Openbaar faillissementsverslag
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mr. Hofman
mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Haltax B.V.

31-07-2020
1

Gegevens onderneming
Bakkenzuigerstraat 5
1333 HA ALMERE

31-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurder: een
taxibedrijf

31-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ -59.996,26

€ 180.100,86

2018

€ -14.576,24

€ 143.576,87

2019

€ -41.680,31

€ 237.203,89

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de balansoverzichten over 2018,
2019 en 2020 (bijgew erkt tot en met 30 april 2020).

31-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

31-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 1.223,00

31-07-2020
1

€ 1.427,66

30-10-2020
2

Verslagperiode
van
7-7-2020

31-07-2020
1

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

30-10-2020
2

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

04-02-2021
3

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021

04-05-2021
4

t/m
4-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 48 min

2

10 uur 57 min

3

14 uur 36 min

4

9 uur 15 min

totaal

47 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

31-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van oprichting op 17 maart 2015 opgericht en op 23
april 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Enig aandeelhouder en bestuurder is Adi Holding B.V., w aarvan de heer Jeroen
Marinus Gerardus van den Bosch op zijn beurt w eer enig aandeelhouder en
bestuurder is.

31-07-2020
1

Adi Holding B.V. is eveneens enig aandeelhouder en bestuurder van de
(gelieerde) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adi-Taxi B.V.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

31-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Door gefailleerde zijn de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten.
Volgens opgave zijn de verzekeringen beëindigd. Indien alsnog mocht blijken
dat er nog sprake is van lopende verzekeringen, dan zullen deze op korte
termijn w orden beëindigd en een eventuele restitutie zal w orden
geïncasseerd.

1.4 Huur

31-07-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte van de holdingmaatschappij voor een
bedrag van EUR 1.666,= per maand. De huurovereenkomst is reeds voor
datum faillissement opgezegd.

31-07-2020
1

Naar aanleiding van de ontvangen grootboekrekeningen en de hierin
verw erkte huurpenningmutaties, is aan de bestuurder in een vragenbrief
verzocht aan te geven aan w elke vennootschap de huurprijs w erd voldaan,
alsmede is verzocht om een afschriften van de onderliggende stukken w aaruit
e.e.a. blijkt. De curator is thans in afw achting van een reactie van de
bestuurder.

04-02-2021
3

De bestuurder heeft de diverse vragenbrieven intussen genoegzaam
beantw oord. Er is niet van onregelmatigheden gebleken. De curator heeft dit
onderzoek afgerond (zie ook par. 7.1 e.v. van dit verslag). Dit onderdeel is
afgew ikkeld.

04-05-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard ten aanzien van de oorzaken van
het faillissement:

31-07-2020
1

Volgens opgave is het faillissement grotendeels veroorzaakt w egens de
maatregelen rondom het Corona-virus.
Gefailleerde is ontstaan (blijkens de akte van splitsing van 17 maart 2015) uit
een splitsing van de vennootschap Adi-Taxi B.V. De activiteiten van gefailleerde
w aren volgens opgave grotendeels gericht op het vervoer in de zorg. Circa
75% van de omzet w as afkomstig uit deze w erkzaamheden volgens de
bestuurder. Incidenteel verrichte gefailleerde losse (vervoers)opdrachten.
Het zorgcontract met de ziektekostenverzekeraar is gesloten door de
zustervennootschap Adi-Taxi B.V. Gefailleerde droeg zorg voor het leveren van
het chauffeurs voor deze ritten, w aarvoor aan genoemde zustervennootschap
w erd gedeclareerd. De hiervoor gebruikte (gespecialiseerde) voertuigen w aren
eigendom van de zustervennootschap.
De aanbesteding van het zorgcontract met ZilverenKruis/Achmea liep tot en
met 31 december 2019. Nu de ziektekostenverzekeraar aangaf nadien
uitsluitend nog gebruik te zullen gaan maken van landelijke vervoersbedrijven,
liepen de w erkzaamheden aanzienlijk terug. Gelet hierop heeft gefailleerde
getracht het personeel elders onder te brengen om de (personeels)kosten te
verlagen. Nu vanw ege de Coronamaatregelen de w erkzaamheden en
inkomsten van zow el gefailleerde als de zustervennootschap volledig stil
kw amen te liggen, kon gefailleerde de lopende verplichtingen niet langer meer
kon voldoen. De intentie om de vennootschap te vereffen en uit te schrijven uit
het Handelsregister bleek niet langer mogelijk, zodat gefailleerde zich
genoodzaakt heeft gezien om het eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement en heeft in dat kader onder meer de stukken betreffende de
beëindiging van het zorgcontract met ZilverenKruis/Achmea opgevraagd bij de
bestuurder.
Mede aan de hand van de door de bestuurder verstrekte antw oorden naar
aanleiding van de vragenbrieven heeft de curator geconstateerd dat het
aannemelijk is dat bovenvermelde door de bestuurder opgegeven oorzaken
hebben geleid tot het faillissement. Van andere oorzaken is niet gebleken.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is daarmee afgerond.

04-05-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Per 1 januari 2020 is er geen personeel meer in loondienst. De w erknemers
zijn of zelf vertrokken of elders ondergebracht. Volgens opgave zijn alle
loonverplichtingen voldaan. Een (voormalig) medew erker meent een vordering
op gefailleerde te hebben w egens achterstallig loon en is derhalve door de
curator naar het UW V verw ezen. Het UW V heeft intussen contact met de
betreffende (voormalig) medew erker opgenomen en zal e.e.a. nader
beoordelen.

31-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

31-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en (telefonisch) overleg met FNV, (voormalig) medew erker en
UW V.

31-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

31-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. Gefailleerde had volgens opgave geen voertuigen in
eigendom. Blijkens opgave van de RDW stonden geen (kentekens van)
voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd. Er w erd volgens opgave
gebruik gemaakt van de (gespecialiseerde) voertuigen van de
zustervennootschap alsmede van bedrijfsinventaris van de
zustervennootschap. Dit w ordt nader onderzocht.

31-07-2020
1

Mede aan de hand van de door de bestuurder verstrekte antw oorden naar
aanleiding van de vragenbrieven heeft de curator geconstateerd dat
gefailleerde geen voertuigen in eigendom had, nu deze van de
zustervennootschap w erden gebruikt. Dit onderzoek is afgerond en dit
onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

04-05-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RDW , onderzoek stukken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

31-07-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het merendeel van de verrichte w erkzaamheden bestond uit zorgvervoer.
Daarnaast had gefailleerde incidenteel losse taxiritten. Het personeel van
gefailleerde w erd door de zustervennootschap ingehuurd voor het verrichten
van het zorgvervoer. Nu de zorgverzekeraar de overeenkomst had beëindigd,
w aren volgens de bestuurder de feitelijke w erkzaamheden reeds op datum
faillissement gestaakt.

31-07-2020
1

Volgens opgave zijn de nog lopende (overige) contracten c.q. de losse
opdrachten overgedragen aan een derde (Finish Taxi V.O.F.). De bestuurder is
bij deze partij in loondienst getreden. De achterliggende stukken hiervan zijn
opgevraagd en de curator doet nader onderzoek.
Het onderzoek naar de nog lopende (overige) contracten c.q. de losse
opdrachten die zouden zijn overgedragen aan een derde (Finish Taxi V.O.F.)
w ordt voortgezet.

30-10-2020
2

De bestuurder heeft aangegeven dat niet gefailleerde maar
zustervennootschap Adi-Taxi de resterende opdrachten aan Finish Taxi V.O.F.
heeft overgedragen. Deze overdracht is mondeling overeengekomen en
hiervoor is geen overnamesom voldaan. Er is volgens opgave slechts
overeengekomen dat het personeel in loondienst zou treden van Finish Taxi
V.O.F. en dat de bestuurder er voor minimaal drie jaar zou kunnen w erken.
Naar aanleiding van het door de bestuurder gestelde zijn aanvullende vragen
gesteld. De curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder.

04-02-2021
3

De bestuurder heeft verklaard dat het contract met Zilveren Kruis Achmea
reeds per 1 januari 2020 w as beëindigd en dat Finish Taxi V.O.F. daarbij niet
betrokken is (gew eest), dat enkel het personeel van gefailleerde door Finish
Taxi V.O.F. is overgenomen en dat zustervennootschap Adi-Taxi een aantal
kleine resterende opdrachten aan Finish Taxi V.O.F. heeft overgedragen maar
dat deze vanw ege de Corona-pandemie tot nagenoeg nihil zijn gereduceerd.
Van het tegendeel is niet gebleken. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

04-05-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en (telefonisch) overleg met bestuurder, bestudering
stukken.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

tegemoetkoming Lkv
totaal

Toelichting andere activa

31-07-2020
1

Toelichting andere activa
Volgens opgave heeft gefailleerde nog recht op een tegemoetkoming uit de
W et tegemoetkomingen loondomein (W tl) over 2019. Aan gefailleerde komt toe
een bedrag van EUR 2.303,=. De Belastingdienst is verzocht dit bedrag over te
maken naar de faillissementsrekening.

31-07-2020
1

De Belastingdienst heeft de curator intussen bericht dat het bedrag van €
2.303,= deels is verrekend met de openstaande schulden. Het restant ad €
1.223,= is overgemaakt naar faillissementsrekening. Dit onderdeel is afgerond.

30-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met Belastingdienst.

31-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave is er geen sprake van een openstaande
debiteurenportefeuille. De grootste (voormalige) debiteur is
zustervennootschap Adi-Taxi B.V. De curator heeft de achterliggende facturen
opgevraagd en doet nader onderzoek.

31-07-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de achterliggende facturen van
de bestuurder van gefailleerde ontvangen. Het onderzoek naar de facturen
maakt deel uit van het rechtmatigheidsonderzoek en w ordt thans voortgezet.
Zie hieromtrent eveneens paragraaf 7 van dit verslag.

30-10-2020
2

De curator heeft naar aanleiding van zijn bevindingen diverse vragen gesteld
aan de bestuurder ten aanzien van de door gefailleerde opgestelde
verkoopfacturen. De curator is nog in afw achting van een reactie van de
bestuurder.

04-02-2021
3

De bestuurder heeft de door de curator gestelde vragen genoegzaam
beantw oord. Van openstaande verkoopfacturen is niet gebleken. Dit
onderdeel is afgerond.

04-05-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Correspondentie en (telefonisch) overleg met bestuurder.

31-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
Knab Bank. Op datum faillissement bedroeg het saldo een bedrag van EUR
210,66. De bank is herhaaldelijk verzocht c.q. gesommeerd dit saldo over te
maken naar de faillissementsrekening. De curator zal hier op toezien.

Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 204,66 naar de
faillissementsrekening overgemaakt.

31-07-2020
1

30-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten door gefailleerde.

31-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft gefailleerde een zekerheden verstrekt.

31-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

31-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
retentierecht.

31-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op recht
van reclame.

31-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

31-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie bank ter zake creditsaldo, bestudering stukken.

31-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Op datum faillissement w aren de feitelijke
w erkzaamheden reeds gestaakt. Daarnaast w as er geen personeel meer in
loondienst om w erkzaamheden te verrichten.

31-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Er w as geen personeel meer in loondienst om
w erkzaamheden te verrichten en mede vanw ege de Corona-maatregelen
konden taxibedrijven hun w erkzaamheden geruime niet uitvoeren en nam de
vraag naar taxiritten aanzienlijk af.

31-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

31-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale boekhouding ontvangen. De boekhouding voor het
lopende jaar is nog niet volledig bijgew erkt. De curator heeft een balans en
kolommenbalans 2020 ontvangen w elke ziet over de periode vanaf 1 januari
2019 tot en met 30 april 2020.

31-07-2020
1

De curator onderzoekt thans in hoeverre de administratie juist en volledig is en
of voldaan is aan de administratieplicht.
De curator is doende de ontvangen bankafschriften, facturen en
grootboekkaarten (nader) te controleren. De aankomende verslagperiode zal
de curator dit onderzoek voortzetten en aan de hand van de bevindingen van
de curator zal - indien van toepassing - de bestuurder (mogelijk) verzocht
w orden om een toelichting of eventueel aanvullende informatie.

30-10-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de ontvangen administratie
verder onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek zijn meerdere vragen
gesteld aan de bestuurder. De curator is in afw achting van een reactie van de
bestuurder.

04-02-2021
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een (aanvullende) reactie
ontvangen van de bestuurder. De administratie voldoet aan de vereisten die
de w et daaraan stelt. De curator heeft geen paulianeus handelen en/of
onbehoorlijk bestuur geconstateerd. Het rechtmatigheidsonderzoek is
daarmee afgerond.

04-05-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 25 november 2019, derhalve tijdig
2017: 24 december 2018, derhalve tijdig
2016: 7 november 2017, derhalve tijdig

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

31-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 100,=.

31-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek. Zie eveneens paragraaf 7.1 van dit verslag.
Nee

31-07-2020
1

30-10-2020
2

04-05-2021
4

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. Zie tevens par. 7.1 van dit verslag.
Dit onderdeel is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-07-2020
1

Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.
In onderzoek

30-10-2020
2

Toelichting
Zie eveneens paragraaf 7.1 van dit verslag.
Nee

04-05-2021
4

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken. Zie tevens par. 7.1 van dit verslag.
Dit onderdeel is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de
administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en/of
sprake is van paulianeus handelen, alsmede onderzoek doen naar eventuele
overige onregelmatigheden.

31-07-2020
1

De curator heeft diverse vragen gesteld aan de bestuurder en is thans in
afw achting van een reactie.

04-02-2021
3

De administratie voldoet aan de vereisten die de w et daaraan stelt. De
curator heeft geen paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur
geconstateerd. Het rechtmatigheidsonderzoek is daarmee afgerond.

04-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

31-07-2020
1

- voortgang onderzoek administratie, (onbehoorlijk) bestuur, paulianeus
handelen etc.

30-10-2020
2

- Correspondentie bestuurder, bestudering toelichting / verstrekte stukken /
ter hand gestelde administratie.

04-02-2021
3

- correspondentie bestuurder, voortgang bestudering toelichting / verstrekte
stukken / ter hand gestelde administratie.

04-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen.
€ 5,90

31-07-2020
1

04-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.080,00

31-07-2020
1

€ 18.093,00

30-10-2020
2

€ 68,00

04-02-2021
3

Toelichting
De vordering is verrekend met een teruggaaf.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

31-07-2020
1

4

30-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 635,49

31-07-2020
1

Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.
€ 1.059,34

30-10-2020
2

€ 1.609,34

04-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.

31-07-2020
1

Gelet op de stand van de boedel zal er aan geen van de crediteuren een
uitkering kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw .

04-05-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

31-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft geen procedures aanhangig gemaakt.

31-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

31-07-2020
1

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheidplicht;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

30-10-2020
2

- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheidplicht;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

04-02-2021
3

- toezien beantw oording vragen (recht)matigheidsonderzoek;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
Alle actiepunten in onderhavig faillissement zijn afgerond. De curator is van
mening dat verdere
w erkzaamheden per saldo niet tot vergroting van het thans gerealiseerde
actief kunnen leiden. Nu alle w erkzaamheden van de curator zijn voltooid, er
thans geen voor uitw inning vatbare activabestanddelen (meer) aanw ezig zijn
en gezien het feit dat het boedelactief ontoereikend is om de
faillissementskosten te kunnen voldoen, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw .

04-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.

31-07-2020
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De aankomende periode zal het faillissement financieel w orden afgew ikkeld.

04-05-2021
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Dit betreft een eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

31-07-2020
1

