Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
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Datum verslag
Insolventienummer
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F.16/20/329
NL:TZ:0000155786:F001
15-09-2020

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr. M.A. van der Hoeven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pizza Almere B.V. t.h.o.d.n. Pizza Italiano en Italiano Lunch & More

15-10-2020
1

Gegevens onderneming
Rubenslaan 63
3764 VE SOEST

15-10-2020
1

Het door gefailleerde gedreven fastfoodrestaurant w as gevestigd aan de
Stationsplein 29 te (1315 KT) Almere.

Activiteiten onderneming
Blijkens het Handelsregister en volgens opgave van de bestuurder:
fastfoodrestaurant voor directe consumptie alsmede voor bezorging aan huis.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -2.999,98

€ 22.323,06

2019

€ 127.115,06

€ 5.270,00

€ 30.315,00

Toelichting financiële gegevens

15-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming is op 25 oktober 2018 opgericht. Bij het Handelsregister zijn
geen jaarcijfers gedeponeerd. De boekhouding is tot op heden niet
aangeleverd, w aardoor de financiële cijfers de curator nog onbekend zijn. Zie
ook par. 7 van dit verslag.

15-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is van de boekhouder van gefailleerde enige
financiële administratie ontvangen. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de
aangeleverde kolommenbalansen en w inst-en-verliesrekeningen over
genoemde jaren. De boekhouder heeft aangegeven dat de administratie nog
niet volledig w as bijgew erkt. De bestuurder van gefailleerde heeft tevens
aangegeven dat de aangeleverde administratie geen juist beeld vertoont. Zie
verder par. 4 en 7 van dit verslag. De bestuurder heeft aangegeven dat hij op
korte termijn de administratie zal (laten) corrigeren en juiste gegevens zal
aanleveren.

15-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is er meermaals contact gew eest met de
bestuurder en ook met de boekhouder. Laatstgenoemde heeft aangegeven
dat de gecorrigeerde/bijgew erkte administratie op korte termijn zal w orden
aangeleverd.

15-04-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de bestuurder
en de boekhouder plaatsgevonden. De boekhouder heeft een gecorrigeerde
jaarrekening 2019 aangeleverd, w aaruit bovenstaande cijfers uit 2019
afkomstig zijn.

15-07-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-10-2020
1

Toelichting
Volgens de gegevens van het Handelsregister: 2. Op datum faillissement w as
er geen personeel meer in loondienst.

Boedelsaldo
€ 1.520,97
Toelichting
Door de verkoop van tw ee e-bikes (zie par. 3) is het boedelsaldo
toegenomen.

Verslagperiode

15-07-2021
4

Verslagperiode
van
15-9-2020

15-10-2020
1

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

15-01-2021
2

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
3

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-07-2021
4

t/m
14-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 27 min

2

8 uur 39 min

3

10 uur 21 min

4

8 uur 3 min

totaal

43 uur 30 min

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.

15-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 25 oktober 2018 opgericht en op 26 oktober
2018 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Ajiach Holding B.V., w aarvan de heer Abid
Ajiach enig aandeelhouder is en hij tezamen met mevrouw Chahida AjiachAzoum bestuurder is.

15-10-2020
1

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

15-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder w aren de activiteiten van gefailleerde op
datum faillissement al geruime tijd gestaakt en w as er geen sprake meer van
lopende verzekeringen.

15-10-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Stationsplein 29 te (1315 KT)
Almere. Er is een aanzienlijke huurschuld ontstaan, w aarna de verhuurder
begin 2020 een ontruimingsvonnis heeft verkregen en de huurovereenkomst is
beëindigd. De vordering van de verhuurder ad ca. € 19.000,= w as de
steunvordering bij de aanvraag van het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement

15-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de energieleverancier en de verhuurder
van gefailleerde. De indirect bestuurders zijn niet verschenen op de
faillissementszitting.
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het
faillissement:
Vanaf het begin bleek al dat de omzetten lager w aren dan verw acht. De eerste
paar maanden w aren de resultaten nog redelijk, maar daarna liep het sterk
terug. Daarbij speelde onder meer mee dat het station in Almere w erd
verbouw d, w aardoor het restaurant slecht te bereiken w as en er niet veel
mensen langsliepen. De omzet w erd steeds lager en de verliezen w erden
steeds groter. Naast gefailleerde had de bestuurder nog tw ee andere
ondernemingen en het kostte dan ook veel tijd en energie om alles draaiende
te houden. Mede om die redenen is eind 2019 besloten om de activiteiten te
staken. Met de verhuurder zou overeengekomen zijn om de huurovereenkomst
met w ederzijds goedvinden te beëindigen, w aarna de openstaande
huurschuld kw ijtgescholden zou w orden (hetgeen de verhuurder overigens
betw ist, zie par. 1.4). Met de energieleverancier is nog geprobeerd om een
minnelijke regeling te treffen en de hoogte van de vordering w erd betw ist. De
energieleverancier w as uiteindelijk echter niet bereid om een in overleg te
treden en een regeling te treffen, aldus nog steeds de bestuurder. Omdat de
activiteiten al w aren gestaakt, w as een faillissement onontkoombaar.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de achtergrond en de oorzaken
van het faillissement.

15-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel in loondienst en zijn
er ook geen oud-personeelsleden die nog iets te vorderen hebben van
gefailleerde. De activiteiten van gefailleerde zouden eind 2019 zijn gestaakt.

15-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

15-10-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w aren er in het jaar voor faillissement drie
personeelsleden in dienst, w aaronder de tw ee indirect bestuurders. De curator
heeft hier nog geen stukken van gezien.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-3-2021
totaal

Toelichting
Niet van toepassing.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
- Afgew ikkeld.

15-10-2020
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.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tw ee e-bikes

€ 1.520,97

totaal

€ 1.520,97

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat gefailleerde op datum
faillissement geen bezittingen (meer) heeft. De activiteiten van de
onderneming zijn volgens opgave sinds 1 januari 2020 (of eigenlijk zelfs
daarvoor al) gestaakt. Daarvoor zou er slechts sprake zijn van een zeer
beperkte (restaurants)inventaris. Bij de ontruiming van het gehuurde pand, is
met een derde overeengekomen dat hij het pand bezemschoon zou opleveren
en in ruil daarvoor de aanw ezige roerende zaken in eigendom zou verkrijgen.
De curator zal hier nog onderzoek naar doen (zie par. 7).

15-10-2020
1

Er is gebleken dat gefailleerde nog eigenaar is van tw ee elektrische fietsen
(e-bikes). Deze w aren gekocht van Thuisbezorgd en w erden gebruikt voor
het bezorgen van bestellingen.

15-07-2021
4

Thuisbezorgd kon niet aantonen dat er een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud is bedongen of dat zij op een andere w ijze (nog
steeds) eigenaar is van de e-bikes. Vervolgens zijn ca. 80 opkopers
aangeschreven en heeft ook de bestuurder van gefailleerde een bod
uitgebracht. In totaal zijn er zes biedingen uitgebracht, variërend van €
200,= tot € 1.257,= (excl. btw ). De e-bikes zijn verkocht aan de hoogste
bieder en een bedrag van € 1.520,97 is inmiddels op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nu de activiteiten van de onderneming volgens opgave reeds geruime tijd voor
datum faillissement zijn gestaakt, is er geen voorraad meer aanw ezig.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

15-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog is van enige andere activa niet gebleken.

15-10-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courantvorderingen op gelieerde
partijen
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestellingen w erden direct afgerekend en volgens opgave van de
bestuurder is van enige debiteuren geen sprake.

15-10-2020
1

Uit de aangeleverde financiële administratie (zie 'Algemene gegevens') volgt
dat gefailleerde nog vorderingen zou hebben op drie gelieerde partijen. Dit
w ordt echter door de bestuurder betw ist. De curator is nog in afw achting van
de nadere onderbouw ing van die betw isting en nadere financiële gegevens.

15-01-2021
2

De boekhouder heeft aangegeven op korte termijn de bijgew erkte
administratie te verstrekken. De bestuurder heeft aangegeven dat daaruit zal
volgen dat van enige rekening-courantvorderingen geen sprake is.

15-04-2021
3

Door de bestuurder is een bijgew erkte administratie aangeleverd. Die
administratie roept echter nog steeds de nodige vraagtekens op, onder meer
ten aanzien van (de w ijze van tenietgaan van) de rekeningcourantverhoudingen. Zie verder par. 7 van dit verslag.

15-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

- Onderzoek naar rekening-courantvorderingen en beoordelen verw eer ter
zake.

15-01-2021
2

- Onderzoek naar administratie en overleg bestuurder.

15-07-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 37,22

15-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ING Bank N.V. Het tegoed op deze rekening bedroeg op datum faillissement
een bedrag van € 114,92. Dit tegoed is verrekend met de openstaande
vordering van Business Card. De bank heeft nog een vordering op gefailleerde
van € 37,22, w elk bedrag is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente faillissementsschuldvorderingen.

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

5.3 Beschrijving zekerheden

15-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
BridgeFund heeft een krediet aan gefailleerde verstrekt en tot zekerheid van
terugbetaling van dat krediet heeft gefailleerde ten behoeve van haar
pandrechten verstrekt. De curator heeft een geregistreerde pandakte
ontvangen.

15-10-2020
1

Indien en voor zover er nog rekening-courantvorderingen zouden bestaan (zie
par. 4), zijn deze mogelijk verpand aan BridgeFund. De curator zal in
voorkomend geval overleg voeren met de pandhouder over de inning van de
vorderingen.

15-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De totale vordering van BridgeFund zou ca. € 15.000,= belopen. Vanw ege de
afw ezigheid van enige activa in de boedel, heeft BridgeFund vooralsnog echter
geen separatistenpositie w aarbij zij zich buiten het faillissement om op
goederen zou kunnen verhalen.

15-10-2020
1

Hetgeen in het vorige verslag is medegedeeld, ligt dus mogelijk anders. Zie
par. 5.3.

15-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich tw ee partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud terzake geleverde pinautomaten en een
frisdrankautomaat. De curator heeft vooralsnog niets in de boedel
aangetroffen. De bestuurder is om een toelichting gevraagd.

15-10-2020
1

De bestuurder heeft aangegeven dat hij de zaken inderdaad nog onder zich
had en deze retour heeft gezonden. De curator beschouw t dit punt dan ook
als afgew ikkeld.

15-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft er zich nog een crediteur gemeld die zich
op een eigendomsvoorbehoud beroept (ter zake het kassasysteem). De
bestuurder is gevraagd om een toelichting en om de zaken retour te sturen
voor zover hij die onder zich heeft.

15-04-2021
3

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

15-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld die een
beroep doen op reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- contacten bank;
- in voorkomend geval: nadere contacten met pandhouder.

15-10-2020
1

- Overleg pandhouder (indien gefailleerde nog vorderingen heeft en deze
verpand blijken).

15-01-2021
2

Afgew ikkeld.

15-07-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vóór datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden reeds geruime
tijd gestaakt, zodat een eventuele voortzetting niet van toepassing is.

15-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde lagen reeds voor datum faillissement stil,
w aardoor een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

15-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden is nog geen boekhouding ontvangen, ondanks meerdere
toezeggingen van de (indirect) bestuurder. De bestuurder heeft recent
aangegeven de boekhouding alsnog op korte termijn aan te leveren. De
curator zal hierop toezien.

15-10-2020
1

De curator heeft financiële boekhouding ontvangen (zie 'Algemene gegevens').
Zow el de boekhouder als de bestuurder hebben aangegeven dat de
administratie niet helemaal bijgew erkt c.q. juist is. Naast kolommenbalansen,
w inst-en-verliesrekeningen en grootboekrekeningen is ook nog geen verdere
administratie ontvangen (behoudens enkele overeenkomsten met (voormalig)
financiers). De curator zal zijn onderzoek continueren en bepalen of de
administratie voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.

15-01-2021
2

De curator streeft ernaar zijn onderzoek in de komende verslagperiode - na
ontvangst van de bijgew erkte administratie - af te ronden.

15-04-2021
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals contact gehad met
de bestuurder betreffende de administratie van gefailleerde en de
openstaande vraagpunten. Uiteindelijk heeft een telefonische bespreking
plaatsgevonden, w aarbij ook zijn boekhouder aanw ezig w as.

15-07-2021
4

Uiteindelijk is een deel van de (bijgew erkte) administratie aangeleverd. Die
administratie roept echter nog steeds de nodige vraagtekens op (onder meer
ten aanzien van de rekening-courantverhoudingen). Ook is erkend dat de
administratie in ieder geval op datum faillissement niet voldeed aan de eisen
die de w et daaraan stelt.
De bestuurder heeft aangegeven - ter voorkoming van verdere discussie een schikking aan te w illen bieden. De curator is hierover in overleg met de
bestuurder en verw acht een eventuele schikking in de komende
verslagperiode af te kunnen w ikkelen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen aanw ezig. De onderneming is in oktober 2018
opgericht.

15-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,=. De curator zal onderzoeken of aan
de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd.

Toelichting
Zie par. 7.1 van dit verslag.

15-10-2020
1

15-01-2021
2

15-07-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-10-2020
1

Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.
In onderzoek

15-01-2021
2

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd.
In onderzoek

15-07-2021
4

Toelichting
Zie par. 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal tevens onderzoek doen naar eventuele overige
onregelmatigheden.

15-10-2020
1

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

15-10-2020
1

- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2021
2

- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
3

- Overleg met bestuurder omtrent schikking;
- Bepalen vervolgstappen.

15-07-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.671,00

15-10-2020
1

€ 23.821,00

15-01-2021
2

€ 27.032,00

15-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

15-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

15-10-2020
1

11

15-01-2021
2

12

15-04-2021
3

14

15-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.394,67

15-10-2020
1

€ 58.224,77

15-01-2021
2

€ 60.571,89

15-04-2021
3

€ 66.188,00

15-07-2021
4

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

15-10-2020
1

Op basis van de huidige stand van de boedel zijn de vooruitzichten voor de
crediteuren uiterst somber.

15-07-2021
4

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

15-10-2020
1

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

15-10-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

15-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
bestaan uit:
- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

15-10-2020
1

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
bestaan uit:
- contacten over (juistheid en aanleveren van) de administratie;
- onderzoek rekening-courantvorderingen en evt. overleg pandhouder;
- voortgang onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- voortgang rechtmatigheidsonderzoek;
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen.

15-01-2021
2

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
bestaan uit:
- contacten over (juistheid en aanleveren van) de administratie;
- onderzoek rekening-courantvorderingen en evt. overleg pandhouder;
- voortgang onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- voortgang rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
3

De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
bestaan uit:
- Overleg bestuurder omtrent mogelijke schikking;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.

15-07-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans nog geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van dit faillissement.

15-10-2020
1

De curator heeft thans nog geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van dit faillissement.

15-04-2021
3

Indien in de komende verslagperiode een schikking kan w orden getroffen
met de bestuurder, zal het faillissement naar verw achting daarna op korte
termijn kunnen w orden afgew ikkeld.

15-07-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

15-07-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

