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Algemene gegevens
Naam onderneming
M.B.V. Installaties B.V.

12-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.B.V. Installaties
B.V. ("M.B.V. Installaties") is opgericht op 30 november 2010, statutair
gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Pakketboot 33, 3991 CH te
Houten.

12-06-2020
1

Activiteiten onderneming
M.B.V. Installaties voerde voor zow el particulieren als zakelijke klanten diverse
elektrotechnische- en installatiew erkzaamheden uit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 619.167,00

€ 79.442,00

€ 989.641,00

2016

€ 816.171,00

€ 98.433,00

€ 726.249,00

2017

€ 593.175,00

€ 39.333,00

€ 636.046,00

2019

€ 706.574,00

€ 342.407,00

€ 342.407,00

Toelichting financiële gegevens

12-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2016 tot en met 2018 zijn gebaseerd op de gepubliceerde
jaarrekeningen. De cijfers van 2019 zijn gebaseerd op een proefsaldibalans die
de curator heeft aangetroffen in de administratie. De bestuurder heeft
verklaard dat de administratie tot en met oktober 2019 is bijgew erkt. De proef
saldibalansen van 2019 geeft daarom naar alle w aarschijnlijkheid geen
getrouw beeld.

12-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

12-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 30.715,74

12-06-2020
1

€ 36.527,81

11-09-2020
2

€ 44.527,81

11-12-2020
3

€ 44.527,81

11-03-2021
4

€ 42.391,51

11-06-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-5-2020

12-06-2020
1

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

11-09-2020
2

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
3

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
4

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

11-06-2021
5

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021

10-09-2021
6

t/m
9-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

123 uur 15 min

2

65 uur 45 min

3

17 uur 0 min

4

31 uur 20 min

5

20 uur 30 min

6

2 uur 35 min

totaal

260 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator een inventarisatie van de
onderneming gemaakt en de lopende activiteiten in kaart gebracht. In
samenw erking met de bestuurder is een begroting opgesteld. Aan de hand
van de vastgestelde begroting heeft de curator samen met de bestuurder
moeten constateren dat (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten niet
verantw oord w as. De curator heeft vervolgens de mogelijkheden tot het
realiseren van een doorstart onderzocht. In dat kader is een openbare
biedprocedure opgestart. Uiteindelijk zijn de activiteiten van M.B.V. Installaties
met ingang van 28 mei 2020 doorgestart door Loodgietersbedrijf Rijnhuis B.V.
("Rijnhuis").

12-06-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de doorstart door Rijnhuis
verder begeleid. Daarnaast heeft de curator de debiteuren aangeschreven en
is er met debiteuren contact gew eest over de betaling van de openstaande
vorderingen. Ook heeft de curator haar eerste bevindingen ten aanzien van
het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld. De curator is met
de bestuurder in gesprek over de betaling van de openstaande vorderingen
van M.B.V. Installaties op gelieerde vennootschappen.

11-09-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond.
Daarnaast heeft de curator met de bestuurder overleg gehad over de
vorderingen die M.B.V. Installaties op gelieede partijen heeft.

11-12-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator getracht met de bestuurder
overeenstemming te bereiken over betaling van de vorderingen die M.B.V.
Installaties op gelieerde partijen heeft.

11-03-2021
4

Omdat met de bestuurder geen overeenstemming is bereikt over betaling van
de vorderingen die M.B.V. Installaties op gelieerde partijen heeft, is de curator
overgegaan tot het aanvragen van de faillissementen van de gelieerde
partijen. Op 14 mei 2021 is door de rechtbank Midden-Nederland de
faillissementen uitgesproken van Holding M. Plus B.V., M.B.V. Vastgoed B.V. en
Marli Vastgoed B.V. Inmiddels is ook door de bestuurder erkend dat tw ee
debiteuren van M.B.V. Installaties op verzoek van de bestuurder de
openstaande vordering op een andere bankrekening hebben voldaan. De
bestuurder heeft hiervan tot op heden slechts een gedeelte aan de boedel
terugbetaald.

11-06-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator getracht de vordering uit hoofde
van de rekening-courant positie op de bestuurder te innen. De bestuurder is
met ingang van 15 juni 2021 toegelaten tot de schuldsanering, w aardoor de
curator de verdere inning van de rekening- courant vordering en
terugbetaling van de ontvangen gelden van debiteuren heeft gestaakt. De
curator zal de vorderingen indienen bij de bew indvoerder.

10-09-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van M.B.V. Installaties is M.B.V. Vastgoed
B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van M.B.V. Vastgoed B.V. is Holding M
Plus B.V., w aarvan de heer M. Maat enig aandeelhouder en bestuurder is.

12-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft van de bestuurder nog geen overzicht ontvangen van
lopende procedures.

12-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vanw ege betalingsachterstanden, w as reeds voor datum faillissement de
dekking onder verschillende (noodzakelijke) verzekering opgeschort.

12-06-2020
1

1.4 Huur
M.B.V. Installaties huurde van zustervennootschap Marli Vastgoed B.V. een
bedrijfspand gelegen aan de Pakketboot 33 te Houten. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd.

12-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het volgende
verklaard.
Volgens opgave van de bestuurder draaide M.B.V. Installaties in de periode
van 2018 tot en met februari 2020 een omzet van € 55.000,- per maand.
Vanw ege de corona maatregelen zou de omzet ingang van 1 maart 2020 zijn
teruggevallen naar € 18.000,- per maand. Hierdoor zou M.B.V. Installaties in
liquiditeitsnood zijn gekomen. M.B.V. heeft voor datum faillissement onder de
NOW -regeling één voorschot betaling heeft ontvangen, maar dit w as niet
voldoende om de personeelskosten te dekken.
Aanvrager van het faillissement is het pensioenfonds. De bestuurder heeft
verklaard dat M.B.V Installaties in 2018 met het pensioenfonds een
betalingsregeling is overeengekomen van € 3.000,- per maand. In februari
2020 kon M.B.V. Installaties (mede vanw ege de corona maatregelen) deze
betalingsverplichting niet meer nakomen. De steunvordering van MKB Lease
zou een oude vordering betreffen. De onder de overeenkomst geleasete
objecten zijn volgens opgave van de bestuurder al jaren geleden
geretourneerd.
De curator zal de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement.

12-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

12-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

12-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-5-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 14 mei 2020
ontslag aangezegd. De intake met het UW V heeft vanw ege de corona
maatregelen niet op de gebruikelijke w ijze via een personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden, maar schriftelijk.

12-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

Boedelbijdrage

€ 3.000,00

Goodw ill

€ 12.000,00

Offertes

€ 5.000,00

totaal

€ 20.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de goodw ill, inventaris en offertes verkocht aan de
doorstarter; Rijnhuis. Met betrekking tot de goodw ill dient Rijnhuis nog een
bedrag van € 4.000,- te betalen aan de boedel.

12-06-2020
1

Rijnhuis heeft in de tw eede verslagperiode de resterende koopsom van €
4.000,- betaald.

11-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris zijn geen pandrechten gevestigd. De opbrengst van
de bedrijfsinventaris komt derhalve toe aan de boedel, met behoud van het
voorrecht van de belastingdienst.

12-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen door het NTAB laten taxeren en heeft
vervolgens een openbare biedprocedure opgestart. In dat kader is met
verschillende partijen contact gew eest over de mogelijkheden voor een
doorstart.

12-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
M.B.V. Installaties beschikte over een incourante voorraad aan
(grijp)materialen.

12-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad door het NTAB laten taxeren en vervolgens een
openbare biedprocedure opgestart. In dat kader is met verschillende partijen
contact gew eest over de mogelijkheden voor een doorstart.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

12-06-2020
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 68.832,66

€ 9.879,01

€ 68.832,66

€ 9.879,01

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zoals eerder in dit verslag is opgemerkt heeft de bestuurder verklaard dat de
administratie tot oktober 2019 is bijgew erkt. Uit de administratie volgt dat de
debiteurenstad per medio oktober € 425.538,57 bedraagt. Een nadere
inventarisatie van de w erkelijke w aarde van de debiteurenportefeuille vindt
nog plaats.

12-06-2020
1

Daarnaast volgt uit de administratie dat M.B.V. Installaties op grond van
verschillende rekening courant posities nog vorderingen heeft op gelieerde
vennootschappen.
Uit een nadere inventarisatie van de debiteurenportefeuille is gebleken dat de
debiteurenstand per datum faillissement maximaal € 68.832,66 kan bedragen.
In de tw eede verslagperiode is daarvan € 4.879,01 voldaan, zodat nog een
bedrag van € 63.953,65 resteert. De curator zal de komende verslagperiode
de debiteurenincasso voortzetten.

11-09-2020
2

Daarnaast is de curator in overleg met de bestuurder over de betaling van de
vorderingen van M.B.V. Installaties op gelieerde partijen.
De curator heeft (met goedkeuring van de rechter-commissaris) met de
debiteur w aar de grootste vordering op w as een schikking getroffen. Op grond
van de door de bestuurder verschafte informatie, de beschikbare administratie
en een kosten-baten analyse heeft de curator vastgesteld dat het niet
opportuun is om de overige openstaande vorderingen te innen. De
debiteurenincasso van de handelsdebiteuren is daarom door de curator
afgerond.

11-12-2020
3

De curator is met de bestuurder nog in overleg over de vorderingen van M.B.V.
Installaties op gelieerde partijen. De curator verw acht in de komende
verslagperiode daar nader over te kunnen berichten.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode getracht overeenstemming te
bereiken met de bestuurder over de vorderingen van M.B.V. Installaties op
gelieerde partijen. De curator zal in de volgende verslagperiode nader
beoordelen of het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen.

11-03-2021
4

De curator heeft met de bestuurder geen overeenstemming bereikt over
betaling van de vorderingen die M.B.V. Installaties op gelieerde partijen heeft.
De curator is daarom overgegaan tot het aanvragen van de faillissementen
van de gelieerde partijen. Op 14 mei 2021 zijn door de rechtbank MiddenNederland de faillissementen uitgesproken van Holding M. Plus B.V., M.B.V.
Vastgoed B.V. en Marli Vastgoed B.V. De curator zal de vorderingen van M.B.V.
Installaties in de verschillende faillissementen indienen.

11-06-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator getracht de vordering uit hoofde
van de rekening-courant positie op de bestuurder te innen. De bestuurder is
met ingang van 15 juni 2021 toegelaten tot de schuldsanering, w aardoor de
curator de verdere inning van de rekening-courant vordering en terugbetaling
van de ontvangen gelden van debiteuren heeft gestaakt. De curator zal de
vorderingen indienen bij de bew indvoerder.

10-09-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft aan de hand van de beschikbare administratie de
debiteurenpositie geïnventariseerd.

12-06-2020
1

Ziet paragraaf 4.1 van dit verslag.

11-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de banken aangeschreven. Tot op heden is bekend dat M.B.V.
Installaties een bankrekening aanhoudt bij ABN AMRO en ING. Conform opgave
van de bank bedroeg het saldo op datum faillissement bij ABN AMRO € 512,03
en bij ING € 538,68.

12-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat op naam van M.B.V.
Installaties geen leaseovereenkomsten zijn gesloten.

12-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben verschillende leveranciers zich gemeld die goederen
onder eigendomsvoorbehoud aan M.B.V. Installaties hebben geleverd. De
curator heeft de betreffende leveranciers op een kijkdag in de gelegenheid
gesteld hun eigendomsrechten te identificeren. De curator heeft samen met de
betreffende leveranciers vastgesteld dat de goederen verw erkt of niet meer te
identificeren w aren.

12-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

12-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken en crediteuren aangeschreven.

12-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zoals reeds eerder opgemerkt in dit verslag heeft de curator samen met de
bestuurder een begroting opgesteld om te beoordelen of de bedrijfsactiviteiten
(tijdelijk) voortgezet konden w orden. De curator heeft samen met de
bestuurder moeten constateren dat (tijdelijke) voortzetting van de activiteiten
niet verantw oord w as. De activiteiten van M.B.V. zijn met ingang van 14 mei
2020 gestaakt.

12-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-06-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft op 28 mei 2020 overeenstemming bereikt met Rijnhuis over
de doorstart. De koopprijs is als volgt samengesteld:

12-06-2020
1

Goodw ill: € 12.000,Inventaris: € 3.000,Voorraad: € 4.000,Offertes: € 5.000,Rijnhuis heeft op 28 mei 2020 een bedrag van € 20.000,- voldaan en dient nog
een bedrag van € 4.000,- te voldoen.

6.5 Verantwoording
De curator heeft voor de transactie toestemming van de rechter-commissaris
ontvangen.

12-06-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 24.000,00

12-06-2020
1

Toelichting
Zie paragraaf 6.4 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een openbare biedprocedure opgestart. Vervolgens heeft de
curator contact gehad met verschillende geïnteresseerde partijen en
onderhandeld over de doorstart. Voor de w aardering van de activa heeft de
curator het NTAB ingeschakeld.

12-06-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden met
betrekking tot de doorstart afgerond.

11-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft - voor zover mogelijk - op locatie de beschikbare (digitale)
administratie veiliggesteld. Daarnaast heeft de curator contact gehad met de
boekhouder van M.B.V. Installaties. Zij is nog in afw achting van aanvullende
stukken.

12-06-2020
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat een gedeelte van de digitale
administratie niet w as uit te lezen. Met behulp van een deskundige is dit
gedeelte van de digitale administratie inzichtelijk gemaakt.

11-09-2020
2

De curator heeft de digitale administratie inzichtelijk kunnen maken. Daaruit is
inmiddels gebleken dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens opgave van de kamer van koophandel zijn de jaarrekeningen op de
volgende data gedeponeerd:

12-06-2020
1

De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 4 februari 2020.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 2 januari 2019.
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 8 november 2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

12-06-2020
1

Indien niet aan de stortingsplicht is voldaan, dan geldt dat de vordering reeds
verjaard is. De curator zal daarom op dit punt geen nader onderzoek doen.

11-12-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja
Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur omdat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

12-06-2020
1

11-09-2020
2

11-12-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

12-06-2020
1
11-09-2020
2

11-12-2020
3

Toelichting
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.
Ja

11-06-2021
5

Toelichting
De bestuurder heeft erkend dat tw ee debiteuren van M.B.V. Installaties op
verzoek van de bestuurder de openstaande vordering op een andere
bankrekening hebben voldaan. De bestuurder heeft hiervan tot op heden
slechts een gedeelte aan de boedel terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

12-06-2020
1

De curator heeft in de tw eede verslagperiode haar eerste bevindingen met de
bestuurder gedeeld. De curator is op een aantal punten nog in afw achting van
een nadere input van de bestuurder. Ook is de curator met de bestuurder in
overleg over de aflossing van verschillende vorderingen van M.B.V. Installaties
op gelieerde vennootschappen.

11-09-2020
2

De bestuurder heeft nadere input geleverd. Daarop heeft de curator haar
voorlopige conclusies met de bestuurder gedeeld. De curator is over diverse
onderdelen, w aaronder de rechtmatigheidskw esties en de aflossing van
verschillende vorderingen op gelieerde vennootschappen nog met de
bestuurder in overleg.

11-12-2020
3

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 4 van dit verslag heeft de curator
afgelopen verslagperiode getracht met de bestuurder overeenstemming te
bereiken over de aflossing van verschillende vorderingen op gelieerde partijen.
Omdat de curator tot op heden met de bestuurder geen overeenstemming
heeft bereikt, zal de curator in de komende verslagperiode nader beoordelen
of het instellen van rechtsmaatregelen opportuun is.

11-03-2021
4

Zoals ook opgemerkt in hoofdstuk 4 van dit verslag is de curator overgegaan
tot het aanvragen van de faillissementen van Holding M. Plus B.V., M.B.V.
Vastgoed B.V. en Marli Vastgoed B.V. De curator zal de komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden en haar bevindingen
met de bestuurder delen.

11-06-2021
5

De bestuurder is met ingang met 15 juni 2021 toegelaten tot de
schuldsanering. De curator zal de komende verslagperiode contact opnemen
met de bew indvoerder en zich vervolgens beraden op het instellen van een
eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder.

10-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft aan de hand van de beschikbare rekeningafschriften en
administratie een eerste inventarisatie van de onderneming gemaakt.
Daarnaast heeft de curator getracht de (digitale) administratie - zo ver als
mogelijk - veilig te stellen.

12-06-2020
1

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek de
administratie nader onderzocht. De eerste bevindingen zijn gedeeld met de
bestuurder. In dat kader heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden.

11-09-2020
2

Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

11-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn bij de curator geen boedelvorderingen
ingediend.

Toelichting
Ook in de tw eede verslagperiode zijn bij de curator geen boedelvorderingen
ingediend.

12-06-2020
1

11-09-2020
2

€ 26.840,46

11-12-2020
3

€ 28.937,21

11-03-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.964,00

12-06-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 8.852,Loonheffing: € 21.999,Vennootschapsbelasting: € 1.113,€ 126.387,34

11-09-2020
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 81.995,29
Loonheffing: € 43.279,05
Vennootschapsbelasting: € 1.113,€ 154.212,34

11-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Van het UW V is een preferente vordering te verw achten uit hoofde van de
loongarantieregeling.
€ 33.961,76

12-06-2020
1

11-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

12-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

12-06-2020
1

37

11-09-2020
2

41

11-12-2020
3

43

11-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 149.602,47

12-06-2020
1

€ 212.692,14

11-09-2020
2

€ 215.995,72

11-12-2020
3

€ 263.104,12

11-03-2021
4

€ 261.662,76

11-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

12-06-2020
1

Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

11-09-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend gew orden met lopende
procedures. De bestuurder dient hier nog opgave van te doen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:
- incasseren restant koopsom € 4.000,- Rijnhuis;
- nadere inventarisatie debiteurenportefeuille;
- opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:
- voortzetten debiteurenincasso;
- afspraken maken met bestuurder over de betaling van de vorderingen op
gelieerde partijen;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020
2

De curator streeft er naar om de komende verslagperiode overeenstemming
met de bestuurder te bereiken over de vorderingen die M.B.V. Installaties op
gelieerde partijen heeft.

11-12-2020
3

De curator zal de komende verslagperiode nader beoordelen of het instellen
van rechtsmaatregelen jegens gelieerde partijen opportuun is.

11-03-2021
4

De curator zal de komende verslagperiode de restantvordering uit hoofde van
de paulianeuze handeling van de bestuurder terugvorderen en het
rechtmatigheidsonderzoek afronden.

11-06-2021
5

De curator zal de komende verslagperiode contact opnemen met de
bew indvoerder van de bestuurder. Daarnaast zullen de definitieve
berekeningen met betrekking tot de verleende NOW subsidie ingediend
moeten w orden bij het UW V. De curator zal daar komende verslagperiode
een aanvang mee maken.

10-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden.

12-06-2020
1

Op dit moment is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden.

11-09-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

10-09-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

