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Algemene gegevens
Naam onderneming
Phoenix Franchise B.V.

07-08-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 7 juli 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Phoenix Franchise B.V. (KvK-nummer: 69139059), statutair
en feitelijk gevestigd te (4132 CB) Vianen aan de Lijnbaan 15, met benoeming
van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van
Dieren-Muller tot curator.

07-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Op grond van een zogenaamde Master Franchise-overeenkomst had
gefailleerde sinds medio 2017 als franchisenemer het exclusieve recht om
direct of indirect Délifrance-vestigingen te exploiteren in Nederland en België.
Gefailleerde exploiteerde in dat verband, in genoemde landen, als onderfranchisegever tussen de 60 en 65 Délifrance-vestigingen.

Financiële gegevens

07-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 963.367,00

€ -148.142,00

2020

€ 170.393,00

€ 241.356,00

2018

€ 1.009.354,00

€ -256.788,00

Balanstotaal
€ 1.189.718,00

€ 734.686,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens volgen uit de gedeponeerde jaarrekening
2018 en de conceptjaarrekening 2019. De conceptcijfers (balans en w inst- en
verliesrekening) 2020 tot datum faillissement zijn nog niet ontvangen.

07-08-2020
1

De cijfers 2020 (tot 30 juni 2020) volgen uit de door een extern bureau
uitgevoerde analyse van de administratie (zie randnummer 7 hierna).

06-11-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-11-2020
2

Boedelsaldo
€ 37.831,22

07-08-2020
1

€ 76.054,59

06-11-2020
2

€ 77.977,75

05-02-2021
3

€ 113.503,81

05-05-2021
4

€ 127.230,30

05-08-2021
5

€ 176.308,20

05-11-2021
6

€ 197.609,00

04-02-2022
7

€ 201.987,84

04-05-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-7-2020

07-08-2020
1

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
2

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
3

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

05-05-2021
4

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

05-08-2021
5

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

05-11-2021
6

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

04-02-2022
7

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022
t/m
3-5-2022

Bestede uren

04-05-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

120 uur 6 min

2

181 uur 12 min

3

76 uur 18 min

4

106 uur 6 min

5

71 uur 24 min

6

62 uur 24 min

7

59 uur 18 min

8

22 uur 6 min

totaal

698 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van
het faillissement alsmede het onderzoeken van de voortzettings- en
doorstartmogelijkheden.

07-08-2020
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling van
de verkoop van activa aan een aan de franchisegever gelieerde partij, de losse
verkopen van de nadien nog resterende activa, de debiteurenincasso alsmede
de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

06-11-2020
2

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 302 uur 6 minuten.
In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
en de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

05-02-2021
3

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 379 uur en 36
minuten.
In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
en de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

05-05-2021
4

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 485 uur en 42
minuten.
In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan de
debiteurenincasso en de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

05-08-2021
5

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 557 uur en 6
minuten.
In de zesde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
en de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

05-11-2021
6

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 619 uur en 42
minuten.
In de zevende verslagperiode is met name tijd besteed aan de
debiteurenincasso.

04-02-2022
7

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 679 uur.
In de achtste verslagperiode is met name tijd besteed aan de
debiteurenincasso.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 637 uur en 18
minuten.

04-05-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte op 5 juli 2017. Enig bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde is Tot Uw Dienst Holding B.V. w aarvan de heer
H.A. Stroes enig bestuurder en aandeelhouder is. De gevolmachtigden van
gefailleerde zijn de heren L.J.J.A. Hopstaken (Finance Director), M. Boone
(Marketing Director) en J. Leemans (Franchise Director).

07-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende procedures.

07-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende verzekeringen.

07-08-2020
1

1.4 Huur
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende huur- en/of
leaseovereenkomsten.

07-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De gevolmachtigden van gefailleerde hebben ten aanzien van de oorzaken van
het faillissement het volgende verklaard. De inkomsten van gefailleerde,
voornamelijk bestaande uit royalty's gebaseerd op de netto-omzet van de
franchisenemers, w aren in 2018 en 2019 (nog) niet ruim en hierdoor w erd in
deze jaren verlies geleden. Als gevolg van de coronacrisis zijn de inkomsten
sinds maart 2020 teruggelopen en hebben de verliezen een aanzienlijke
omvang aangenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 'zonder zeer forse
maatregelen en substantiële additionele liquiditeit' de activiteiten volgens de
gevolmachtigden niet konden w orden gecontinueerd. Er is getracht om
reorganisatiemaatregelen door te voeren maar dat heeft niet tot het gew enste
resultaat geleid. In verband daarmee zag men zich genoodzaakt het
faillissement aan te vragen.

07-08-2020
1

In de komende verslagperiode(n) zal onderzoek w orden verricht naar de
oorza(a)k(en) van het faillissement.
In deze verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de (belangrijkste)
oorzaken van het faillissement en zijn de verklaringen van de gevolmachtigden
van gefailleerde hieromtrent getoetst. Uit dit onderzoek volgt dat niet is
gebleken dat er andere (belangrijke) oorzaken aan het faillissement ten
grondslag liggen dan die zijn aangedragen door de gevolmachtigden. Er
resteren geen verdere w erkzaamheden.

05-11-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
07-08-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had zelf geen personeel in dienst maar huurde voor de
w erkzaamheden personeel in van gelieerde vennootschappen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-08-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Nu gefailleerde geen personeel in dienst heeft, resteren er geen
w erkzaamheden.

07-08-2020
1

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

07-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Renault Tw izy
Labelprinter
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.000,00
€ 675,00
€ 1.675,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een elektrisch voertuig, een Renault Tw izy. In
deze verslagperiode heeft een taxatie van het voertuig plaatsgevonden. Thans
w ordt onderzocht w at de verkoopmogelijkheden zijn.

07-08-2020
1

Er is gebleken dat gefailleerde ook eigenaar is van een (label)printer. De
Renault Tw izy en de printer zijn deze verslagperiode, met toestemming van de
rechter-commissaris, onderhands verkocht aan tw ee verschillende voormalige
franchisenemers van gefailleerde voor respectievelijk € 1.000,- en € 675,exclusief btw . Beide onderhandse verkopen zijn afgerond.

06-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een (bodem)voorrecht van de fiscus.

07-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) dient het elektrische voertuig te gelde te
w orden gemaakt.

07-08-2020
1

Nu alle bedrijfsmiddelen te gelde zijn gemaakt, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

06-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Promotiematerialen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde is eigenaar van een voorraad Délifrance-promotiematerialen. De
voorraad is onderdeel van de te finaliseren verkoop van activa aan de
franchisegever (zie randnummer 6.4 hierna).
Er is (vooralsnog) niet gebleken van onderhanden w erkposities.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

07-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Na de te finaliseren verkoop van activa (w aaronder de voorraad) aan de
franchisegever (zie randnummer 6.4 hierna), resteren er geen w erkzaamheden
meer.

07-08-2020
1

Nu de verkoop van de activa (w aaronder de voorraad) aan een aan de
franchisegever gelieerde partij is afgerond, resteren er geen w erkzaamheden
meer.

06-11-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Licentie portal
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde heeft licentierechten op het gebruik (van de softw are) van een
portal. Nu het niet mogelijk is gebleken de verkoop van deze licentierechten te
betrekken bij de te finaliseren verkoop aan de franchisegever (zie randnummer
6.4 hierna), is het niet de verw achting dat de licentie te gelde kan w orden
gemaakt.

07-08-2020
1

In de afgelopen verslagperioden is niet gebleken van ander actief dat te gelde
gemaakt kan w orden.

05-05-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzocht dient te w orden of gefailleerde ander activa (dan de portal) in
eigendom heeft.

07-08-2020
1

Nu niet gebleken is van andere activa, resteren er geen w erkzaamheden meer.

05-05-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenvorderingen op
franchisenemers en restitutie

€ 186.583,97

€ 124.199,28

totaal

€ 186.583,97

€ 124.199,28

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Uit de administratie van gefailleerde volgt een debiteurenportefeuille
(vooralsnog) ter hoogte van € 137.601,75. In de eerste verslagperiode zijn alle
debiteuren aangeschreven.

07-08-2020
1

In deze verslagperiode is voorts een restitutie op de boedelrekening
ontvangen van een door gefailleerde voor faillissement ingeschakeld
advocatenkantoor ter hoogte van € 57,35.
De eerder vastgestelde debiteurenpositie ter hoogte van € 137.601,75 bleek
niet een volledige facturatiestand ten aanzien van de voormalig
franchisenemers w eer te geven. Het betrof enkel de stand tot en met 30 juni
2020 en voorts zonder de diverse benodigde correcties. Voor de afrekening tot
datum faillissement, te w eten 7 juli 2020, zijn deze verslagperiode facturen
verstuurd aan de voormalig franchisenemers. De totale debiteurenportefeuille
bedraagt na correcties en toevoeging van voornoemde facturen (vooralsnog)
een bedrag van € 208.926,44 (zonder de restitutie van het advocatenkantoor
ter hoogte van € 57,35, zie hiervoor). Thans is een bedrag ter hoogte van €
35.204,34 door de debiteuren voldaan.

06-11-2020
2

De eerder vastgestelde debiteurenpositie ter hoogte van € 208.983,79 w as
gebaseerd op een prognose van de omzetten van de franchisenemers in de
maanden juni en juli 2020. De franchisenemers zijn uit hoofde van de
franchiseovereenkomsten overeengekomen percentages van de omzet
verschuldigd aan gefailleerde (franchise fee en marketing fee). Nu de prognose
van de omzet tot discussie aanleiding gaf zijn in deze verslagperiode de
w erkelijke omzetcijfers bij de franchisenemers opgevraagd zodat daarmee
nieuw e facturen kunnen w orden opgesteld. In de volgende verslagperiode zal
getracht w orden om tot een finale afrekening te komen.

05-02-2021
3

In deze verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 35.526,06
geïncasseerd. Verder heeft een aanzienlijk deel van de franchisenemers de
w erkelijke omzetten over de maanden juni en juli 2020 verstrekt. Aan de hand
van deze cijfers zijn de debiteurenvorderingen opnieuw berekend en is de
omvang van de debiteurenportefeuille gedeeltelijk geherw aardeerd. Naar
verw achting zal de totale omvang van de debiteurenportefeuille in de volgende
verslagperiode(n) w ederom w orden bijgesteld omdat er met enkele
franchisenemers nog geen overeenstemming bestaat over de hoogte van de
vorderingen. De financiële implicaties hiervan zullen in een van de volgende
faillissementsverslagen w orden opgenomen.

05-05-2021
4

De omvang van de debiteurenportefeuille w ordt thans berekend op een
bedrag ter hoogte van € 175.316,78. Naar verw achting zal de totale omvang
van de debiteurenportefeuille in de volgende verslagperiode(n) w ederom
w orden bijgesteld omdat er met enkele franchisenemers nog geen
overeenstemming bestaat over de hoogte van de vorderingen. In deze
verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 13.726,49 geïncasseerd.

05-08-2021
5

De omvang van de debiteurenportefeuille w ordt thans berekend op een
bedrag ter hoogte van € 182.460,16. Naar verw achting zal de totale omvang
van de debiteurenportefeuille in de volgende verslagperiode(n) w ederom
w orden bijgesteld omdat er met enkele franchisenemers nog geen
overeenstemming bestaat over de hoogte van de vorderingen. In deze
verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 19.097,31 geïncasseerd.

05-11-2021
6

De omvang van de debiteurenportefeuille w ordt thans berekend op een
bedrag ter hoogte van € 186.583,97. Naar verw achting zal de totale omvang
van de debiteurenportefeuille in de volgende verslagperiode(n) w ederom

04-02-2022
7

w orden bijgesteld omdat er met enkele franchisenemers nog geen
overeenstemming bestaat over de hoogte van de vorderingen. In deze
verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 21.365,30 geïncasseerd.
De omvang van de debiteurenportefeuille w ordt thans berekend op een
bedrag ter hoogte van € 186.583,97. In deze verslagperiode is een bedrag
ter hoogte van € 4.500,00 geïncasseerd.

04-05-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode(n) dienen de debiteurenvorderingen te w orden
geïncasseerd.

07-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

07-08-2020
1

Er bestaat geen financiering of vordering van een bank. Ten tijde van het
uitspreken van het faillissement vertoonde de bankrekening van gefailleerde
een positief saldo ad € 37.773,87, aldus de bank. De bank is verzocht het
saldo te voldoen op de faillissementsrekening w aarna het bedrag is voldaan.

5.2 Leasecontracten
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende huur- en/of
leaseovereenkomsten.

07-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft geen zekerheden verstrekt.

07-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing, zie hiervoor onder 'Beschrijving zekerheden'.

07-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

07-08-2020
1

Er is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud maar dit beroep is
ingetrokken.

06-11-2020
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep op retentierechten gedaan.

07-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op reclamerechten gedaan.

07-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-08-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

07-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het is – in overleg met de franchisegever en de (onder)franchisenemers – niet
mogelijk gebleken de activiteiten van gefailleerde (tijdelijk) voort te zetten.

07-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

07-08-2020
1

6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van het faillissement zijn de doorstartmogelijkheden
onderzocht. Deze bleken beperkt te zijn gezien de afhankelijkheidsrelatie van
gefailleerde met de franchisegever. Daarnaast is het te verkopen actief
beperkt gezien het feit dat de het overgrote deel daarvan eigendom is van de
franchisegever en niet van gefailleerde als franchisenemer.

07-08-2020
1

In verband daarmee is getracht om met de franchisegever tot afspraken te
komen over de overname van (een deel van de) activa van gefailleerde. De
afspraken met de franchisegever w orden thans gefinaliseerd.
De afspraken met een aan de franchisegever gelieerde vennootschap zijn
gefinaliseerd en hebben geleid tot de volgende met toestemming van de
rechter-commissaris gemaakte afspraken. De voorraden (zie hiervoor onder
randnummer 3.6) en (een deel van) de goodw ill van gefailleerde zijn verkocht
en geleverd aan Délifrance Nederland B.V. voor een totaalbedrag van € 2.000,exclusief btw . Aan de overeenkomst is uitvoering gegeven en de koopprijs is
ontvangen. Er resteren geen w erkzaamheden.

06-11-2020
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4.

07-08-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

07-08-2020
1

Toelichting
(Nog) Niet van toepassing.

€ 2.000,00

06-11-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode dienen de afspraken met de franchisegever te
w orden gefinaliseerd.

07-08-2020
1

Nu de verkoop aan de aan de franchisegever gelieerde partij is gefinaliseerd,
resteren er geen w erkzaamheden meer.

06-11-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden
verricht naar deze administratie, w aaruit ook zal volgen of is voldaan aan de
boekhoudplicht.

07-08-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft het onderzoek naar de administratie een
aanvang genomen w aarbij een extern bureau een analyse van deze
administratie heeft gemaakt. Onderzocht is ook of voldaan is aan de
boekhoudplicht. Daarvan lijkt sprake te zijn.

06-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
2019 is (nog) niet gedeponeerd en de termijn daarvoor is ook nog niet
verstreken.

07-08-2020
1

Gebleken is dat de jaarrekening 2019 niet is gedeponeerd terw ijl de termijn
daarvoor inmiddels is verstreken.

05-05-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring. Ten aanzien van de jaarrekeningen
2017 en 2018 is een samenstellingsverklaring afgegeven door de
accountant(s) van gefailleerde.

07-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is door de enig aandeelhouder voldaan aan de stortingsverplichting ad €
100,-.

07-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-08-2020
1

Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

Nee
Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. Derhalve resteren er geen
w erkzaamheden.

7.6 Paulianeus handelen

05-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-08-2020
1

Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

Ja

05-11-2021
6

Toelichting
Er is een tw eetal (mogelijk) paulianeuze rechtshandelingen geconstateerd. Met
de (vermeend) betrokkenen bij deze rechtshandelingen zijn in de huidige
verslagperiode schikkingen getroffen voor (tezamen) een bedrag ad €
37.143,38. Thans resteren geen w erkzaamheden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie van gefailleerde
veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden
verricht naar deze administratie.

07-08-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek een aanvang genomen w aarbij een extern bureau
een analyse van de administratie heeft gemaakt. Deze analyse is ontvangen
en bestudeerd en naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de
gevolmachtigden van gefailleerde. Voorts is gesproken met de
gevolmachtigden in het kader van het onderzoek. Aan de hand van de nog te
ontvangen antw oorden van de gevolmachtigden zal het onderzoek w orden
voorgezet.

06-11-2020
2

De antw oorden van de gevolmachtigden – op de in de vorige verslagperiode
gestelde vragen – zijn ontvangen en bestudeerd. In deze verslagperiode zijn
voorts informele gesprekken met betrokkenen gevoerd. In de volgende
verslagperiode zal het onderzoek w orden voortgezet.

05-02-2021
3

In de vierde verslagperiode is het onderzoek aan de hand van voornoemde
informatie voortgezet.

05-05-2021
4

Ook in de vijfde verslagperiode is het onderzoek aan de hand van voornoemde
informatie voortgezet.

05-08-2021
5

In de zesde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Ten
aanzien van een aantal rechtshandelingen heeft herstel van de boedel
plaatsgevonden (zie nummer 7.6 hiervoor). Voor het overige bestaat geen
aanleiding voor nader onderzoek.

05-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken een
aanvang te nemen.

07-08-2020
1

In de komende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken te
w orden voortgezet.

06-11-2020
2

Nu het rechtmatigheidsonderzoek in deze verslagperiode is afgerond, resteren
er geen w erkzaamheden meer.

05-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

07-08-2020
1

€ 33,28

06-11-2020
2

€ 36,30

05-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.930,00

07-08-2020
1

€ 60.207,00

05-02-2021
3

€ 60.275,00

05-05-2021
4

€ 65.459,00

05-11-2021
6

€ 65.452,00

04-02-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

07-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

07-08-2020
1

10

06-11-2020
2

11

05-02-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

07-08-2020
1

€ 388.513,50

06-11-2020
2

€ 389.460,11

05-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

07-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode(n) w orden de crediteuren nader
geïnventariseerd.

07-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het elektrische voertuig dient te gelde te w orden gemaakt;
Onderzocht dient te w orden of gefailleerde overige activa in eigendom
heeft;
De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
De afspraken met de franchisegever ter zake de overname van (een deel
van de) activa dienen te w orden gefinaliseerd.
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te
nemen.

Onderzocht dient te w orden of gefailleerde overige activa in eigendom
heeft;
De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet.

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet.

07-08-2020
1

06-11-2020
2

05-02-2021
3

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet.

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet.

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet; en
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet; en
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet; en
De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

05-05-2021
4

05-08-2021
5

05-11-2021
6

04-02-2022
7

04-05-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

07-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2022

04-05-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

07-08-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

