2).

02-10-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële afw ikkeling volgt in het volgende verslag.

03-04-2020
1

De curator heeft een voorstel voor de financiële afw ikkeling van de
voortzetting aan de pandhouders voorgelegd. Telefonisch is hierover een
akkoord bereikt, maar de curator is nog in afw achting van het formele akkoord.
Meer informatie hierover volgt in het volgende verslag.

03-07-2020
2

De financiële afw ikkeling van de voortzetting heeft plaatsgevonden. De boedel
diende het percentage van 30% van de netto verkoopopbrengst ten bedrage
van € 37.051,56 te ontvangen. De pandhouders hadden reeds in maart 2020
een voorschot van € 10.000,- aan de boedel betaald. Dat bedrag is in
mindering gebracht op het te betalen bedrag.

02-10-2020
3

Ook de verkoopopbrengst van het verpande voertuig ten bedrage van €
2.500,- is in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Tot slot w aren er
enkele (kleinere) opbrengsten reeds rechtstreeks bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Deze bedragen zijn eveneens verrekend.
Het bedrag van € 21.051,46 is uiteindelijk bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
De financiële afw ikkeling is daarmee afgerond.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft zich ingespannen om de voortzetting zo goed mogelijk te
laten verlopen. In de afgelopen periode heeft frequent contact plaatsgevonden
met de w erknemers, transportbedrijven, leveranciers, betaalpartners, de
pandhouders en de bestuurder.

03-04-2020
1

De voortzettingsw erkzaamheden zijn afgerond. De financiële afw ikkeling volgt
in het volgende verslag.

03-07-2020
2

De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

02-10-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tijdens de voortzetting heeft de curator de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. In dat kader heeft de curator contact gehad met zes mogelijk
geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk is het bidbook - na ondertekening van de
geheimhoudingsverklaring - toegezonden aan drie partijen. De curator ontving
drie biedingen. Eén bieding w as ver onder de gew aardeerde liquidatiew aarde,
de overige tw ee biedingen zijn door de curator beoordeeld.

03-04-2020
1

Uiteindelijk bleek de bieding van de tw eede pandhouder het meest in het
belang van de boedel. Deze partij bracht zow el voor het materiële- als voor
het immateriële actief de hoogste bieding uit. Bovendien sprak deze partij de
intentie uit om een aantal w erknemers een nieuw dienstverband aan te
bieden. Met deze partij is een activaovereenkomst tot stand gekomen.

6.5 Verantwoording
De totale koopsom bedroeg € 385.000,- exclusief btw en is als volgt
gespecificeerd:

03-04-2020
1

- Bedrijfsmiddelen: € 32.000,- Voertuig: € 2.500,- Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten: € 50.500,- Voorraad: € 300.000,-.
De koopsom van de bedrijfsmiddelen, het voertuig, de goodw ill en de
intellectuele eigendomsrechten is door de koper voldaan. De financiële
afw ikkeling van de verkoop van de voorraad zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.

6.6 Opbrengst
€ 85.000,00

03-04-2020
1

Toelichting
De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De afw ikkeling van de pandrechten en de boedelbijdrage zal in de komende
verslagperiode plaatsvinden.
€ 9.000,00
Toelichting
De boedelbijdrage is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

03-04-2020
1

02-10-2020
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft zich ingespannen om de activiteiten succesvol voort te zetten
en een doorstart te realiseren. De hierboven beschreven w erkzaamheden zijn
hiervoor verricht. In de komende periode zal de curator w erkzaamheden
verrichten ten behoeve van de overdracht van de activa en de verdere
financiële afw ikkeling.

03-04-2020
1

De w erkzaamheden ten behoeve van de doorstart zijn afgerond.

03-07-2020
2

De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

02-10-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een groot deel van de fysieke administratie en boekhouding is reeds
ontvangen van de bestuurder. De overige stukken w orden door de curator
opgevraagd. De curator heeft de gehele digitale administratie laten
veiligstellen.

03-04-2020
1

De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

03-07-2020
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de laatste ontbrekende
digitale boekhouding opgevraagd. De bestuurder gaf te kennen dat deze
stukken enkel in de 'cloud' benaderbaar zijn, terw ijl de licentie reeds is
verlopen. De administratiesoftw areleverancier zal de curator toegang verlenen
w aarna deze stukken alsnog kunnen w orden veilig gesteld. Daarna kan het
onderzoek w orden voortgezet en indien mogelijk afgerond.

02-10-2020
3

De curator heeft de hierboven vermelde stukken ontvangen. Het onderzoek
w ordt voortgezet en indien mogelijk afgerond.

30-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 18 juni 2019.
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 31 januari 2019.
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 30 november
2017.

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van de accountant w as niet noodzakelijk.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Een onderzoek naar de
stortingsverplichting is aldus niet in het belang van de boedel.

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, vangt in de komende
verslagperiode aan.

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt en w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet (en indien mogelijk afgerond).

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt en w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet (en indien mogelijk afgerond).

03-04-2020
1

02-10-2020
3

30-12-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-04-2020
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt in de
komende verslagperiode aan.
In onderzoek

02-10-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen is aangevangen
en w ordt in de komende periode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt en w ordt in de komende
periode voortgezet.

30-12-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek start in de komende verslagperiode.

03-04-2020
1

De verschillende onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten zijn
aangevangen en w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

02-10-2020
3

De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en w orden
in de komende verslagperiode voortgezet (en indien mogelijk afgerond).

30-12-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek, alsook het onderzoek naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement, w ordt in de komende verslagperiode
aangevangen.

03-04-2020
1

Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten loopt en w ordt in de
komende periode voortgezet.

03-07-2020
2

De curator is nog in afw achting van de laatste administratieve stukken, w aarna
de diverse onderzoeken kunnen w orden voortgezet.

02-10-2020
3

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

30-12-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 34.608,16

03-04-2020
1

02-10-2020
3

Toelichting
UW V: € 34.608,16
€ 36.895,71

30-12-2020
4

Toelichting
UW V: € 36.895,71

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.615,00

03-04-2020
1

€ 277.813,00

03-07-2020
2

€ 270.350,00

02-10-2020
3

€ 346.823,00

30-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. Een dergelijke vordering valt w el
te verw achten gezien punt 2 van dit verslag.

03-04-2020
1

€ 40.421,77

02-10-2020
3

€ 40.593,18

30-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 398,00

03-04-2020
1

02-10-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
59

03-04-2020
1

76

03-07-2020
2

78

02-10-2020
3

79

30-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 440.923,68

03-04-2020
1

€ 879.627,51

03-07-2020
2

€ 856.644,73

02-10-2020
3

€ 863.871,88

30-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is het eerste verslag, hierover kan thans nog niets w orden gezegd.

03-04-2020
1

Nog niet bekend.

03-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

03-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

03-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende periode
voortgezet:
- laatste w erkzaamheden ten behoeve van de overdracht van de activa;
- afw ikkeling pandrechten;
- financiële afw ikkeling voortzetting bedrijfsactiviteiten;

03-04-2020
1

- correspondentie met de bestuurder in verband met de nog ontbrekende
administratie;
- afw ikkelen beroepen eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van
reclame;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende periode
voortgezet:

03-07-2020
2

- afw ikkeling pandrechten;
- financiële afw ikkeling voortzetting bedrijfsactiviteiten;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De w erkzaamheden zien voornamelijk nog op de diverse
rechtmatigheidsonderzoeken. De curator verw acht deze w erkzaamheden indien mogelijk - in de komende verslagperiode af te ronden.

02-10-2020
3

De resterende w erkzaamheden zien voornamelijk op het voortzetten van de
diverse rechtmatigheidsonderzoeken. De curator verw acht de onderzoeken in
de komende verslagperiode af te ronden.

30-12-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets w orden gezegd.

03-04-2020
1

Nog niet bekend.

03-07-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2021

30-12-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

03-04-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

