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Algemene gegevens
Naam onderneming
2Food B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2Food B.V.,
statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd aan de Amersfoortsestraat 15E
te 3769 AD Soesterberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met
nummer 32144945 (hierna: "2Food").
In de faillissementen van moedervennootschap 4Food Holding B.V. (hierna:
"4Food Holding") en zustervennootschap Original First Tea B.V. (hierna: "OFT")
is de curator ook als curator aangesteld. De inhoudelijke verslaglegging vindt
voor alle faillissementen plaats in het faillissement van 2Food B.V. Voor zover
iets van toepassing is bij 4Food Holding en/of OFT, zal dat w orden
aangegeven. Indien dit niet specifiek staat benoemd, dan heeft hetgeen
hierna staat betrekking op 2Food.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
2Food w as distributeur voor een aantal merken met natuurlijke/biologische
producten zoals sinaasappelsappen, andere dranken, repen en thee. Vaak had
2Food exclusieve distributierechten binnen Nederland. 2Food koopt in bij/via
de merkhouders en verkoopt aan retail, groothandel, hotels, bedrijfskantines
en via een w ebshop aan consumenten. Daarbij verkoopt 2Food ook
vruchtensappen voor het vullen van door 2Food in bruikleen gegeven
vruchtensapdispensers.
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1

4Food Holding is een holdingvennootschap w aarin geen activiteiten
plaatsvonden.
OFT is een lege en inactieve vennootschap.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 4.391.034,00

€ 109.475,00

€ 1.761.421,00

2018

€ 4.933.679,00

€ 99.565,00

€ 2.296.281,00

2019

€ 5.335.645,00

€ -51.659,00

€ 2.519.828,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens hierboven zijn afkomstig uit de geconsolideerde cijfers van 2Food
en 4Food Holding.

01-07-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
11

01-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 168.263,47

01-07-2020
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Toelichting
2Food: € 168.263,47
4Food Holding: € 0,OFT: € 0,-

Toelichting
2Food: € 163.178,86
4Food Holding: € 3.257,=
OFT: € 0,=

Verslagperiode

29-09-2020
2

Verslagperiode
van
1-2-2020

01-07-2020
1

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

29-09-2020
2

t/m
24-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

191 uur 10 min

2

48 uur 35 min

3

7 uur 15 min

totaal

247 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De activa en activiteiten in het concern zitten in 2Food.
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De aandelen in 2Food w orden gehouden door:
* voor 90% door 4Food Holding, de holding van de heer en mevrouw Van
Eijden.
* voor 10% door Code K B.V., de holding van de heer De Kovel.
4Food Holding is bestuurder van 2Food. De heer en mevrouw van Eijden zijn
bestuurder van 4Food Holding.
4Food Holding is daarnaast 100% aandeelhoudster van de inactieve en lege
vennootschap OFT. De heer en mevrouw Van Eijden zijn bestuurder van OFT.
OFT is op 20 mei 2020 ontbonden door een besluit van de
aandeelhoudersvergadering.
4Food Holding en OFT zijn eveneens failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.
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1.3 Verzekeringen
2Food had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. In overleg met
pandhouder Rabobank zijn de premies voor de verzekeringen over juni 2020
voldaan, zodat er geen dekkingsproblemen zouden ontstaan. Hiervoor is door
Rabobank een bedrag van € 988,30 betaald.
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Per eind juni zijn alle verzekeringen beëindigd. Er w as geen sprake van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

1.4 Huur
2Food huurt het bedrijfspand aan de Amersfoortsew eg 15 E in Soesterberg
voor € 3.835,= excl. BTW per maand. De verhuurder heeft een bankgarantie
van drie maanden huur ontvangen. De huur is betaald tot en met mei 2020.
Voor juni en juli is 50% huurkorting gegeven in verband met de Corona-crisis.
De huurovereenkomst is eind juni opgezegd tegen eind september 2020.

01-07-2020
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Het bedrijfspand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. In verband met
ontstane schade aan een keuken is een bedrag van € 400,= aan de
verhuurder betaald.

29-09-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
2Food verkocht aan horeca, groothandel, retail en bedrijfskantines. Tijdens de
Corona-crisis is de omzet aanzienlijk teruggelopen. Het bestuur heeft op 28
mei 2020 besloten het faillissement aan te vragen van 2Food, 4Food Holding
en OFT.

01-07-2020
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De curator doet onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen.
In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft
de curator een aantal gesprekken gevoerd. De curator verw acht in de
komende verslagperiode nader te kunnen berichten over de oorzaken van het
faillissement.

29-09-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

01-07-2020
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Toelichting
De bestuurders stonden op de loonlijst bij 4Food Holding. De overige
personeelsleden stonden op de loonlijst bij 2Food. Indien en voor zover sprake
is van arbeidsovereenkomsten, zijn alle arbeidsovereenkomsten door de
curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

01-07-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel en overleg met UW V in verband met de uitvoering van de
loongarantieregeling.

01-07-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-07-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

01-07-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris (excl. computers/gegevensdragers)

€ 20.000,00

€ 0,00

totaal

€ 20.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het kader van een doorstart zijn de inventariszaken verkocht voor een
bedrag van € 20.000,=.

01-07-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege de hoogte van de fiscale vordering gaat de gehele opbrengst van de
inventariszaken naar de boedel.

01-07-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop.

01-07-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad en dispensers

€ 100.000,00

€ 5.000,00

totaal

€ 100.000,00

€ 5.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het kader van een doorstart zijn de voorraden en de sapdispensers
verkocht. De voorraad stond vooral bij een logistiek dienstverlener die een
retentierecht/vuistpandrecht uitoefende. Uit de opbrengst van de voorraad van
€ 75.000,= is een bedrag van € 25.000,= aan de retentor betaald. De
sapdispensers zijn door de boedel verkocht voor een bedrag van € 25.000,=.
Met pandhouder Rabobank is overeengekomen dat de boedel voor haar
medew erking € 5.000,= boedelbijdrage ontvangt.

01-07-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop.

3.8 Andere activa

01-07-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Certificaten Johan Cruijff Arena

€ 32.500,00

Ontvlechting Coolbear

€ 35.000,00

€ 12.396,69

Bedrijfsauto MAN

€ 22.314,05

€ 2.231,41

Scooter

€ 2.066,12

€ 206,61

Goodw ill

€ 35.000,00

Immaterieel actief

€ 25.000,00

(Bedrijfs)auto's

€ 22.500,00

Aandelen Canadian Beverages B.V.
totaal

Toelichting andere activa

€ 2.250,00

€ 3.250,00
€ 177.630,17

€ 17.084,71

Toelichting andere activa
2Food is rechthebbende op een drietal certificaten in de Johan Cruijff Arena.
Deze certificaten zijn voor € 32.500,= verkocht. Op de certificaten rustte geen
pandrecht van Rabobank.
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2Food w as in het proces van overname van het merk Coolbear door middel van
een activatransactie. Een intentieovereenkomst w as eind 2019 gesloten. De
koopovereenkomst w as uitonderhandeld, maar nog niet getekend. 2Food w as
daarna rechtstreeks bij de producent gaan inkopen, w aardoor voorraden
vermengd zijn geraakt. De curator heeft een overeenkomst met Coolbear
gesloten op grond w aarvan deze overname (voor zover die al w as uitgevoerd)
is teruggedraaid. Coolbear heeft daarbij een bedrag van € 35.000,= betaald
voor overname van de aanw ezige voorraden, ongeacht w ie deze voorraden bij
de producent had ingekocht én op de voorw aarde dat Coolbear voor haar
rekening zou regelen dat de leveranciers die ook rechten op deze voorraden
claimden of konden claimen van die aanspraken zouden afzien. Alle
leveranciers hebben inmiddels de gevraagde bevestiging aan de curator
gegeven en deze transactie is afgew ikkeld. Met Rabobank is een
boedelbijdrage van € 15.000,= incl. BTW overeengekomen. Daarnaast moest
uit de opbrengst een bedrag van € 5.000,= w orden betaald aan de logistiek
dienstverlener w aar deze zaken deels stonden opgeslagen.
Een bedrijfsauto en scooter zijn voor € 24.380,17 separaat verkocht. Met
pandhouder Rabobank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
In het kader van de doorstart is goodw ill en immaterieel actief verkocht voor
respectievelijk € 35.000,= en € 25.000,=. Hierop rustte geen pandrecht van
Rabobank.
Zeven (bedrijfs)auto's zijn verkocht voor € 22.500,= excl. BTW . Met
pandhouder Rabobank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
4Food Holding houdt 15% van de aandelen in de vennootschap Canadian
Beverages B.V. De curator gaat na w at de w aarde van deze aandelen is en is
in overleg met de andere aandeelhouders over overdracht van deze aandelen
aan hen.
De aandelen die 4Food Holding B.V. hield in Canadian Beverages B.V. zijn in de
afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd aan de andere
aandeelhouders. De opbrengst hiervan bedraagt € 3.250,=.

29-09-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop.

01-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 276.221,99

€ 139.259,52

€ 0,00

totaal

€ 276.221,99

€ 139.259,52

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst per 28 mei 2020 stond er een bedrag van €
261.353,57 open bij debiteuren. De curator en Rabobank hebben vooralsnog
geen actieve incassow erkzaamheden verricht. Debiteuren betalen op een
bankrekening van 2Food bij Rabobank. De curator en Rabobank hebben
afgesproken dat Rabobank het voortouw gaat nemen bij de
debiteurenincasso. In het volgend verslag verw acht de curator te kunnen
rapporteren over de voortgang.

01-07-2020
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Het genoemde bedrag van € 261.353,57 is de stand per 28 mei 2020. In
aanvulling daarop is nog gefactureerd voor het faillissement en moet nog deels
gefactureerd w orden. Dit gaat om een bedrag van circa € 20.000,= tot €
25.000,=. De exacte hoogte is nog in onderzoek en facturatie moet nog deels
plaatsvinden. Rabobank en de curator voeren hier verder overleg over.
De stand per 28 mei 2020 bedroeg € 261.353,57. Daarna is nog gefactureerd
voor een bedrag van € 18.273,03 incl. BTW . Alcore heeft namens pandhouder
Rabobank de debiteurenincasso ter hand genomen.

29-09-2020
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Na controle en enkele mutaties is gestart met een debiteurenlijst van €
276.221,99. Daarvan is inmiddels € 139.259,52 geïncasseerd. Voor een bedrag
van € 106.237,28 is een beroep op verrekening gedaan. Voor een bedrag van
€ 30.725,19 loopt de debiteurenincasso nog.
Alcore verzorgt namens pandhouder Rabobank de debiteurenincasso. De
debiteurenincasso is nagenoeg voltooid. De curator verw acht dat de
debiteurenincasso in de komende verslagperiode w ordt afgerond.

28-12-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg met pandhouder Rabobank.

01-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 803.436,90

01-07-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 803.436,90 +/- p.m. ingediend. Dit bedrag
bestaat uit:
a) Leningen tot een bedrag van € 398.583,06 aan leningen.
b) Een rekening-courantvordering van € 391.407,51.
c) € 15,33 debetstand.
d) € 13.431,= in verband met een aan de verhuurder verstrekte bankgarantie.

5.2 Leasecontracten
Een aantal auto's en een kopieermachine w aren geleaset. Er w as geen sprake
van contracten w aarbij eventueel overw aarde aan de orde zou kunnen zijn.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft als zekerheid een pandrecht op inventaris, voorraad en
vorderingen. Daarnaast is door de bestuurder een borgtocht van € 100.000,=
afgegeven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een garantie
afgegeven aan Rabobank voor een leningdeel w aarvan per faillissement nog €
65.000,= openstaat.
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5.4 Separatistenpositie
De roerende zaken zijn verkocht in overleg tussen Rabobank en de curator.
Rabobank en de curator gaan ervan uit dat de opbrengst van de bodemzaken
vanw ege de fiscale vordering geheel naar de boedel zal gaan. Voor het
overige is tegen een boedelbijdrage verkocht.

01-07-2020
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De debiteurenincasso is nog niet actief gestart, omdat diverse debiteuren
vooralsnog openstaande bedragen voldoen. Rabobank en de curator hebben
afgesproken dat Rabobank de incasso verder ter hand zal (laten) nemen.
In overleg met de curator heeft Rabobank de debiteurenincasso uitbesteed
aan Alcore. De curator verw acht dat de debiteurenincasso in de komende
verslagperiode voltooid zal kunnen w orden. Daarna gaat dan nog een
afrekening tussen Rabobank en de boedel plaatsvinden.

29-09-2020
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De debiteurenincasso door Rabobank is nagenoeg voltooid. De curator
verw acht in de komende verslagperiode de afrekening tussen Rabobank en
de boedel af te ronden.

28-12-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal derden heeft eigendomsrechten geclaimd. In het kader van
de doorstart heeft de curator met de doorstarter afgesproken dat de
doorstarter zorgdraagt voor een correcte afw ikkeling van deze aanspraken. De
curator ziet hierop toe.

01-07-2020
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De eigendommen van derden zijn afgew ikkeld.

29-09-2020
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5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Het grootste deel van de voorraad stond bij een logistiek dienstverlener die
nog openstaande vorderingen had en retentierecht en vuistpandrecht
uitoefende. Aan deze logistiek dienstverlener is een tw eetal betalingen.
gedaan. Uit de opbrengst van de voorraad bij de doorstart is een bedrag van €
25.000,= betaald. Uit de opbrengst van de ontvlechting van Coolbear is een
bedrag van € 5.000,= betaald. De logistiek dienstverlener heeft in ruil voor
deze betaling haar vuistpandrecht en retentierecht prijsgegeven.

01-07-2020
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Daarnaast staat onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad van één
merk in de diepvriesopslag bij een andere logistiek dienstverlener. Deze
logistiek dienstverlener oefent retentierecht uit. De curator overlegt met de
leverancier, de logistiek dienstverlener en de doorstarter over een oplossing.
De eigendommen van derden zijn afgew ikkeld.

29-09-2020
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5.7 Reclamerechten
Diverse leveranciers hebben ook het recht van reclame ingeroepen. In het
kader van de doorstart heeft de curator met de doorstarter afgesproken dat
de doorstarter zorgdraagt voor een correcte afw ikkeling van deze aanspraken.
De curator ziet hierop toe.

01-07-2020
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De eigendommen van derden zijn afgew ikkeld.

29-09-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 22.084,71

01-07-2020
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Toelichting
Voor een specificatie van de overeengekomen boedelbijdragen w ordt
verw ezen naar punt 3 in dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek vordering en zekerheidsrechten en uitw inning van de zekerheden
in overleg met Rabobank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

01-07-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as feitelijk gestaakt toen het faillissement w erd
uitgesproken. De curator heeft onderzocht of de onderneming voor een korte
periode kon w orden voortgezet. Dat w as mogelijk zinvol, omdat enkele klanten
bestellingen hadden geplaatst. Vanw ege de beperkte omvang van de
bestellingen en de te verw achten kosten is het niet opportuun gebleken
kortdurend de onderneming voort te zetten.

01-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

01-07-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

01-07-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedprocedure georganiseerd w aarbij een groot aantal
geïnteresseerden in de gelegenheid is gesteld nadere informatie te
bestuderen. Op 17 juni is met een koper overeenstemming bereikt over de
voorw aarden van een doorstart. De koper heeft de intentie om 60% van de
w erkgelegenheid te behouden.

01-07-2020
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6.5 Verantwoording
Zie hierna.

01-07-2020
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6.6 Opbrengst
€ 180.000,00
Toelichting
Het is gelukt in het kader van een doorstart de volgende opbrengst te
realiseren:
a) € 20.000,= voor inventaris, zie hiervoor sub 3.4.
b) € 75.000,= voor voorraad, zie hiervoor sub 3.6.
c) € 25.000,= voor dispensers, zie hiervoor sub 3.6.
d) € 25.000,= voor immateriële activa, zie hiervoor sub 3.8.
e) € 35.000,= voor goodw ill, zie hiervoor sub 3.8.

6.7 Boedelbijdrage

01-07-2020
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6.7 Boedelbijdrage
€ 5.000,00

01-07-2020
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Toelichting
Naast deze boedelbijdrage ontvangt de boedel de gehele opbrengst van de
inventaris (tenzij blijkt dat de fiscus uit het vrij actief kan w orden voldaan) en
de opbrengst van de immateriële activa en goodw ill, omdat daarop geen
pandrecht w as gevestigd.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Organiseren biedprocedure, uitonderhandelen overeenkomst en de
uitvoerende w erkzaamheden.

01-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deskundige ingeschakeld om de digitale administratie
veilig te stellen. De facturatie voor deze w erkzaamheden moet nog
plaatsvinden. De meest recente fysieke administratie heeft de curator onder
zich genomen.

01-07-2020
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De curator zal onderzoeken of is voldaan aan de administratieplicht.
De door een deskundige gemaakte kosten voor het veiligstellen van de emailcorrespondentie en administratie bedragen in totaal € 4.933,11 incl. BTW
en zijn voldaan.

28-12-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2Food en 4Food Holding zijn als volgt gedeponeerd:
2016: 5 september 2017.
2017: 2 november 2018.
2018: 6 november 2019.

01-07-2020
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De jaarrekeningen van OFT zijn als volgt gedeponeerd:
2016: 5 september 2017.
2017: 24 augustus 2018.
2018: 6 november 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

01-07-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek is niet opportuun, omdat eventuele vorderingen tot
volstorting zijn verjaard (2Food en 4Food Holding) of het belang beperkt is
(OFT).

01-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

01-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-07-2020
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Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator gaat het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

01-07-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en veiligstellen administratie.

01-07-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-07-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 101.071,00

01-07-2020
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Toelichting
2Food: € 86.565,4Food Holding: € 14.506,OFT: € 0,De fiscale vorderingen zullen nog toenemen. De curator gaat overleggen met
de Belastingdienst over de vaststelling van de fiscale posities.
€ 238.714,00

29-09-2020
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Toelichting
2Food: € 195.821,4Food: € 42.525,OFT: € 368,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

01-07-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet.

01-07-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

01-07-2020
1

Toelichting
2Food: 43
4Food Holding: 0
OFT: 0
60

29-09-2020
2

Toelichting
2Food: 58
4Food Holding: 2
OFT: 0
67
Toelichting
2Food: 64
4Food Holding: 2
OFT: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

28-12-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 410.384,01

01-07-2020
1

Toelichting
2Food: € 410.384,01
4Food Holding: € 0,OFT: € 0,Dit betreft de tot op heden ingediende vorderingen. Bij de eigen aangifte tot
faillietverklaring is aangegeven dat de totale schuldenlast circa € 1.700.000,=
zou bedragen. De curator verw acht dat bij de volgende verslaglegging een
duidelijker beeld van de crediteurenlast beschikbaar is.
€ 1.049.550,81

29-09-2020
2

Toelichting
2Food: € 912.867,31
4Food Holding: 136.683,50
OFT: € 0,€ 1.195.252,61

28-12-2020
3

Toelichting
2Food: € 1.054.306,05
4Food Holding: € 136.683,50
OFT: € 4.263,06

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en inventarisatie.

01-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

01-07-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

01-07-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

01-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

01-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) Oplevering bedrijfspand.
b) Toezien op de afw ikkeling van rechten van derden.
c) Toezien op en w aar nodig ondersteunen bij debiteurenincasso door
Rabobank en facturatie.
d) Afw ikkeling doorstart.
e) Rechtmatigheidsonderzoek.
f) Verkoop minderheidsbelang Canadian Beverages.
g) Inventarisatie crediteuren.

01-07-2020
1

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) Toezien op en w aar nodig ondersteunen bij debiteurenincasso door
Rabobank en facturatie.
b) Afrekening met Rabobank.
c) Rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-07-2020
1

