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Algemene gegevens
Naam onderneming
Besthoteloffers B.V. en Lindeman Holding B.V.

20-05-2021
1

Gegevens onderneming
Besthoteloffers B.V.
Gooimeerpromenade 92
1277 ER HUIZEN

20-05-2021
1

Lindeman Holding B.V.
Gooimeerpromenade 92
1277 ER HUIZEN
Vanw ege de grote verw evenheid en samenhang tussen de faillissementen van
Besthoteloffers B.V. en Lindeman Holding B.V. vindt geconsolideerde
verslaglegging plaats.

Activiteiten onderneming
Besthoteloffers B.V.
Via internet aanbieden van diensten voor de vergelijking van (prijzen van)
hotels en accommodaties.
Lindeman Holding B.V.
Financiële holding.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 170.000,00

€ -284.291,00

€ 1.736.974,00

2018

€ 2.075.325,00

€ -359.120,00

€ 1.222.051,00

2019

€ 170.000,00

€ -1.382.573,00

€ 354.805,00

2019

€ 1.301.491,00

€ -578.057,00

€ 524.445,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2019 van
gefailleerden (w aarbij de bovenste tw ee rijen de cijfers van Besthoteloffers
zijn en de onderste tw ee rijen de cijfers van Lindeman Holding). De bestuurder
heeft de financiële administratie deels bij de curator aangeleverd. De
accountant heeft aangegeven de overige financiële administratie aan te
leveren. Deze is tot op heden echter nog niet ontvangen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de accountant van gefailleerde
aanvullende administratie aangeleverd. Daarbij is echter aangegeven dat de
administratie (althans het financiële boekhoudprogramma) tot Q3 2020 is
bijgew erkt. De administratie laat dus geen volledig bijgew erkt beeld zien. Uit
de administratie volgt in ieder geval dat Besthoteloffers B.V. t/m Q3 2020 een
omzet heeft gerealiseerd ad € 158.950,58, hetgeen tot een verlies van €
101.820,59 heeft geleid.

20-08-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave w aren er al sinds 2019 geen personeelsleden meer in dienst.

20-05-2021
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Boedelsaldo
Toelichting
Besthoteloffers: € 16.461,51
Lindeman Holding: € 47,74

Toelichting
Besthoteloffers: € 24.931,53
Lindeman Holding: € 47,74

Verslagperiode

20-05-2021
1

20-08-2021
2

Verslagperiode
van
20-4-2021

20-05-2021
1

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

20-08-2021
2

t/m
19-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 18 min

2

24 uur 42 min

totaal

48 uur 0 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.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming Besthoteloffers B.V. is op 14 januari 2013 opgericht en op 16
januari 2013 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56982879. Enig aandeelhouder en bestuurder is de
op 20 april 2021 gefailleerde vennootschap Lindeman Holding B.V., w elke
vennootschap eveneens op 14 januari 2013 is opgericht en op 16 januari 2013
is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 56982062.
Enig aandeelhouder van Lindeman Holding B.V. is Stichting
Administratiekantoor Lindeman. Bestuurder is de heer Martijn Paul Lindeman.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave w as er op datum faillissement geen sprake van lopende
verzekeringen.

20-05-2021
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1.4 Huur
Op datum faillissement lagen de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds stil. De huur ter zake de bedrijfsruimte te Huizen w as reeds opgezegd
en het gehuurde w as opgeleverd.
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Besthoteloffers huurde enkel nog een opslagbox te Amsterdam w aar de
inventaris die zij in eigendom heeft, heeft opgezegd. De verhuurder heeft
aangegeven dat deze huurovereenkomst als gevolg van het faillissement
eindigt. Met de verhuurder is overeengekomen om de huurovereenkomst per
28 mei 2021 te laten eindigen, zodat de boedel voldoende tijd heeft om de
inventaris te verkopen en te laten ophalen. Zie verder par. 3 van dit verslag.
De opslagbox is opgeleverd en de huur is beëindigd. Dit punt is afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

20-08-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken
van de faillissementen:
Besthoteloffers is een vergelijkingssite voor hotelprijzen, w elke aanvankelijk
erg goed liep. Op een gegeven moment resulteerde dit in ca. 100.000
boekingen via de site per jaar en w erd personeel in dienst genomen. Met
name de jaren 2016 en 2017 w aren erg goede jaren, w aarbij in 2017 een piek
w erd bereikt. Alles veranderde door de invoering van ‘automated bidding’ door
Google. Hierdoor is het verdienmodel van de site verdw enen en w erd er vanaf
2018 verlies geleden. Er zijn zelfs derden (experts/adviseurs) ingeschakeld om
de negatieve gevolgen van het ‘automated bidding’-systeem ongedaan te
maken, maar dit heeft niet tot een ander resultaat geleid.
De afgelopen drie jaren zijn de resultaten derhalve flink tegengevallen. Vanaf
2019 is geprobeerd de kosten te schrappen, is de huur opgezegd en is
afscheid genomen van het personeel.
Daarbij kw am nog dat de enig (indirect) bestuurder van gefailleerden op dat
moment in scheiding lag. De echtscheidingsprocedure w as dermate
ingew ikkeld dat de bestuurder w erd geconfronteerd met zeer hoge juridischeen adviseurskosten. Nu de bestuurder in privé niet over voldoende liquide
middelen beschikte, heeft (met name) Besthoteloffers deze kosten voldaan. Bij
de verdeling van de huw elijksgemeenschap is de rechtbank bij de w aardering
van de aandelen bovendien uitgegaan van 2017 als peiljaar. Dit heeft er
uiteindelijk in geresulteerd dat gefailleerden rekening-courantvorderingen
hebben op de bestuurder (in privé) ad in totaal ca. € 1 Mio. De indirect
bestuurder (in privé) is sinds november 2020 in staat van faillissement
verklaard.
In 2020 kw am daar nog Covid-19 bovenop, w at de hele reisindustrie heeft
stilgelegd, als gevolg w aarvan er niet genoeg omzet gerealiseerd om een
gezonde bedrijfsvoering te voeren. Er w aren geen reserves meer om aan de
lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, reden w aarom het
faillissement is aangevraagd.
Lindeman Holding is voor 100% aandeelhouder van Besthoteloffers B.V. en had
op datum faillissement geen andere activiteiten dan het houden van deze
aandelen. Nu het faillissement van de w erkmaatschappij w erd aangevraagd,
zag de bestuurder geen andere optie meer dan ook voor deze vennootschap
het faillissement aan te vragen.
De curator zal nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing. Op datum faillissement w as er geen personeel meer in
loondienst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-05-2021
1

Toelichting
In 2019 is er afscheid genomen van het personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

computers

€ 150,00

(kantoor)inventaris

€ 666,71

totaal

€ 816,71

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt. Besthoteloffers exploiteerde een vergelijkingsw ebsite voor
hotelovernachtingen en had nog een beperkte inventaris in eigendom. De
inventaris is opgeslagen in een garagebox in Amsterdam. De curator heeft de
zaken verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag ad € 666,71 incl. btw .
De koper heeft zich verplicht om de garagebox tijdig, deugdelijk op te leveren.
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Daarnaast bleek dat gefailleerde ook nog een tw eetal computers in eigendom
had, die niet in de garagebox w aren opgeslagen. Deze zijn ca. zes jaar oud.
De curator heeft deze uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht aan de indirect bestuurder voor een bedrag ad € 150,= incl. btw .
De koper van de inventaris heeft de opslagbox tijdig en bezemschoon
opgeleverd.

20-08-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu de w erkzaamheden reeds gestaakt w aren en de inventaris w as
opgeslagen in een garagebox, is het zeer de vraag of dit kw alificeert als
'bodem' van Besthoteloffers. In dat geval is het bodemvoorrecht niet van
toepassing.

20-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Toezien op oplevering garagebox door koper inventaris.

20-05-2021
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Afgew ikkeld.

20-08-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Besthoteloffers exploiteerde een vergelijkingsw ebsite voor
hotelovernachtingen (bereikbaar via w w w .besthoteloffers.net en
w w w .besthoteloffers.nl). De w ebsite w as op datum faillissement nog in de
lucht en er w orden sporadisch nog boekingen geplaatst. Volgens opgave zou
de omzet per maand ca. € 500 bedragen. Zie eveneens onder deel 6.
Voortzetting van dit verslag.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Banksaldo Besthoteloffers

Verkoopopbrengst
€ 15.644,80

Banksaldo Lindeman Holding
totaal

Boedelbijdrage

€ 47,74
€ 15.692,54

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op datum faillissement vertoonden zow el de bankrekening van Besthoteloffers
B.V. als die van Lindeman Holding B.V. een creditstand. De bank heeft de
creditsaldi inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekeningen. De curator zal de ontvangen bedragen nog op
juistheid controleren.
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Gefailleerden zijn houder van een aantal domeinnamen. Een doorstart bleek
niet tot de mogelijkheden te behoren (zie par. 6). De curator heeft daarom
besloten de domeinnamen te veilen via de w ebsite van BVA-Auctions. De
biedingstermijn eindigt op 30 augustus 2021. Het gaat om de volgende
domeinnamen:
- w w w .besthoteloffers.net
- w w w .besthoteloffers.nl
- w w w .besthoteloffers.de
- w w w .besthoteloffers.dk
- w w w .besthoteloffers.es
- w w w .besthoteloffers.fr
- w w w .besthoteloffers.it
- w w w .besthoteloffers.se
- w w w .hotelok.com
- w w w .techvacatures.com
- w w w .fastbookers.net
- w w w .holidayking.net
- w w w .letsfindw ork.com
w w w .hotelprix.fr
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
- controle bankafschriften en creditsaldi.
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- Veiling domeinnamen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 12.300,00

€ 8.641,36

totaal

€ 12.300,00

€ 8.641,36

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gebleken is dat er nog een beperkte debiteurenportefeuille aanw ezig is.
Volgens opgave van gefailleerde betreft dit een drietal debiteuren, w aarvan
een tw eetal (inmiddels) in staat van faillissement zijn verklaard. De derde
debiteur zou volgens opgave inbaar zijn. Dit betreft boekingen voor verblijven
in de toekomst. Bedraagt bij benadering een bedrag van 15.000 USD. De
curator heeft dit in onderzoek.
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De curator heeft overleg gevoerd met de buitenlandse debiteur.
Besthoteloffers B.V. had recht op een commissie over verblijven die via haar
w ebsite(s) w erden geboekt. De commissie w erd pas uitbetaald op het
moment dat de klanten daadw erkelijk hadden betaald. De
debiteurenportefeuille gaf daarom geen goed beeld van de w erkelijke
vordering, nu - zeker vanw ege de Coronamaatregelen - een aanzienlijk
percentage van de reizen na boeken nog w erden geannuleerd.
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Een en ander zou erop neerkomen dat de boedel nog tot april 2022
maandelijks een klein bedrag zou ontvangen, terw ijl er steeds minder tot
geen reizen via de w ebsite w erden geboekt (zie par. 6). De curator heeft
daarom een schikking getroffen w aarbij de debiteur een bedrag ineens heeft
betaald ad USD 9.500,-. Daarmee is alle openstaande- en toekomstige
commissie afgekocht. Dit debiteureninning is daarmee afgew ikkeld. Zie verder
ook par. 6 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek naar en inning van debiteuren.

20-05-2021
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Afgew ikkeld.

20-08-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
Rabobank. Zie verder ook par. 3.8 van dit verslag.
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen (lopende) leasecontracten afgesloten door
gefailleerde.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave zijn er geen zekerheden verstrekt door gefailleerden.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud. Gezien de w erkzaamheden van de onderneming is dat
ook niet te verw achten.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijving banken;
- contact Rabobank.
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Afgew ikkeld.

20-08-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt de onderneming van
gefailleerde (Besthoteloffers B.V.) (in zeer beperkte vorm) voortgezet.
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Besthoteloffers exploiteerde een vergelijkingsw ebsite voor
hotelovernachtingen (bereikbaar via w w w .besthoteloffers.net en
w w w .besthoteloffers.nl). Deze w ebsites w orden thans 'in de lucht gehouden'
zodat nog boekingen kunnen plaatsvinden. De enige directe kosten zijn daarbij
de hostingkosten. Vanw ege de aard van de activiteiten brengt voortzetting
slechts een zeer beperkt (ondernemers)risico met zich mee. Daarnaast
vergroot dit naar verw achting de kans op een doorstart c.q. verkoop van de
(immateriële) activa (zie par. 6.4).
De curator heeft de activiteiten tot 1 augustus 2021 voortgezet. Tijdens de
voortzetting zijn er nog boekingen via de w ebsites geplaatst, w elke een
recht op commissie tot gevolg hadden. Hierover is een schikking getroffen
met de betreffende contractspartij. Verw ezen w ordt naar par. 4 van dit
verslag.
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Nu een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde (zie par. 6.4) en de
boekingen steeds verder terugliepen - omdat er geen advertentiekosten
meer w erden gemaakt - diende een langere voortzetting geen doel.

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende verslag zal rekening en verantw oording w orden afgelegd van
de voortzettingsperiode, nu daar dan beter inzicht in zal bestaan.
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De afgelopen verslagperiode is met betrekking tot de voortzetting in totaal
een bedrag van € 171,34 incl. btw voldaan aan hostingkosten. Nu met de
debiteur een 'all in'-regeling is getroffen, is het niet mogelijk om de exacte
opbrengsten van de voortzetting te bepalen. Vrijw el zeker is echter dat de
opbrengsten van de voortzetting de kosten overtreffen.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Contacten met bestuurder en hostingbedrijf.
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Afgew ikkeld.

20-08-2021
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheden tot een doorstart.
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De mogelijkheden zijn onderzocht en er is contact gew eest met diverse
gegadigden. De curator w as dicht bij overeenstemming met één partij. Die
heeft zich uiteindelijk teruggetrokken omdat de belangrijkste contractspartij
het contract niet w ilde voortzetten onder voor hem conveniërende
voorw aarden. De curator heeft uiteindelijk moeten concluderen dat een
doorstart niet tot de mogelijkheden behoort en verkoopt de activa daarom
separaat (zie par. 3.8).
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Contacten met (mogelijke) gegadigden.
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Afgew ikkeld.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft een deel van de administratie reeds aangeleverd. De
curator is nog in afw achting van de accountant voor de aanlevering van de
resterende stukken. De curator zal onderzoeken of aan de administratieplicht
is voldaan.
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De afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de
boekhouder van gefailleerde. Gebleken is dat online boekhoudpakket
inmiddels is afgesloten. De administratie is bijgew erkt tot het derde kw artaal
van 2020. Het lijkt erop dat de boekingen over het vierde kw artaal 2020 en
het jaar 2021 tot aan datum faillissement niet zijn verw erkt in de
administratie/boekhouding. De curator continueert zijn onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Besthoteloffers
2019: 5 januari 2021
2018: 21 oktober 2019
2017: 30 oktober 2018
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Lindeman Holding
2019: 31 december 2020
2018: 21 oktober 2019
2017: 29 december 2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst kapitaal:
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Besthoteloffers: € 10.000,=
Lindeman Holding: geplaatst kapitaal € 10.000,=, gestort kapitaal € 0,=.
Omdat een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsplicht zal zijn
verjaard, is nader onderzoek hiernaar niet opportuun.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator continueert zijn onderzoek. Daarover w ordt op voorhand
opgemerkt dat de enig (middellijk) bestuurder in privé tevens in staat van
faillissement is verklaard, w aardoor verdere civielrechtelijke stappen bij
voorbaat niet opportuun lijken.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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In onderzoek
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Toelichting
De curator continueert zijn onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal tevens onderzoek doen naar eventuele overige
onregelmatigheden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.
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- Onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Besthoteloffers: tot op heden geen ingediend.
Lindeman Holding: € 30.720,=.

Toelichting
Besthoteloffers: € 8.936,=.
Lindeman Holding: € 24.603,=.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Besthoteloffers: 1
Lindeman Holding: 0

Toelichting
Besthoteloffers: 1
Lindeman Holding: 1
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Besthoteloffers: € 1.264,05
Lindeman Holding: --

20-05-2021
1

Alle bekende handelscrediteuren zijn aangeschreven.

Toelichting
Besthoteloffers: € 1.264,05
Lindeman Holding: € 59,36

20-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft thans nog geen zicht op w elke w ijze de faillissementen zullen
w orden afgew ikkeld.

20-05-2021
1

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

20-05-2021
1

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

20-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- het verder in kaart brengen van de schuldvorderingen;
- opleveren safebox;
- onderzoek naar- en inning van debiteuren;
- onderzoeken mogelijkheden doorstart;
- onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

20-05-2021
1

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- veiling domeinnamen;
- onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afw ikkeling van
de onderhavige faillissementen.

20-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2021

20-08-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2021
1

