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

6
17-11-2021
F.16/20/185
NL:TZ:0000139962:F001
28-04-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr R.W. Karskens

Algemene gegevens
Naam onderneming
H. Versteegh Amsterdam BV

27-05-2020
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33174680;
Statutair gevestigd te Amsterdam;
Vestigingsadres: Bergveste 4 (3992 DE) Houten;
Adres nevenvestiging: Koningin W ilhelminaplein 25 (1062 HJ) Amsterdam

27-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Curanda exploiteerde een groothandel in mode-accessoires. Zij verkocht haar
producten via een show room in Amsterdam en een w ebshop aan retailers.
Daarnaast leverde zij rechtstreeks aan w arenhuizen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.230.539,00

€ -904.284,00

€ 1.677.307,00

2018

€ 1.026.003,00

€ -356.060,00

€ 1.860.063,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

27-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft de afgelopen jaren (forse) verliezen geleden.

27-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
28

27-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 28 personeelsleden bij gefailleerde w erkzaam
op basis van een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 309.818,84

27-05-2020
1

€ 627.442,79

27-08-2020
2

€ 809.797,30

26-11-2020
3

€ 686.425,83

22-02-2021
4

€ 586.200,56

19-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2020

27-05-2020
1

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

27-08-2020
2

t/m
27-8-2020
van
26-11-2020

26-11-2020
3

t/m
25-2-2021
van
26-11-2020

22-02-2021
4

t/m
17-2-2021
van
18-2-2021

19-05-2021
5

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

17-11-2021
6

t/m
17-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

140 uur 21 min

2

219 uur 36 min

3

66 uur 57 min

4

20 uur 15 min

5

35 uur 54 min

6

19 uur 6 min

totaal

502 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan
inventarisatiew erkzaamheden, voortzetting van de onderneming, verkoop van
activa en incasso van debiteuren.

27-05-2020
1

De afgelopen verslagperiode ziet de tijdsbesteding van de curator met name
op de (afw ikkeling van de) verkoop roerende zaken en het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-11-2020
3

De afgelopen verslagperiode ziet de tijdsbesteding van de curator met name
op i) de afw ikkeling van dochtervennootschap Versteegh Bijoux International
BV en ii) het rechtmatigheidsonderzoek.

22-02-2021
4

De afgelopen verslagperiode ziet de tijdsbesteding van de curator met name
op i) de afw ikkeling van dochtervennootschap Versteegh Bijoux International
BV, ii) het rechtmatigheidsonderzoek en iii) voorbereiding van de
verificatievergadering.

19-05-2021
5

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de
afw ikkeling/beëindiging van het faillissement. De laatste zaken die aandacht
behoefden (liquidatie dochtervennootschap Versteegh Bijoux International BV
en het rechtmatigheidsonderzoek) zijn afgerond. Daarnaast heeft een
verificatievergadering plaatsgevonden. Dit verslag is het slotverslag.

17-11-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is Versteegh Holding BV ('Holding'). Holding houdt
tevens alle aandelen in gefailleerde. DGA van Holding is de heer R.C.M.
Versteegh.
Holding houdt tevens alle aandelen in Versteegh Mode-accessoires GmbH, een
Duitse vennootschap w aar gefailleerde een leveringsrelatie mee onderhield.

27-05-2020
1

Gefailleerde houdt alle aandelen in:
- Versteegh Bijoux International BV. Deze vennootschap is vennoot (50%) in
Accessory Zone v.o.f.;
- Yiw u Versteegh Accessories Co., Ltd (China);
- Accessory Zone BVBA (België);

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende (gerechtelijke) procedures.

27-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde is partij bij verschillende verzekeringsovereenkomsten. Deze
w orden door de curator geïnventariseerd en w aar mogelijk/nodig beëindigd.

27-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt drie bedrijfsruimtes: kantoor/opslagruimte in Houten
(Bergveste 4), een separate opslagruimte in Houten (Bergveste 2) en een
show room in Amsterdam (Koningin W ilhelminaplein 25). Alle
huurovereenkomsten zijn opgezegd/beëindigd.

27-05-2020
1

De gehuurde locaties in Houten en Amsterdam zijn aan de verhuurders
opgeleverd.

27-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bestuurder van gefailleerde geeft aan dat een mislukte fusie in combinatie met
de Coronacrisis de oorzaken van het faillissement zijn. De curator zal een
oorzakenonderzoek verrichten en op de uitkomsten daarvan zal in latere
verslaglegging teruggekomen w orden.

27-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

27-05-2020
1

Toelichting
Op het moment van het faillissement w aren 28 personen op basis van een
arbeidsovereenkomst w erkzaam bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
28

27-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-4-2020

28

totaal

28

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden zijn ogv art. 40 Fw
opgezegd. Het UW V is van het faillissement en de opzegging
arbeidsovereenkomsten op de hoogte gebracht met het verzoek de
personeelsleden in de gelegenheid te stellen een beroep te doen op de
loongarantieregeling.

27-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

27-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

27-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventarissen
Voorraden
Rollend materieel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit i) voorraden modeaccessoires (handelsvoorraad), ii) inventarissen (Houten en Amsterdam) en iii)
rollend materieel (3 auto's);

27-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal ex art 57 lid 3 de belangen van de fiscus behartigen terzake de
opbrengst van de bodemzaken (inventarissen).

27-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en zullen de komende periode w orden
verkocht.

27-05-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn nagenoeg alle bedrijfsmiddelen verkocht.
Zow el de voorraden en inventaris van de locaties Houten en Amsterdam zijn
door middel van een internetveiling verkocht.

27-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gereedstaande orders

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een orderportefeuille.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

27-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator inventariseert of de orderportefeuille w aarde vertegenw oordigt.
Voor in ieder geval één gereedstaande order geldt dat deze aan de klant is
uitgeleverd na betaling.

27-05-2020
1

Ook aan een tw eede klant is een gereedstaande order uitgeleverd.

27-08-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
Deelnemingen
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 13.369,55
€ 0,00
€ 13.369,55

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deelnemingen

27-05-2020
1

Curanda houdt alle aandelen in:

27-08-2020
2

- Versteegh Bijoux International BV. Deze vennootschap is vennoot (50%) in
Accessory Zone v.o.f.;
- Yiw u Versteegh Accessories Co., Ltd (China);
- Accessory Zone BVBA (België);
Curanda heeft voorafgaand aan haar faillietverklaring zaken (voorraden) onder
eigendomsvoorbehoud geleverd aan Accessory Zone v.o.f. (de v.o.f. w aarin
curanda via Versteegh Bijoux International BV voor 50% deelneemt). De zaken
zijn onbetaald gelaten (de v.o.f. is inmiddels gefailleerd).

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt of gefailleerde nog over activa beschikt (die w aarde
vertegenw oordigen). In het bijzonder w ordt aandacht besteed aan de
vennootschappen w aarin gefailleerde de aandelen houdt (de deelnemingen)
cq indirect deelneemt.

27-05-2020
1

Voor de deelnemingen geldt dat de curator voornemens is om Yiw u Versteegh
Accessories Co. Ltd te liquideren. Onderzocht w ordt of (de aandelen in) de
andere tw ee deelnemingen w aarde vertegenw oordigen.

27-08-2020
2

De curator heeft geconstateerd dat Versteegh Bijoux International BV geen
w aarde vertegenw oordigt. Deze vennootschap zal w orden
beëindigd/geliquideerd.

22-02-2021
4

Versteegh Bijoux International BV is ontbonden en uitgeschreven uit het
Handelsregister.

19-05-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 1.200.000,00

€ 235.983,36

totaal

€ 1.200.000,00

€ 235.983,36

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curanda beschikt over een debiteurenportefeuille. Binnen de portefeuille kan
onderscheid gemaakt w orden tussen de 'gelieerde' debiteuren (ca. € 950k) en
de 'externe' debiteuren (ca. € 250k). Met gelieerde debiteuren w ordt gedoeld
op vorderingen die bestaan op partijen binnen de 'Versteeghgroep'.

27-05-2020
1

Van de externe debiteuren is in totaal € 235.983,36 ontvangen. Voor de
boedelbijdrage geldt dat deze de komende periode zal w orden vastgesteld
(zie ook 5.4).

26-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gelieerde debiteuren aangeschreven met het verzoek te
betalen. De incasso van de externe debiteuren is uitbesteed aan de firma
Modint. Voor een aantal externe debiteuren geldt een kredietverzekering.

27-05-2020
1

Voor de gelieerde debiteuren geldt dat beide (Accessory Zone v.o.f. en
Versteegh GmbH) zijn gefailleerd. De curator zal de vorderingen van curanda
indienen in de faillissementen.

27-08-2020
2

Modint heeft de incasso van de externe debiteuren ter hand genomen. Op de
uitkomsten van de inspanningen van Modint zal in volgende verslaglegging
w orden terug gekomen.
De gelieerde debiteuren zijn inmiddels alle gefailleerd. De vorderingen van
curanda zijn bij de curatoren van de gelieerde debiteuren bekend.

26-11-2020
3

Van de externe debiteuren is in totaal € 235.983,36 ontvangen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w as niet bancair gefinancierd. Zij beschikte (enkel) over een
creditfaciliteit.

5.2 Leasecontracten

27-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

27-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Versteegh Holding BV en de heer Versteegh maakten aanspraak op
pandrechten ter verzekering van hun vorderingen (w aarvan de exacte hoogte
op dit moment bij de curator niet bekend is).

27-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de pandrechten van Versteegh Holding BV en de heer
Versteegh betw ist en heeft vervolgens een regeling met Versteegh Holding BV
en de heer Versteegh getroffen die er - kort samengevat - op neerkomt dat de
netto-opbrengsten van de activa w aarop de vermeende pandrechten zien,
w orden verdeeld in de verhouding 75 (boedel) / 25 (Versteegh Holding BV en
de heer Versteegh).

27-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Veruit de meeste voorraden zijn door gefailleerde betaald. Een enkele
leverancier beroept zich op eigendomsvoorbehoud. Dit zal door de curator
w orden gecontroleerd. Indien een beroep op eigendomsvoorbehoud terecht
w ordt gedaan, zullen de bew uste zaken aan de leverancier w orden
afgegeven.

27-05-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met partijen die zich op een retentierecht beroepen.

27-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met partijen die zich op het recht van reclame
beroepen.

27-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

27-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken aangeschreven met het verzoek de creditsaldi van
de verschillende rekeningen over te boeken naar de faillissementsrekening.

27-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is grotendeels voortgezet.

27-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
In volgende verslaglegging zal het resultaat van de voortzetting exploitatie
w orden opgenomen.

27-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft verschillende w erkzaamheden verricht om w ebshop en
show room operationeel te houden. Er is overlegd met verschillende
(dw ang)crediteuren, de bemensing van de show room is geregeld en de
resultaten w orden gemonitord.

27-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart.

27-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft - nadat voor geheimhouding w erd getekend - verschillende
partijen voorzien van een biedboek/biedprotocol.

27-05-2020
1

Doordat géén van de aangeschreven geïnteresseerden een bieding heeft
uitgebracht, w erd géén doorstart gerealiseerd en zijn alle activa separaat
verkocht.

27-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

27-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

27-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

27-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

27-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

27-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

27-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft de pandrechten van Versteegh Holding BV en de heer
Versteegh (met een beroep op de faillissementspauliana) betw ist en heeft
vervolgens een regeling met Versteegh Holding BV en de heer Versteegh
getroffen die er - kort samengevat - op neerkomt dat de netto-opbrengsten
van de activa w aarop de vermeende pandrechten zien, w orden verdeeld in de
verhouding 75 (boedel) / 25 (Versteegh Holding BV en de heer Versteegh).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in volgende
verslaglegging terug gekomen w orden.

26-11-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en dat heeft geen bijzonderheden
opgeleverd.

17-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de door Versteegh Holding BV en de heer Versteegh
gepretendeerde pandrechten onderzocht en betw ist. Vervolgens is met
Versteegh Holding BV en de heer Versteegh een regeling getroffen (zie sub 5).

27-05-2020
1

De afgelopen periode is de (digitale) administratie van curanda veilig gesteld.
Mede aan de hand van de digitale administratie zal de curator de komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

27-08-2020
2

De afgelopen periode is de (digitale) administratie van gefailleerde onderzocht
en geanalyseerd. Hieruit is een aantal vragen naar voren gekomen die - ter
beantw oording - aan de bestuurder van gefailleerde zijn voorgelegd.

26-11-2020
3

De bestuurder van gefailleerde heeft geantw oord op de vragen die hem door
de curator zijn gesteld. De curator zal beoordelen of de beantw oording
afdoende en het rechtmatigheidsonderzoek continueren en afronden.

22-02-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en dat heeft geen bijzonderheden
opgeleverd.

17-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval de verhuurders (terzake de huurverplichtingen over de periode
na faillietverklaring) en het UW V (terzake overgenomen loonverplichtingen over
de opzegtermijn) zullen een boedelvordering hebben/indienen.
€ 239.621,93

27-05-2020
1

27-08-2020
2

Toelichting
De verhuurders hebben hun boedelvorderingen (in totaal € 63.928,39)
kenbaar gemaakt. Het UW V heeft een boedelvordering ad € 175.693,54
ingediend.
€ 227.575,28

26-11-2020
3

Toelichting
De boedelvorderingen van de verhuurders is naar beneden bijgesteld
(€51.820,94).
€ 345.982,06

22-02-2021
4

€ 194.893,64

19-05-2021
5

€ 264.218,72

17-11-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.687,00

27-05-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft (tot nu toe) een vordering ad € 32.687 ingediend. Naar
verw achting zal de uiteindelijke/w erkelijke fiscale schuld hoger liggen.
€ 147.980,00

27-08-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal € 147.980. De vordering
ziet op loonheffing (februari, maart, april 2020) en omzetbelasting (eerste
kw artaal 2020).
€ 215.176,00

26-11-2020
3

€ 196.177,00

22-02-2021
4

€ 196.177,00

19-05-2021
5

€ 182.315,00

17-11-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 143.045,92

27-05-2020
1

27-08-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van 143.045,92 ingediend in verband
met overgenomen loonverplichtingen tot datum faillissement.
€ 143.045,92

22-02-2021
4

Toelichting
De vordering van het UW V is ongew ijzigd ten opzicht van verslag 3.
€ 143.045,92

8.4 Andere pref. crediteuren

19-05-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren bekend.
€ 8.776,43

27-05-2020
1

27-08-2020
2

Toelichting
Een viertal w erknemers heeft loonvorderingen ingediend tot een bedrag ad €
8776,43.
€ 8.776,43

22-02-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van verslag 3.
€ 8.507,88

19-05-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

27-05-2020
1

Toelichting
Tot nu hebben zich 21 concurrente crediteuren gemeld.
33

27-08-2020
2

Toelichting
Er hebben zich 33 concurrente crediteuren gemeld.
33

22-02-2021
4

Toelichting
De DGA heeft aangegeven van curandi te vorderen te hebben (o.a. uit hoofde
van verstrekte financieringen). De DGA is door de curator aangeschreven met
het verzoek haar vorderingen ter verificatie aan te melden.
34

19-05-2021
5

36

17-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.616,74

27-05-2020
1

€ 147.167,55

27-08-2020
2

€ 156.410,86

22-02-2021
4

Toelichting
In bovengenoemd bedrag zijn de vorderingen van de DGA nog niet
opgenomen.
€ 1.002.017,90

19-05-2021
5

€ 1.009.077,07

17-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de prille fase van het faillissement is nog niet te zeggen op w elke w ijze
het faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

27-05-2020
1

De boedel laat ruimte om - na betaling van de boedelschulden en de
preferente schuldeisers - een (zeer bescheiden) uitkering aan de concurrente
crediteuren te doen. In verband hiermee zal een (pro forma)
verificatievergadering w orden gehouden. Deze staat gepland voor 27 mei a.s.

19-05-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek
hun vorderingen ter verificatie aan te melden. Aanmelding geschiedt digitaal
via SFVonline.

27-05-2020
1

De verificatievergadering is voorbereid. De crediteuren zijn aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen.

19-05-2021
5

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden en de vorderingen van de
crediteuren zijn geverifieerd.

17-11-2021
6

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende periode met name aandacht besteden aan:
- tegeldemaking activa (w .o. voorraden en inventaris);
- incasso (gelieerde en externe) debiteuren;
- afw ikkeling van de deelnemingen;

27-05-2020
1

De curator zal de komende periode met name aandacht besteden aan:
- afronding/afrekening verkoop activa en incasso debiteuren;
- afw ikkeling van de deelnemingen;
- rechtmatigheidsonderzoek.

27-08-2020
2

De curator zal de komende periode:
- de afspraken met Versteegh Holding BV en de heer Versteegh afw ikkelen;
- de deelnemingen afw ikkelen;
- vervolgen rechtmatigheidsonderzoek;

26-11-2020
3

De curator zal de komende periode:
- de deelnemingen afw ikkelen;
- het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen/afronden;
- beoordelen op w elke w ijze het faillissement kan w orden afgerond;

22-02-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

27-05-2020
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Naar het zich thans laat aanzien zal het faillissement kort na de
verificatievergadering kunnen w orden afgew ikkeld door deponering van een
slotuitdelingslijst.

19-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2022

17-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal de komende periode:
- het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen/afronden;
- de verificatievergadering begeleiden;

19-05-2021
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De komende periode zal de slotuitdelingslijst w orden gedeponeerd. Indien en
zodra de slotuitdelingslijst verbindend w ordt, zal het faillissement eindigen.
De boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers zullen hun gehele
vorderingen voldaan krijgen. Aan concurrente schuldeisers zal op basis van
de slotuitdelingslijst ca. 2% w orden uitgekeerd.

17-11-2021
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Bijlagen
Bijlagen

