Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
15-07-2021
F.16/20/424
NL:TZ:0000170168:F001
16-12-2020

R-C
Curator

mr. Hofman
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hofstee Schoenen B.V.

15-01-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hofstee Schoenen
B.V. (hierna: "gefailleerde") is statutair en feitelijk gevestigd te (1251 LH)
Laren aan de Nieuw ew eg 39. Gefailleerde is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 32004947.
Domeinnaam: w w w .hofsteeschoenen.nl

15-01-2021
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een schoenenw inkel te Laren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.397.443,00

€ -20.707,00

€ 311.446,00

2019

€ 1.309.264,00

€ 39.906,00

€ 463.487,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

15-01-2021
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er acht w erknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 57.675,19

15-04-2021
2

€ 57.685,56

15-07-2021
3

Verslagperiode
van
16-12-2020

15-01-2021
1

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

15-04-2021
2

t/m
11-4-2021
van
12-4-2021

15-07-2021
3

t/m
11-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 6 min

2

205 uur 30 min

3

25 uur 42 min

totaal

304 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 30 mei 1996. Sinds 27 april 2019 is de besloten

15-01-2021

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AML-Group Beheer B.V. de enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De heer A.C.P. Molenkamp is
op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van AML-Group Beheer B.V. De
heer Molenkamp is aldus middellijk bestuurder van gefailleerde.

1

W aar hierna "de bestuurder" of "het bestuur" staat vermeld, w orden AMLGroup B.V. en de heer Molenkamp bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij gerechtelijke
procedures.

15-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen liepen per datum faillissement nog. De
verzekeringen zijn, voor zover nodig, voortgezet.

15-01-2021
1

De nog lopende verzekeringen zijn door de curator per 18 februari 2021
beëindigd.

15-04-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt het w inkelpand aan de Nieuw ew eg 39 te Laren. De
huurovereenkomst is op 16 december 2020 door de verhuurder opgezegd op
grond van artikel 39 Fw .

15-01-2021
1

Op 16 maart 2021 is de huurovereenkomst geëindigd. De curator heeft het
w inkelpand bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

15-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd bij verzoekschrift van 28 oktober 2020 door
Hofstee (Laren) Beheer B.V. Verzoekster stelt in het verzoekschrift een
opeisbare vordering ten bedrage van € 47.450 op gefailleerde te hebben.

15-01-2021
1

Het faillissement is uitgesproken bij vonnis van de rechtbank MiddenNederland, locatie Lelystad, van 16 december 2020. Het bestuur heeft direct
kenbaar gemaakt het oneens te zijn met de faillissementsuitspraak en heeft
hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring. Op 6 januari
2021 heeft de behandeling van het hoger beroep plaatsgevonden bij het
gerechtshof Arnhem-Leeuw arden, locatie Leeuw arden. Bij arrest van 14
januari 2021 heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
Het faillissement is aldus in stand gebleven.
Tijdens de procedure in hoger beroep heeft de curator zich, voor zover
mogelijk, terughoudend opgesteld. De curator hervat thans zijn
w erkzaamheden in volle omvang. In dat kader zal tevens een aanvang w orden
gemaakt met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

15-04-2021
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

15-07-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

15-01-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde zijn per datum faillissement acht w erknemers in dienst.
Aangezien er geen loonachterstanden bestonden, is de curator tijdens de
procedure in hoger beroep niet overgegaan tot ontslag van het personeel.
Daags na afloop van het hoger beroep heeft de curator het personeel - met
machtiging van de rechter-commissaris daartoe - alsnog ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

15-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-1-2021

8

Verw ezen w ordt naar punt 2.1

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft in de afgelopen w eken gecorrespondeerd met het personeel
en het UW V. De curator heeft de w erknemers - met machtiging van de rechtercommissaris daartoe - ontslag aangezegd. Het UW V zal zorgdragen voor een
intake in verband met de loongarantieregeling.

15-01-2021
1

Het UW V heeft zorg gedragen voor een intake met het personeel. De curator
heeft de w erknemers geïnformeerd over de doorstart (zie punt 6.4 en verder
van dit verslag). De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
2

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

15-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelinventaris

€ 6.250,00

totaal

€ 6.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit inventaris ter aankleding en
inrichting van de schoenenw inkel. De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de
Rabobank (zie hoofdstuk 5).

15-01-2021
1

Een gedeelte van de bedrijfsmiddelen is verkocht in het kader van de doorstart
van de bedrijfsactiviteiten voor een bedrag van € 4.250,- (zie ook hoofdstuk 5
en punt 6.4 t/m 6.8 van dit verslag).
De overige bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan de verhuurder voor een bedrag
van € 2.000,-.

15-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

15-01-2021
1

Op grond van artikel 57 lid 3 Fw is de opbrengst van de verpande bodemzaken
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

15-04-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Tijdens de procedure in hoger beroep heeft de curator zich, voor zover
mogelijk, terughoudend opgesteld (zie ook punt 1.7). Direct na afloop van het
hoger beroep zijn de verkoopw erkzaamheden aangevangen. In dat kader zijn
de eigendommen van gefailleerde op 15 januari 2021 getaxeerd. De
verkoopw erkzaamheden w orden in de komende periode voortgezet (zie ook
hoofdstuk 6).

15-01-2021
1

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht. De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelvoorraad

€ 286.000,00

€ 28.600,00

totaal

€ 286.000,00

€ 28.600,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft een grote voorraad schoenen en accessoires in eigendom.
De voorraad is verpand aan de Rabobank (zie hoofdstuk 5).

15-01-2021
1

De verpande voorraad schoenen is verkocht in het kader van de doorstart van
de bedrijfsactiviteiten voor een bedrag van € 286.000,- (zie ook hoofdstuk 5 en
punt 6.4 t/m 6.8 van dit verslag). De boedel ontving van de pandhouder een
boedelbijdrage van 10% van de verkoopopbrengst

15-04-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Tijdens de procedure in hoger beroep heeft de curator zich, voor zover
mogelijk, terughoudend opgesteld (zie ook punt 1.7). Direct na afloop van het
hoger beroep zijn de verkoopw erkzaamheden aangevangen. In dat kader zijn
de eigendommen van gefailleerde op 15 januari 2021 getaxeerd. De
verkoopw erkzaamheden w orden in de komende periode voortgezet (zie ook
hoofdstuk 6).

15-01-2021
1

De voorraad is verkocht. De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Dit onderdeel is nog in onderzoek.

15-01-2021
1

De goodw ill is verkocht in het kader van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten
(zie ook punt 6.4 t/m 6.8 van dit verslag).

15-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Tijdens de procedure in hoger beroep heeft de curator zich, voor zover
mogelijk, terughoudend opgesteld (zie ook punt 1.7). Het onderzoek naar de
overige activa w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

15-01-2021
1

De overige activa zijn te gelde gemaakt. De w erkzaamheden zijn voor nu
afgerond.

15-04-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Dit onderdeel is nog onderzoek.

15-01-2021
1

Mogelijk heeft gefailleerde nog vorderingen op een tw eetal partijen. De curator
heeft dit nog in onderzoek. Mocht blijken dat inderdaad sprake is van
opeisbare vorderingen, dan zal de curator deze vorderingen incasseren.

15-04-2021
2

De curator heeft nog niet alle onderliggende stukken ontvangen. Zodra deze
stukken zijn ontvangen en er (een of meer) vorderingen zouden bestaan,
gaat de curator over tot incasso hiervan.

15-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het onderzoek w ordt voortgezet.

15-01-2021
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

15-04-2021
2

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

15-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 296.282,00

15-01-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Rabobank. De Rabobank heeft
daarnaast een financiering verstrekt. Per datum faillissement beliep de
vordering van de Rabobank een bedrag van € 296.282,-.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gehele vordering van de Rabobank is voldaan (zie ook punt 5.3 van dit
verslag).

5.2 Leasecontracten

15-04-2021
2

5.2 Leasecontracten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

15-01-2021
1

Er w aren geen leaseovereenkomsten.

15-04-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft de gebruikelijke zekerheden gevestigd, w aaronder een
pandrecht op de roerende zaken en vorderingen op derden. De curator heeft
de onderliggende stukken ontvangen en voert overleg met de Rabobank over
de te nemen vervolgstappen.

15-01-2021
1

De verpande bedrijfsmiddelen en voorraden zijn in de afgelopen
verslagperiode met instemming van de Rabobank verkocht in het kader van
een doorstart van de bedrijfsactiviteiten (zie ook punt 3.3 t/m 3.7 en punt 6.4
t/m 6.8 van dit verslag). Als onderdeel van de verkoop is de gehele vordering
van de bank voldaan. Van zekerheden is aldus thans geen sprake meer.

15-04-2021
2

De curator doet nog onderzoek naar enkele betalingen die na datum
faillissement zijn ontvangen op de rekening van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft te gelden als separatist.

15-01-2021
1

De Rabobank heeft geen vordering meer, w aardoor zij niet langer kw alificeert
als separatist.

15-04-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben tw ee partijen zich bij de curator gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze beroepen in onderzoek.

15-01-2021
1

In totaal hebben 8 partijen zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Onderdeel van de doorstart is dat de doorstartende
partij de eigendomsvoorbehouden - in nauw overleg met de curator en de
betreffende crediteuren - afw ikkelt. De afw ikkeling is nog gaande en de curator
monitort dit.

15-04-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is w eer een aantal eigendomsvoorbehouden
afgew ikkeld. Er lopen nog enkele regelingen. De curator monitort dit.

15-07-2021
3

5.6 Retentierechten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

15-01-2021
1

Hiervan is niet gebleken.

15-04-2021
2

5.7 Reclamerechten
Eén partij heeft een recht van reclame ingeroepen. De curator heeft dit in
onderzoek.

15-01-2021
1

Deze partij beriep zich eveneens op een eigendomsvoorbehoud. Voor de
afw ikkeling hiervan w ordt verw ezen naar punt 5.5 van dit verslag.

15-04-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 28.600,00

15-04-2021
2

Toelichting
De curator is met de bank een boedelbijdrage van 10% van de
verkoopopbrengst van de verpande voorraad overeengekomen. De
boedelbijdrage is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact met de Rabobank en de crediteuren met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud/recht van reclame.

15-01-2021
1

De w erkzaamheden in het kader van de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden en de betalingen na datum faillissement w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

15-04-2021
2

De w erkzaamheden in het kader van de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden en de betalingen na datum faillissement w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

15-07-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gezien de huidige lockdow n, w as het niet mogelijk om bedrijfsactiviteiten voort
te zetten. De w inkel is op grond van de overheidsmaatregelen gesloten. De
curator onderzoekt de mogelijkheden om de verkoop via de w ebshop voort te
zetten.

15-01-2021
1

De curator heeft de exploitatie van de onderneming niet voorgezet.

15-04-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2021
1

Niet van toepassing.

15-04-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft het al dan niet voortzetten van de w ebshopverkopen in
onderzoek.

15-01-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verschillende partijen hebben zich reeds gemeld met mogelijke interesse in
een doorstart. De curator zal zo spoedig mogelijk aan geïnteresseerden een
geheimhoudingsverklaring toezenden. Ook w ordt een bidbook opgesteld,
w aarna het biedingsproces zal w orden gestart.

15-01-2021
1

De curator heeft zich ingespannen om een doorstart te realiseren. In dat kader
hadden zich al een aantal partijen gemeld met interesse in (een deel van) de
activa. De curator heeft eveneens actief diverse partijen benaderd.

15-04-2021
2

Uiteindelijk hebben 20 partijen na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring het bidbook ontvangen. De curator ontving tw aalf
biedingen. De bieding van AML Beheer B.V. w as naar het oordeel van de
curator de beste bieding voor de boedel. Met deze partij is uiteindelijk een
doorstart bereikt. De totale koopsom bedroeg € 300.250,-.
Deze partij heeft eveneens de intentie uitgesproken om de w erknemers een
nieuw e arbeidsovereenkomst aan te bieden.

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

15-01-2021
1

De koopsom is als volgt opgebouw d:

15-04-2021
2

Voorraad (verpand): € 286.000,Inventaris (verpand): € 4.250,Goodw ill: € 10.000,Totaal: € 300.250,-.
De koopsommen voor de inventaris en de goodw ill zijn bijgeschreven op de
boedelrekening. Daarnaast heeft de boedel een boedelbijdrage van 10% van
de verkoopopbrengst van de verpande voorraad ontvangen.

6.6 Opbrengst
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 300.250,00

15-01-2021
1

15-04-2021
2

Toelichting
Om herhaling te voorkomen, w ordt verw ezen naar punt 6.5 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 28.600,00

15-01-2021
1

15-04-2021
2

Toelichting
De boedel ontving een boedelbijdrage van 10% van de verkoopopbrengst van
de verpande voorraad.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal actief contact zoeken met mogelijk geïnteresseerde partijen en
contact behouden met de partijen die zich reeds hebben gemeld.

15-01-2021
1

In dat kader van de doorstart vinden er nog overdrachtshandelingen plaats en
monitort de curator de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden (zie ook
punt 5.5 van dit verslag).

15-04-2021
2

In de afgelopen verslagperiode hebben er nog overdrachtshandelingen
plaatsgevonden. Deze w erkzaamheden lijken voor nu te zijn afgerond. W el
monitort de curator nog de lopende regelingen met crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud. Om herhaling te voorkomen, w ordt voor afw ikkeling
hiervan verw ezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

15-07-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de boekhoudkundige stukken ontvangen.
De overige stukken zijn opgevraagd.

15-01-2021
1

De boekhouding is ontvangen/veilig gesteld. De curator onderzoekt of de
boekhouding voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

15-04-2021
2

Het onderzoek naar de boekhouding loopt en w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.

15-07-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 24 juli 2018;
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 5 maart 2019;
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 20 april 2020.

15-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoefde, gezien de omvang van de onderneming, geen
goedkeuringsverklaring van de accountant te ontvangen.

15-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering ter zake hiervan is verjaard.

15-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt in de komende verslagperiode
aangevangen.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is aangevangen en w ordt in de
komende periode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek loopt.

15-01-2021
1

15-04-2021
2

15-07-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-01-2021
1

Toelichting
De curator onderzoekt of sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.
In onderzoek

15-04-2021
2

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen is aangevangen en w ordt in de
komende periode voortgezet.
In onderzoek
Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-07-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten w orden in de
komende verslagperiode aangevangen.

15-01-2021
1

De onderzoeken lopen en w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

15-04-2021
2

De diverse onderzoeken lopen en w orden ook in de komende verslagperiode
voortgezet.

15-07-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

15-01-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

15-04-2021
2

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

15-07-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.
€ 33.548,40

15-01-2021
1

15-04-2021
2

Toelichting
De verhuurder heeft de huurvordering over de opzegtermijn ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 122.975,00

15-01-2021
1

Toelichting
De preferente vorderingen van de fiscus zien op loonbelasting en
omzetbelasting.
€ 173.807,00

15-04-2021
2

€ 149.531,00

15-07-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering(en) ingediend. Dergelijke vorderingen
w orden w el verw acht.

15-01-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen andere crediteuren met een preferente
vordering gemeld.

15-01-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

15-01-2021
1

Toelichting
Tijdens de procedure in hoger beroep heeft de curator zich, voor zover
mogelijk, terughoudend opgesteld (zie punt 1.7). Op 14 januari 2021 heeft de
curator alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven.
19

15-04-2021
2

Toelichting
In totaal hebben 19 partijen een concurrente vordering ingediend.
21

15-07-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.997,52

15-01-2021
1

€ 91.860,87

15-04-2021
2

€ 104.625,43

15-07-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

15-01-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

15-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

15-01-2021
1

- correspondentie met het bestuur teneinde alle informatie/administratie te
verkrijgen;
- mogelijkheden van een doorstart onderzoeken/biedingsproces opzetten;
- correspondentie met de Rabobank;
- onderzoek naar eventuele debiteuren;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden/recht van reclame;
- onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

15-04-2021
2

- onderzoek naar eventuele debiteuren;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende
verslagperiode voortgezet:

15-07-2021
3

- onderzoek naar eventuele debiteuren;
- monitoren afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Om herhaling te voorkomen, w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

15-01-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

