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Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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9
24-11-2022
F.16/20/365
NL:TZ:0000160273:F001
20-10-2020

R-C
Curator

mr. K.G. van de Streek
mr V.H.B. Kruit

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vidrea Buying B.V.

20-11-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd te Knokke (België) aan de W inston Churchilllaan 1. Ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 74255029

20-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een inkooporganisatie voor retail in de mode- en confectieindustrie.

20-11-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Aangezien gefailleerde is opgericht op 12 maart 2019 w aren er nog geen
jaarrekeningen opgesteld of gedeponeerd. Bovendien bezat gefailleerde geen
eigen bankrekening, zodat de administratie verliep via haar bestuurder Victory
and Dreams International Holding B.V., die eveneens op 12 maart 2019 w as
opgericht. In de eerste verslagperiode heeft de curator dan ook de relevante
administratie van Victory and Dreams International Holding B.V. opgevraagd.

20-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de gevraagde informatie
grotendeels ontvangen van de bestuurder.

21-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst op datum faillissement

Boedelsaldo
€ 0,00

20-11-2020
1

€ 0,00

21-02-2021
2

€ 0,00

22-05-2021
3

Verslagperiode
van

20-11-2020
1

20-12-2019
t/m
18-11-2020
van

21-02-2021
2

19-11-2020
t/m
12-2-2021
van

22-05-2021
3

13-2-2021
t/m
21-5-2021
van

23-08-2021
4

22-5-2021
t/m
19-8-2021
van
20-8-2021
t/m
19-11-2021

23-11-2021
5

van

23-02-2022
6

20-11-2021
t/m
22-2-2022
van

23-05-2022
7

23-2-2022
t/m
23-5-2022
van

24-08-2022
8

24-5-2022
t/m
23-8-2022
van

24-11-2022
9

24-8-2022
t/m
21-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 24 min

2

46 uur 36 min

3

33 uur 0 min

4

41 uur 24 min

5

24 uur 0 min

6

13 uur 6 min

7

9 uur 48 min

8

4 uur 30 min

9

10 uur 6 min

totaal

211 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator na de uitspraak van het
faillissement dezelfde dag contact opgenomen met de advocaat van de
bestuurder de heer Hes, alsmede de aanvragers van het faillissement zijnde
de curatoren mrs. Dulack en Cools van Victory and Dreams Holding B.V. Na de
eerste telefonische contacten hebben diverse besprekingen plaatsgevonden
met onder meer de bestuurder en laatstgenoemde curatoren in verband met

20-11-2020
1

diverse lopende procedures w aarbij gefailleerde betrokken is. De curator heeft
de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland inmiddels geschorst. En
daarnaast loopt er nog een cassatieprocedure zijdens gefailleerde bij de Hoge
Raad, w aarbij het ontslag van voornoemde curatoren w ordt gevorderd. Deze
procedure staat thans voor arrest.
Daarnaast hebben zich in deze eerste verslagperiode een tw eetal
pandhouders bij de curator gemeld, terzake een pandrecht op de vordering
w aarover thans w ordt geprocedeerd. De curator heeft deze pandaktes thans
in onderzoek. Tot slot is de curator niet gebleken van enige lopende exploitatie
in gefailleerde, danw el lopende huurovereenkomsten of
arbeidsovereenkomsten die voor beëindiging in aanmerking komen.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de procedure bij de rechtbank
Midden-Nederland tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. tw eemaal
aangehouden. Dit nadat de curator door de curatoren van Vidrea Retail B.V. in
het geding w as opgeroepen om zich uit te laten over de voortzetting van de
procedure. De curator dient zich op 7 april 2021 uit te laten of hij deze
procedure w enst over te nemen. Tot dat moment onderzoekt de curator de
mogelijkheden van een schikking c.q. de verkoop van de vordering.

21-02-2021
2

Daarnaast heeft de curator in deze verslagperiode een tw eetal pandaktes op
de vorderingen in de gerechtelijke procedure tegen de curatoren van Vidrea
Retail B.V. buitengerechtelijk vernietigd op grond van de pauliana. Tot slot
heeft de curator in deze verslagperiode geconstateerd dat een leverancier een
grote voorraad kleding van gefailleerde heeft toegeëigend en deze partij
zonder enig recht of titel heeft verkocht. De curator beraadt zich thans over de
te ondernemen stappen.
In de derde verslagperiode heeft de curator de procedure bij de rechtbank
Midden-Nederland tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw
aangehouden tot 4 juni 2021. Vervolgens heeft de curator met instemming van
de rechter-commissaris deskundige Redbreast verzocht een analyse te maken
ter zake onder meer de proceskansen, w aardoor de curator beter in staat is
om de mogelijkheden van een schikking c.q. de verkoop van de vordering in te
schatten. Aangezien de rapportage inmiddels is ontvangen verw acht de
curator in de komende verslagperiode hierover een beslissing te kunnen
nemen.

22-05-2021
3

In de vierde verslagperiode is de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland
tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw aangehouden tot 27
augustus 2021. Vervolgens heeft de curator met instemming van de rechtercommissaris op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met curatoren van Vidrea
Retail B.V. ter zake een mogelijke schikking. Echter over de uitvoering van de
afspraken verschillen partijen thans nog van mening.

23-08-2021
4

Voorts hebben beide pandhouders in deze verslagperiode onvoorw aardelijk
afstand gedaan van de door de curator als paulianeus aangemerkte
pandrechten. Hiermee is dan ook een einde gekomen aan de discussie ter
zake de pauliana en behoeft de curator hierop geen nadere acties in te stellen.
Tot slot is in deze verslagperiode een begin gemaakt aan het
rechtmatigheidsonderzoek en zijn de laatste relevante stukken van de
administratie opgevraagd bij de bestuurder en de curatoren van Vidrea Retail
B.V.
In de vijfde verslagperiode is de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland
tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw aangehouden tot 22
december 2021. Tevens loopt er een 67 Fw -procedure ter zake de tussen de

23-11-2021
5

curator en de curatoren van Vidrea Retail B.V. schikking op hoofdlijnen. Voorts
hebben de curatoren van Vidrea Retail B.V. eveneens administratie van
gefailleerde overhandigd.
In de zesde verslagperiode is getracht een datum te plannen voor een
inhoudelijke behandeling van de 67 Fw -procedure en is in de gerechtelijke
procedure tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw verzocht om een
aanhouding voor de duur van drie maanden.

23-02-2022
6

In de zevende verslagperiode is opnieuw getracht een datum te plannen voor
een inhoudelijke behandeling van de 67 Fw -procedure en is in de gerechtelijke
procedure tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. w ederom om een
aanhouding voor de duur van drie maanden.

23-05-2022
7

In de achtste verslagperiode is de inhoudelijke behandeling van de 67 Fw procedure opnieuw uitgesteld als gevolg van een verschoningsverzoek. Dit
terw ijl de gerechtelijke procedure tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. op
de parkeerrol is geplaatst.

24-08-2022
8

In de negende verslagperiode is de inhoudelijke behandeling van de artikel
67 Fw -procedure gepland op 9 januari 2022.

24-11-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 13 maart 2019 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder
van gefailleerde is Victory and Dreams International Holding B.V., w elke
vennootschap w ordt bestuurd door Phim Holding B.V. en Morteson Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Phim Holding is de heer P.L. Hes.
Bestuurder van Morteson Holding B.V. is de heer A. Hes en Nesia Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Nesia Holding B.V. is de heer A. Hes.

1.2 Lopende procedures

20-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met tw ee lopende procedures, te w eten de procedure bij
de rechtbank Midden-Nederland tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V.,
w elke inmiddels is geschorst. En daarnaast loopt er nog een cassatieprocedure
zijdens gefailleerde bij de Hoge Raad, w aarbij het ontslag van voornoemde
curatoren w ordt gevorderd. Deze procedure staat thans voor arrest.

20-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de procedure bij de rechtbank
Midden-Nederland tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. tw eemaal
aangehouden. Dit nadat de curator door de curatoren van Vidrea Retail B.V. in
het geding w as opgeroepen om zich uit te laten over de voortzetting van de
procedure. De curator dient zich op 7 april 2021 uit te laten of hij deze
procedure w enst over te nemen. Tot dat moment onderzoekt de curator de
mogelijkheden van een schikking c.q. de verkoop van de vordering.

21-02-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de procedure bij de rechtbank
Midden-Nederland tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw
aangehouden tot 4 juni 2021. Vervolgens heeft de curator met instemming van
de rechter-commissaris deskundige Redbreast verzocht een analyse te maken
ter zake onder meer de proceskansen, w aardoor de curator beter in staat is
om de mogelijkheden van een schikking c.q. de verkoop van de vordering in te
schatten. Aangezien de rapportage inmiddels is ontvangen verw acht de
curator in de komende verslagperiode hierover een beslissing te kunnen
nemen.

22-05-2021
3

In de vierde verslagperiode is de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland
tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw aangehouden tot 27
augustus 2021. Vervolgens heeft de curator met instemming van de rechtercommissaris op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met curatoren van Vidrea
Retail B.V. ter zake een mogelijke schikking. Echter over de uitvoering van de
afspraken verschillen partijen thans nog van mening.

23-08-2021
4

In de vijfde verslagperiode is de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland
tegen de curatoren van Vidrea Retail B.V. opnieuw aangehouden tot 22
december 2021.

23-11-2021
5

In de achtste verslagperiode is de gerechtelijke procedure tegen de curatoren
van Vidrea Retail B.V. op de parkeerrol geplaatst.

24-08-2022
8

1.3 Verzekeringen
De curator zijn geen lopende verzekeringen bekend.

20-11-2020
1

1.4 Huur
De curator is geen lopende huurovereenkomst bekend.

20-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

20-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-11-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-11-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft geen w erkzaamheden ter zake het personeel.

20-11-2020
1

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

20-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad kleding
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de eerste verslagperiode is de curator bekend gew orden met een voorraad
kleding w elke ligt opgeslagen bij BVA-Auctions en w aarover discussie bestond
met de curatoren van Vidrea Retail B.V. ter zake de eigendom. Inmiddels is in
overleg met de curatoren van Vidrea Retail B.V. BVA-Auctions verzocht om
hiervan een inventarisatie te maken, zodat uiteindelijk de voorraad te gelde
kan w orden gemaakt.

20-11-2020
1

Voorts is de curator bekend met een voorraad kleding van gefailleerde bij
leverancier Klarenbeek. Ook ten aanzien van deze voorraad heeft de curator
inmiddels contact gezocht met de advocaat van Klarenbeek, teneinde deze
voorraad te gelde te kunnen maken.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de voorraad kleding bij BVAAuctions geïnventariseerd. Voorts maken ook de curatoren van Vidrea Retail
B.V. aanspraak op deze voorraad kleding, zodat deze partij niet gelijk kon
w orden verkocht.

21-02-2021
2

In de vierde verslagperiode hebben de curatoren van Vidrea Retail B.V. buiten
medew eten van de curator de voorraad kleding verkocht via BVA-Auctions. De
curator heeft vooralsnog richting BVA-Auctions tot nader order aanspraak
gemaakt op de verkoopopbrengst.

23-08-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
divers overleg met bestuurder gefailleerde, curatoren en advocaat Klarenbeek.

20-11-2020
1

divers overleg met curatoren en BVA-Auctions.

23-08-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

vordering op Vidrea Retail B.V.
totaal

Toelichting debiteuren
Tussen gefailleerde en de curatoren van Vidrea Retail B.V. bestaat discussie
over diverse vorderingen over en w eer. Daarbij hebben een tw eetal
pandhouders aanspraak gemaakt op deze vordering uit hoofde van een
pandrecht. De curator heeft de pandaktes in onderzoek en heeft overleg met
de bestuurder van gefailleerde en de curatoren van Vidrea Retail B.V. ter zake
de inning van deze vordering.

20-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de tw ee pandaktes van de tw ee
pandhouders op de vorderingen in de gerechtelijke procedure tegen de
curatoren van Vidrea Retail B.V. buitengerechtelijk vernietigd op grond van de
pauliana.

21-02-2021
2

In de vierde verslagperiode hebben beide pandhouders onvoorw aardelijk
afstand gedaan van hun pretense pandrechten. Hiermee is dan ook een einde
gekomen aan de discussie ter zake de pauliana en behoeft de curator hierop
geen nadere acties in te stellen.

23-08-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
divers overleg met pandhouders, bestuurder gefailleerde en curatoren.

20-11-2020
1

divers overleg met pandhouders, bestuurder gefailleerde en curatoren.

23-08-2021
4

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

20-11-2020
1

De curator is niet bekend met enige bancaire vordering.

5.2 Leasecontracten
De curator zijn geen leaseovereenkomsten bekend.

20-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In de eerste verslagperiode hebben tw ee leveranciers met een pandrecht op
vorderingen zich gemeld bij de curator. De curator heeft de pandaktes thans in
onderzoek.

20-11-2020
1

Zie paragraaf 4.1.

21-02-2021
2

5.4 Separatistenpositie
zie paragraaf 5.3.

20-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud

20-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
retentierechten.

20-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
reclamerechten.

20-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-11-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
divers overleg met pandhouders, bestuurder van gefailleerde en curatoren.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

20-11-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

20-11-2020
1

In onderzoek. De (middellijk) bestuurders van gefailleerde is verzocht de
administratie aan de curator te overhandigen.

20-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de administratie van
gefailleerde ontvangen. De curator zal de administratie in de komende
verslagperiodes onderw erpen aan een rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing omdat gefailleerde is opgericht op 12 maart 2019.

20-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-11-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-11-2020
1

In onderzoek.

Ja

21-02-2021
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator een tw eetal pandaktes op de
vorderingen in de gerechtelijke procedure tegen de curatoren van Vidrea Retail
B.V. buitengerechtelijk vernietigd op grond van de pauliana.

Ja
Toelichting
In de vierde verslagperiode hebben beide pandhouders onvoorw aardelijk
afstand gedaan van hun pretense pandrechten. Hiermee is dan ook een einde
gekomen aan de discussie ter zake de pauliana en behoeft de curator hierop
geen nadere acties in te stellen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-08-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-11-2020
1

In de achtste verslagperiode heeft de curator een nieuw verhaalsrapport
opgevraagd bij de Belastingdienst. Dit om aanspraak te kunnen maken op de
garantstellingsregeling.

24-08-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bestuderen diverse processtukken en overleg met bestuurder gefailleerde.

20-11-2020
1

Inventariseren administratie, beoordelen pandaktes en divers overleg met
pandhouders.

21-02-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

20-11-2020
1

Toelichting
Naast het salaris en de verschotten van de curator, bestaat er een
boedelvordering van ClaimsAgent ten aanzien van de crediteurenlijst.

€ 9,08

21-02-2021
2

€ 12,10

23-08-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

20-11-2020
1

De curator is thans geen preferente vordering van de Belastingdienst bekend.
Deze w ordt nog w el verw acht.

€ 139.359,00

21-02-2021
2

€ 140.339,00

23-11-2021
5

Toelichting
In de vijfde verslagperiode heeft de B'dienst haar vordering verhoogd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-11-2020
1

De curator is geen preferente vordering van het UW V bekend. Deze w ordt ook
niet verw acht.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

20-11-2020
1

De curator zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

20-11-2020
1

3

23-08-2021
4

4

24-08-2022
8

3

24-11-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 684.923,39

20-11-2020
1

€ 846.422,45

23-08-2021
4

€ 1.007.921,51

24-08-2022
8

€ 846.422,45

24-11-2022
9

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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-11-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren.

20-11-2020
1

Correspondentie met de Belastingdienst.

21-02-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode verw acht de curator de administratie van
gefailleerde te ontvangen, w aarna de administratie in de komende
verslagperiodes op rechtmatigheid w ordt onderzocht. Daarnaast heeft de
curator de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Voorts zal de curator in
samenspraak met de curatoren van Vidrea Retail B.V. en de bestuurder van
gefailleerde bezien in hoeverre de voorraad te gelde kan w orden gemaakt. En
tot slot zal de curator een oordeel vellen of de lopende procedures al dan niet
dienen te w orden voortgezet.

20-11-2020
1

Het plan van aanpak is in de tw eede verslagperiode ongew ijzigd.

21-02-2021
2

Het plan van aanpak is in de derde verslagperiode ongew ijzigd.

22-05-2021
3

In de komende verslagperiode verw acht de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde af te ronden. Daarnaast zal de curator bezien in
hoeverre de schikking met curatoren van Vidrea Retail B.V. kan w orden
afgerond.

23-11-2021
5

Het plan van aanpak is in de zesde verslagperiode ongew ijzigd.

23-02-2022
6

Het plan van aanpak is in de zevende verslagperiode ongew ijzigd.

23-05-2022
7

Het plan van aanpak is in de achtste verslagperiode ongew ijzigd.

24-08-2022
8

Het plan van aanpak is in de negende verslagperiode ongew ijzigd.

24-11-2022
9

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

20-11-2020
1

De curator zal het faillissement tenminste open houden voor de duur van 6
maanden, teneinde crediteuren in de gelegenheid te stellen hun vorderingen in
te dienen via de w ebsite w w w .claimsagent.nl.

21-02-2021
2

Na afronding van de punten zoals genoemd in paragraaf 10.1 van dit verslag
zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

23-02-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023

24-11-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
20-11-2020
1
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

