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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V.

21-05-2020
1

Gegevens onderneming
Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. ("Slagerij Vlot") is statutair gevestigd te
Brandw ijk en houdt kantoor aan Boteyken 367 te (3454 PD) De Meern.

21-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Slagerij Vlot bestonden uit het (op de plaatselijke
markt en online) verkopen van vlees en andere vleesw aren aan zakelijke en
particuliere klanten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 76.972,00

€ 15.685,00

2018

€ 419.113,00

€ -39.760,00

2019

€ 418.053,00

€ -82.031,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

21-05-2020
1

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

21-05-2020
1

De curator heeft de financiële gegevens nogmaals opgevraagd bij de
bestuurder.

21-08-2020
2

De curator heeft de financiële gegevens in de afgelopen verslagperiode
ontvangen van een derde die de administratie van Ambachtelijke Slagerij Vlot
onder zich heeft.

19-02-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

21-05-2020
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum w aren er 5 personeelsleden in dienst. Deze
w erknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

Boedelsaldo
€ 0,00

21-05-2020
1

€ 16.302,61

21-08-2020
2

€ 16.263,28

19-02-2021
4

€ 16.371,15

19-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

21-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

21-08-2020
2

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

19-02-2021
4

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

19-05-2021
5

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

19-08-2021
6

t/m
18-8-2021
van
19-8-2021
t/m
18-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 10 min

2

52 uur 10 min

3

3 uur 25 min

4

12 uur 25 min

5

18 uur 20 min

6

12 uur 50 min

7

3 uur 55 min

totaal

138 uur 15 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om de activiteiten van Slagerij Vlot door te starten. Daarnaast
heeft de curator het aanw ezige actief geïnventariseerd en is hij in overleg
getreden met de zekerheidsgerechtigden over de verkoop van dat actief.

21-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator het actief verkocht en het
gehuurde opgeleverd. Daarnaast heet de curator de nog ontbrekende
administratie bij de bestuurder opgevraagd.

21-08-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de ontbrekende administratie
meerdere keren bij de bestuurder opgevraagd en is getracht toegang te
krijgen tot de digitale administratie. Daarnaast heeft de curator een aanvang
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich gew end tot een derde die
de administratie van Ambachtelijke Slagerij Vlot onder zich heeft met het
verzoek de administratie af te geven. De curator heeft (een gedeelte van) de
administratie ontvangen en zal die administratie betrekking bij het
rechtmatigheidsonderzoek. Verder heeft zich een leverancier gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de positie van deze
leverancier nog in onderzoek.

19-02-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode
grotendeels afgerond en zal zijn bevindingen in de aankomende
verslagperiode delen met de bestuurder. De zaken ten aanzien w aarvan de
leverancier een beroep op een eigendomsvoorbehoud doet, zijn op
faillissementsdatum niet door de curator aangetroffen bij Slagerij Vlot. De
bestuurder heeft ten aanzien van deze zaken ook bevestigd dat ze niet meer
aanw ezig w aren op de faillissementsdatum. De curator heeft thans in
onderzoek w at er met de betreffende zaken is gebeurd.

19-05-2021
5

De curator heeft zijn bevindingen in de afgelopen verslagperiode met de
bestuurder gedeeld. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld
om uiterlijk 3 september 2021 inhoudelijk te reageren. De curator zal de
reactie van de bestuurder analyseren en aan de hand daarvan bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

19-08-2021
6

De curator heeft op 26 september 2021 een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere
informatie en stukken opgevraagd. De curator heeft de bestuurder verzocht
uiterlijk op 25 november aanstaande te reageren.

19-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W V Group B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Slagerij Vlot. Enig
bestuurder van W V Group is de heer W . bij de Vaate.

1.2 Lopende procedures

21-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

21-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Uit de administratie van Slagerij Vlot blijkt dat de verzekeringen door de
verzekeraar zijn opgeschort. De curator is in overleg met de verzekeraar om de
verzekeringen tijdelijk te continueren.

21-05-2020
1

De curator heeft de verzekeringen tijdelijk gecontinueerd. Na verkoop en
levering van al het actief, zijn alle verzekeringen geroyeerd.

21-08-2020
2

1.4 Huur
Ambachtelijke Slagerij huurt een bedrijfsruimte in De Meern. Deze
huurovereenkomst is ingegaan op 1 augustus 2019 en heeft een looptijd van 5
jaar. Na het verstrijken van deze periode w ordt de huurovereenkomst behoudens beëindiging daarvan door opzegging - voortgezet voor een periode
van 5 jaar. De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 21.600,-. De
huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

21-05-2020
1

Het gehuurde is op 31 juli 2020 opgeleverd.

21-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator bericht dat Ambachtelijke Slagerij Vlot
aanvankelijk een 'zelfslachtende', ambachtelijke slagerij w as die gevestigd is in
Brandw ijk. In 2017 is deze slagerij overgenomen door Slagerij Vlot. Sinds de
overname exploiteerde Slagerij Vlot de w inkel en verkocht haar producten op
de markt. Slagerij Vlot is haar activiteiten in 2019 mede gaan exploiteren
vanuit De Meern. In verband met een juridisch conflict met betrekking tot de
vestiging in Brandw ijk dat is ontstaan in 2018, is de huurovereenkomst ten
aanzien van de vestiging in Brandw ijk met ingang van 1 februari 2020
beëindigd. Volgens opgaaf van de bestuurder heeft deze procedure geleid tot
dusdanig hoge kosten, dat Slagerij Vlot niet kon voortgaan met het betalen
van haar schulden en heeft om die reden haar eigen faillissement
aangevraagd.

21-05-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van de inventarisatie van
de activa en het onderzoek naar een eventuele doorstart. De curator heeft
zodoende de oorzaak van het faillissement nog niet kunnen vaststellen.
Komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.
In onderzoek.

21-08-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

21-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

21-05-2020
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 5 personeelsleden in dienst. Het UW V heeft
de w erknemers uitgenodigd voor een intakegesprek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-4-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers met toestemming van de rechter-commissaris
ontslag aangezegd.

21-05-2020
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.

21-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

21-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vervoersmiddel

€ 3.500,00

Inventaris

€ 6.450,00

€ 12,70

Marktw agen

€ 40.000,00

€ 3.941,66

totaal

€ 49.950,00

€ 3.954,36

Toelichting bedrijfsmiddelen
Slagerij Vlot beschikt over een marktw agen, alsmede over een
bedrijfsinventaris.

21-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse partijen benaderd in
verband met de verkoop van de aanw ezige bedrijfsmiddelen. In verband met
het verkoopproces, heeft zijn de geïnteresseerde partijen in de gelegenheid
gesteld om de bedrijfsmiddelen te bezichtigen. Na deze bezichtiging heeft de
curator diverse biedingen ontvangen. De curator is met de hoogst biedende
partij tot overeenstemming gekomen in verband met de verkoop. De
bedrijfsmiddelen zijn op 11 juni 2020 geleverd. De koopprijs is reeds
ontvangen op de boedelrekening.

21-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de aangetroffen inventaris is het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst van toepassing.

21-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

21-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 50,00

€ 1,93

€ 50,00

€ 1,93

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op faillissementsdatum beschikte Slagerij Vlot over een geringe voorraad
vlees. Deze voorraad is verpand. In de komende verslagperiode zal de curator
- in samenspraak met de pandhouder - beoordelen op w elke w ijze deze
voorraad zal w orden verkocht.

21-05-2020
1

De voorraad is door de curator verkocht.

21-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden.

21-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courantvorderingen

€ 14.896,80

€ 107,87

totaal

€ 14.896,80

€ 107,87

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

Uit de administratie is vooralsnog niet gebleken dat er debiteuren zijn.

20-11-2020
3

Uit de administratie is gebleken dat Ambachtelijke Slagerij Vlot een drietal
(intercompany-)vorderingen heeft uit hoofde van rekeningcourantverhoudingen.

19-11-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de drie debiteuren in de afgelopen verslagperiode
aangeschreven en gesommeerd over te gaan tot betaling. Tot op heden
heeft slechts één debiteur een betaling verricht.

19-11-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Slagerij Vlot hield een rekening aan bij Rabobank en ING. Ten tijde van de
faillietverklaring vertoonde beide bankrekeningen een negatief saldo. De

21-05-2020
1

curator heeft bij beide banken een opgave van de openstaande vordering
opgevraagd.
Slagerij Vlot w erd gefinancierd door Rabobank, alsmede door Collin Crow dfund.
Rabobank heeft een (voorlopige) vordering ter hoogte van € 103.978,28 uit
hoofde van de kredietrelatie. Collin Crow dfund heeft een (voorlopige)
vordering ter hoogte van € 280.382,24 uit hoofde van een tw eetal
financieringen.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft tot op heden nog geen aangepaste vordering van Rabobank
en Collin mogen ontvangen.

21-08-2020
2

5.2 Leasecontracten
De curator heeft drie auto's aangetroffen die geleased zijn. De curator is thans
nog in overleg met de zekerheidsgerechtigden over de voldoening van de
openstaande vordering en de w ijze van verkoop.

21-05-2020
1

De leasecontracten zijn beëindigd. Tw ee voertuigen zijn geretourneerd, één
voertuig is door de curator verkocht. Deze verkoop is in dit verslag verw erkt
onder 'activa' - 'bedrijfsmiddelen'.

21-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In de afgelopen periode heeft de curator de door Rabobank en Collin
Crow dfund gepretendeerde zekerheidsrechten onderzocht. Uit dat onderzoek
heeft de curator geconcludeerd dat aan Rabobank een eerste pandrecht op de
inventaris (w aaronder een pandrecht op de voorw aardelijke eigendom van de
leaseauto's) en op de voorraad toekomt. Ten gunste van Collin Crow dfund is
een tw eede pandrecht tot stand gekomen op voornoemde zaken. Ten aanzien
van de marktkar geldt dat ten gunste van Collin Crow dfund een eerste
pandrecht tot stand is gekomen en ten gunste van Rabobank een tw eede
pandrecht.

21-05-2020
1

Ten aanzien van beide vorderingen van Collin Crow dfunding heeft een partij
zich borg gesteld en zijn 2 andere leningen achtergesteld.

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

21-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een leverancier gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een onderzoek
ingesteld naar de positie van deze leverancier.

19-02-2021
4

De zaken ten aanzien w aarvan de leverancier een beroep op een
eigendomsvoorbehoud doet, zijn op faillissementsdatum niet door de curator
aangetroffen. De bestuurder heeft ten aanzien van deze zaken eveneens
bevestigd dat ze niet meer aanw ezig w aren op de faillissementsdatum. De
curator heeft thans in onderzoek w at er met de betreffende zaken is gebeurd.

19-05-2021
5

De bestuurder heeft opnieuw verklaard dat de zaken niet meer aanw ezig
w aren op de faillissementsdatum en daarbij eveneens verklaard dat er
meerdere personen w aren die over een sleutel van het bedrijfspand
beschikten. De curator zal het voorgaande in de komende verslagperiode
nader onderzoeken.

19-11-2021
7

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is thans nog in overleg met Rabobank en Collin Crow dfund over de
w ijze van verkoop van het actief en - indien de curator de
verkoopinspanningen zal verrichten - een boedelbijdrage.
€ 3.956,29

21-05-2020
1

21-08-2020
2

Toelichting
De curator heeft afspraken gemaakt over de verdeling van de verkoopprijs ten
aanzien van de bedrijfsmiddelen en de voorraad. Deze afspraken hebben erin
geresulteerd dat een boedelbijdrage is ontvangen ter hoogte van € 3.956,29.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren zekerheden en leasecontracten.

21-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Slagerij Vlot w aren op faillissementsdatum reeds gestaakt.
Van voortzetting is dan ook geen sprake.

21-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

21-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de aanw ezige administratie opgevraagd en ontvangen.
Daarnaast heeft de curator de inloggegevens van het digitale
boekhoudprogramma opgevraagd.

21-05-2020
1

In onderzoek.

21-08-2020
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator (een gedeelte van) de administratie
die de derde onder zich hield ontvangen. Daarnaast heeft de curator nogmaals
informatie bij de bestuurder opgevraagd. De curator verw acht zijn voorlopige
bevindingen in komende verslagperiode met de bestuurder te kunnen delen.

19-02-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode
grotendeels afgerond en zal zijn voorlopige bevindingen in de komende w eken
met de bestuurder delen. Tevens zal de curator ontbrekende informatie
opvragen.

19-05-2021
5

De curator heeft zijn bevindingen in de afgelopen verslagperiode met de
bestuurder gedeeld. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld
om uiterlijk 3 september 2021 inhoudelijk te reageren. Zodra de curator een
inhoudelijke reactie van de bestuurder heeft ontvangen, zal hij bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

19-08-2021
6

De curator heeft op 26 september 2021 een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere
informatie en stukken opgevraagd. De curator heeft de bestuurder verzocht
uiterlijk op 25 november aanstaande te reageren.

19-11-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over
het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd.

21-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming heeft Slagerij Vlot geen verplichte
accountantscontrole.

21-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken.

21-05-2020
1

Uit de statuten blijkt dat het geplaatst kapitaal een bedrag van € 10,bedraagt w aardoor de curator het niet opportuun acht een onderzoek te doen
naar de stortingsverplichting.

19-08-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft alle administratie bij de bestuurder opgevraagd en verzameld.
De curator verw acht komende verslagperiode te kunnen beginnen met het
onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten en zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder delen.

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode
grotendeels afgerond en zal zijn voorlopige bevindingen in de komende w eken
met de bestuurder delen.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
De curator heeft op 26 september 2021 een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere
informatie en stukken opgevraagd. De curator heeft de bestuurder verzocht
uiterlijk op 25 november aanstaande te reageren, zodat het onderzoek kan
w orden afgerond.

21-05-2020
1

21-08-2020
2

19-02-2021
4

19-05-2021
5

19-08-2021
6

19-11-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5.

21-05-2020
1

In onderzoek

21-08-2020
2

In onderzoek

19-08-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zijn bevindingen in de afgelopen verslagperiode met de
bestuurder gedeeld. De curator zal de reactie van de bestuurder analyseren
en aan de hand daarvan bepalen op w elke w ijze het faillissement dient te
w orden afgew ikkeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-08-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en veiligstellen administratie.

21-05-2020
1

Veiligstellen administratie.

19-02-2021
4

Onderzoek (financiële) administratie.

19-05-2021
5

Delen bevindingen bestuurder.

19-08-2021
6

Aanvullende vragen bestuurder.

19-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 13.695,55

21-05-2020
1

21-08-2020
2

Toelichting
UW V: EUR 6.278,28
Opzegtermijn huur: EUR 7.417,27
€ 14.251,73

19-02-2021
4

Toelichting
UW V: EUR 6.834,46
Opzegtermijn huur: EUR 7.417,27

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.484,00

21-05-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 20.484,-, uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting.
€ 72.684,00

21-08-2020
2

€ 83.036,00

19-02-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

21-05-2020
1

€ 3.870,06

21-08-2020
2

€ 5.366,62

19-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

21-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

21-05-2020
1

46

21-08-2020
2

51

19-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.389,79

21-05-2020
1

€ 291.463,34

21-08-2020
2

€ 305.641,58

19-02-2021
4

€ 305.567,08

19-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

21-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventarisatie vorderingen.

21-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- verkoop activa (/afspraken met zekerheidsgerechtigden over verkoop);
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

21-05-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

21-08-2020
2

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement.

20-11-2020
3

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten onderzoek positie leverancier met eigendomsvoorbehoud;
- voortzetten onderzoek administratie;

19-02-2021
4

- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
- delen voorlopige bevindingen met bestuurder.
De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- onderzoek naar zaken leverancier met eigendomsvoorbehoud;
- delen voorlopige bevindingen met bestuurder en opvragen ontbrekende
informatie.

19-05-2021
5

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- onderzoek naar zaken leverancier met eigendomsvoorbehoud;
- analyseren inhoudelijke reactie bestuurder en beraden over w ijze van
afw ikkelen faillissement.

19-08-2021
6

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- onderzoek naar zaken leverancier met eigendomsvoorbehoud;
- analyseren aanvullende inhoudelijke reactie bestuurder en beraden over
w ijze van afw ikkelen faillissement.

19-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

21-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-11-2021
7

