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R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
JVZ Interieur B.V., handelend onder de naam Decorette Mijdrecht

11-06-2021
1

Gegevens onderneming
JVZ Interieur B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
81256906, statutair gevestigd te Mijdrecht aan de Dorpsstraat 12 (3641 EC).

11-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met de exploitatie van een interieurw inkel.

11-06-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 361.965,14

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 21.439,08

€ 317.640,75

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

11-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 24.159,91

11-06-2021
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode heeft de curator het creditsaldo ontvangen dat
aanw ezig w as op de door gefailleerde aangehouden bankrekening bij de ING
Bank samen met het gestorte kasgeld dat aanw ezig w as op locatie van
gefailleerde. Daarnaast heeft één debiteur van gefailleerde op de
boedelrekening betaald.

€ 69.581,05

11-09-2021
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst van de
inventaris en voorraad via een internetveiling van BVA Auctions en de
boedelbijdrage p de boedelrekening ontvangen. Tevens hebben enkele
debiteuren hun vorderingen betaald.

€ 70.370,69

11-12-2021
3

Verslagperiode
van
11-5-2021

11-06-2021
1

t/m
4-6-2021
van
5-6-2021

11-09-2021
2

t/m
3-9-2021
van
4-9-2021

11-12-2021
3

t/m
3-12-2021
van
4-12-2021

11-03-2022
4

t/m
25-2-2022
van
26-2-2022
t/m
10-6-2022

Bestede uren

10-06-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 24 min

2

66 uur 54 min

3

7 uur 18 min

4

8 uur 6 min

5

44 uur 12 min

totaal

216 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator telefonisch contact
opgenomen met een van de bestuurders van gefailleerde en een bespreking
gepland. Die bespreking heeft op 17 mei 2021 plaatsgevonden op locatie van
gefailleerde. Tijdens deze bespreking hebben de bestuurders van gefailleerde
aangegeven w at in hun ogen de oorzaak van het faillissement is gew eest en
heeft de curator in zijn algemeenheid het verloop van een faillissement
toegelicht.

11-06-2021
1

Vervolgens heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris ex
artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten van de w erknemers van gefailleerde
opgezegd (zie Paragraaf 2), alsmede ex artikel 39 Fw de huurovereenkomst
ter zake van het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand aan de Dorpsstraat
(zie Paragraaf 1.3). Ook heeft hij de administratie van gefailleerde in ontvangst
genomen (zie Paragraaf 7).
Voorts heeft de curator bij gefailleerde diverse vaste activa (voorraad en
inventaris) aangetroffen alsmede lopende bestellingen van klanten. Voor een
gedeelte van de aangetroffen voorraad geldt dat er sprake is van een
(rechtmatige) aanspraak van retailservice-organisatie Euretco uit hoofde van
een eigendomsvoorbehoud en pandrecht (zie Paragraaf 5.3).
Verder heeft de curator onderzocht of (tijdelijke) voortzetting van de
onderneming van gefailleerde of een algehele doorstart tot de mogelijkheden
behoorde (zie Paragraaf 6). Toen dat niet -onder de juiste voorw aardenmogelijk bleek, heeft de curator met Euretco nadere verkoopafspraken
gemaakt (zie Paragraaf 5.8) aangaande de verpande en onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Voor w at betreft de voorraad en de
inventaris die (onbezw aard) eigendom zijn van gefailleerde, geldt dat deze
door Troostw ijk W aardering & Advies getaxeerd zijn. De curator verw acht op
korte termijn tot verkoop via een internetveiling over te gaan (zie Paragraaf
3.3 en 3.6). Ten slotte heeft de curator in de eerste verslagperiode uitvoerig
met diverse klanten gecorrespondeerd die vragen hadden met betrekking tot
de (afhandeling van de) door hen geplaatste bestellingen en een aantal zaken
uitgeleverd die klanten ter reparatie bij gefailleerde hadden gebracht.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator via een internetveiling van BVA
Auctions de inventaris en voorraad verkocht. Dit heeft een totaal bedrag van
EUR 26.471,75 opgeleverd en is inmiddels ontvangen op de boedelrekening
(zie Paragraaf 3.3. en 3.6). Ook heeft de curator de debiteurenincasso
voortgezet (zie Paragraaf 4.1) en heeft hij het gehuurde aan de verhuurder
opgeleverd (zie Paragraaf 1.4) Ten slotte heeft de curator een start gemaakt
met het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7).

11-09-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
de debiteurenincasso voortgezet (zie respectievelijk Paragraaf 7 en 4.1).
Daarnaast heeft de curator de opbrengst van een restantveiling op de
boedelrekening ontvangen (zie Paragraaf 3.3). Voor het overige hebben de
gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden.

11-12-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond
(zie Paragraaf 4.1) en het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar
de oorzaak van het faillissement voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het
overige zijn de w erkzaamheden in dit faillissement afgerond.

11-03-2022
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortgezet en in dat
kader met diverse personen gesproken (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige
zijn de w erkzaamheden afgerond.

10-06-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van gefailleerde zijn de heren B.J. Jongmans en J.H.K. van
Zw eden. Aandeelhouders zijn John van Zw eden Beheer B.V., Kay van Zw eden
Beheer B.V. en Jongmans Beheer B.V.

11-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

11-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurders van gefailleerde is er sprake van een zogenoemde
'alles in 1-polis'. De curator heeft de onderbouw ing daarvan opgevraagd maar
nog niet ontvangen.

11-06-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Dorpsstraat 12 (3641 EC) te
Mijdrecht. Met toestemming van de rechter-commissaris is deze
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd. De curator zal bezien of eerdere
oplevering van het gehuurde tot de mogelijkheden behoort.

11-06-2021
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat eerdere oplevering tot de
mogelijkheden behoorde. De locatie is opgeleverd per 6 juli 2021, w aarmee de
boedelvordering uit hoofde van huur enigszins beperkt kon w orden.

11-09-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van gefailleerde hebben de curator toegelicht w at in hun ogen
de oorzaak van het faillissement is gew eest. Zij hebben de exploitatie van de
w inkel in Mijdrecht per januari 2021 overgenomen, terw ijl op dat moment
reeds sprake w as van een (van overheidsw ege) verplichte w inkelsluiting in
verband de Coronamaatregelen. Volgens de bestuurders had dit een
aanzienlijk (negatief) effect op de omzet, terw ijl de vaste lasten doorliepen. Als
gevolg van de krappe liquiditeitspositie van gefailleerde (vanw ege de recente
overname) w as zij vervolgens niet in staat aan haar lopende verplichtingen te
voldoen en is op 30 april 2021 melding van betalingsonmacht gedaan voor w at
betreft loonheffing en omzetbelasting bij de Belastingdienst. Uiteindelijk is het
faillissement op 11 mei 2021 uitgesproken (op eigen aangifte). De curator zal
de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

11-06-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

11-06-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op datum faillissement vijf w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-5-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie r-c, correspondentie UW V, correspondentie personeel.

11-06-2021
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

11-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 26.471,75

totaal

€ 26.471,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van diverse inventaris, w aaronder stoelen, tafels en
elektronica. Een en ander is getaxeerd door Troostw ijk W aardering & Advies
en zal op korte termijn via een internetveiling van BVA Auctions w orden
verkocht.

11-06-2021
1

De verkoop van de voorraad en inventaris via internetveiling BVA Auctions
heeft tot nu toe EUR 26.471,75 opgeleverd. Enige restanten die in de eerste
veilingronde niet verkocht w erden, w orden opnieuw ter veiling aangeboden.

11-09-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de opbrengst van de laatste
restantveiling op de boedelrekening ontvangen. De netto-opbrengst (onder
aftrek van de veilingkosten) bedraagt EUR 789,64.

11-12-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van belang zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus
het bodemvoorrecht uitoefenen.

11-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurders, inventarisatie inventaris, correspondentie BVA
Auctions

11-06-2021
1

Correspondentie BVA Auctions

11-09-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad Euretco
totaal

Boedelbijdrage
€ 3.025,00

€ 0,00

€ 3.025,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde is eigenaar van een grote voorraad interieurartikelen, w aaronder
stoelen, tafels, banken, lampen en overig meubilair dat in de w inkel te koop
aan w erd geboden. Deze voorraad is door Troostw ijk W aardering & Advies
getaxeerd en zal op korte termijn via een internetveiling van BVA Auctions
verkocht w orden.

11-06-2021
1

Tevens heeft de curator in de w inkel van gefailleerde voorraad aangetroffen
dat gedeeltelijk nog in eigendom toebehoorde aan de inkooporganisatie w aar
gefailleerde bij w as aangesloten (Euretco) en voor het overige bezw aard w as
met een ten gunste van Euretco gevestigd bezitloos pandrecht (zie hierna
Paragraaf 5.3).
De aangetroffen inventaris is verkocht via een internetveiling van BVA Auctions
(zie Paragraaf 3.3).

11-09-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
correspondentie bestuurders, inventarisatie voorraad, correspondentie BVA
Auctions

11-06-2021
1

Correspondentie BVA Auctions

11-09-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo ING Bank

€ 16.264,53

totaal

€ 16.264,53

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie Troostw ijk, correspondentie BVA Auctions, correspondentie rc.

11-06-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 79.091,42

€ 18.769,27

totaal

€ 79.091,42

€ 18.769,27

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de administratie van gefailleerde heeft de curator een debiteurenportefeuille
aangetroffen ter hoogte van EUR 79.091,42 op datum faillissement. De curator
is gestart met de incasso van deze debiteuren. Dit heeft tot op heden een
bedrag ter hoogte van EUR 3.232,88 opgeleverd. Mogelijk komt een gedeelte
van de debiteuren een beroep op verrekening toe.

11-06-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet
en nog een bedrag ter hoogte van EUR 15.536,39 geïncasseerd. Tevens heeft
hij geconstateerd dat een groot aantal debiteuren een beroep op verrekening
toekw am, onder andere als gevolg van schade door verkeerde montage van
de bestelde goederen. Een klein aantal debiteuren is nog niet tot betaling
overgegaan. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of het treffen
van nadere (rechts)maatregelen opportuun is.

11-09-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de resterende debiteuren nog een
laatste maal aangeschreven. Het totaalbedrag aan tot op heden niet
ontvangen debiteuren bedraagt EUR 473,65. Gelet op dit relatief beperkte
bedrag verw acht de curator dan ook deze debiteuren buiten de afw ikkeling
van het faillissement te laten ex artikel 176 lid 2 Fw en zal de rechtercommissaris in de komende verslagperiode verzoeken daar goedkeuring aan te
verlenen.

11-12-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator besloten de laatste debiteuren
buiten de afw ikkeling van het faillissement te laten ex artikel 176 lid 2 Fw en
heeft hij hiervoor goedkeuring ontvangen van de rechter-commissaris. Dit punt
is daarmee afgerond.

11-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen debiteurenadministratie, correspondentie debiteuren

11-06-2021
1

Correspondentie debiteuren

11-09-2021
2

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

Toelichting vordering van bank(en)

11-06-2021
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede een Opel Astra van Opel Finance op basis van financial
lease. De curator heeft begrepen dat dit voertuig inmiddels aan de
leasemaatschappij is geretourneerd en zal vinger aan de pols houden voor
w at betreft eventuele overw aarde. Daarnaast leasede gefailleerde een
tw eetal computers, w elke eveneens aan de leasemaatschappij zijn
geretourneerd.

11-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In de w inkel van gefailleerde heeft de curator diverse voor klanten
(grotendeels op maat) gemaakte voorraad aangetroffen, w aaronder gordijnen,
zonw eringen en horren. Voor deze voorraad geldt dat deze gedeeltelijk in
eigendom toebehoort aan retail-serviceorganisatie Euretco en gedeeltelijk
bezw aard is met een ten gunste van Euretco gevestigd bezitloos pandrecht.

11-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Zie Paragraaf 5.3.

11-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie Paragraaf 5.3. Voor het overige zijn de curator geen aanspraken op grond
van een eigendomsvoorbehoud bekend. W el heeft de curator enkele zaken
aangetroffen die door klanten ter reparatie bij gefailleerde w aren afgegeven.
Deze zijn -voor zover mogelijk- geretourneerd.

11-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

11-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.025,00

11-06-2021
1

Toelichting
Op verzoek van Euretco heeft de curator meegew erkt aan een verkoop van de
voorraad w aar Euretco op grond van haar eigendomsrecht respectievelijk
pandrecht een aanspraak op had. Deze voorraad is -met toestemming van de
rechter-commissaris- namens Euretco verkocht aan een derde tegen betaling
van een bedrag ter hoogte van EUR 18.692,08. In dat kader heeft de curator
een boedelbijdrage ontvangen ter hoogte van EUR 3.025,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie leasemaatschappij, correspondentie en overleg Euretco,
correspondentie r-c.

11-06-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft onderzocht in hoeverre een algehele doorstart van de
activiteiten van gefailleerde tot de mogelijkheden behoorde. Ondanks dat er
veel interesse bleek te zijn, heeft dit niet geleid tot een voor de curator
acceptabele bieding. Ook heeft de curator onderzocht in hoeverre een
(tijdelijke) voortzetting van de onderneming mogelijk w as, maar ook dat bleek
niet het geval.

11-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie mogelijkheden.

11-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Inventarisatie mogelijkheden.

6.5 Verantwoording

11-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde
ontvangen. In de komende verslagperiode zal hij deze op volledigheid en
rechtmatigheid controleren.

11-06-2021
1

In de tw eede verslagperiode is de curator gestart met het onderzoek naar de
rechtmatigheid van de administratie van gefailleerde. Hij zal dit in de komende
verslagperiode voortzetten.

11-09-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Hij verw acht de uitkomsten daarvan in de komende verslagperiode
met het bestuur van gefailleerde te kunnen delen.

11-12-2021
3

In het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement heeft de curator contact gezocht met diverse betrokkenen
(w aaronder enkele personeelsleden) om op een aantal zaken een nadere
toelichting te ontvangen. In dat kader is een drietal gesprekken gepland,
w elke begin april zullen plaatsvinden. Na afloop van deze gesprekken
verw acht de curator zijn voorlopige conclusie met het bestuur van gefailleerde
te kunnen delen.

11-03-2022
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator in totaal vijf bij gefailleerde
betrokken personen gesproken in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het

10-06-2022
5

faillissement. In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen
en voorlopige conclusie delen met het bestuur van gefailleerde.

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing, aangezien gefailleerde eind 2020 is opgericht.

11-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen (EUR 90,-) zijn volgestort.

11-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-06-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-06-2021
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

11-06-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, eerste inventarisatie administratie.

11-06-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18,15

11-06-2021
1

Toelichting
Vooralsnog bestaat er -naast het salaris curator- slechts een boedelvordering
van ClaimsAgent voor het gebruik van w w w .crediteurenlijst.nl. De curator
verw acht nog een boedelvordering te ontvangen van het UW V in het kader
van de loongarantieregeling alsmede een vordering van de verhuurder voor de
huurtermijnen vanaf datum faillissement.

€ 912,88

11-09-2021
2

€ 915,90

11-12-2021
3

€ 35.739,98

11-03-2022
4

Toelichting
De tot op heden ingediende vorderingen betreffen vorderingen van het UW V
uit hoofde van de loongarantieregeling, de vordering van de verhuurder over
de huurperiode na datum faillissement en de vordering van ClaimsAgent uit
hoofde van het gebruik van w w w .claimsagent.nl.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.755,00

11-06-2021
1

€ 19.920,00

11-09-2021
2

€ 20.137,00

11-12-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-06-2021
1

Nog niet van toepassing.

€ 8.388,39

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-03-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

11-06-2021
1

11

11-09-2021
2

12

11-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 103.667,39

11-06-2021
1

€ 112.628,07

11-09-2021
2

€ 112.845,17

11-12-2021
3

€ 104.239,82

11-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Crediteuren w ordt verzocht de vordering in te dienen via de
w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

11-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

11-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. Tevens zal de verkoop van de inventaris en voorraad via een
internetveiling van BVA Auctions plaatsvinden. Daarnaast zal hij een start
maken met het onderzoek naar de administratie van gefailleerde. Voor het
overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

11-06-2021
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich nader bezinnen op het al
dan niet treffen van nadere (rechts)maatregelen jegens de debiteuren van
gefailleerde die nog niet tot betaling zijn overgegaan. Daarnaast zal hij
voortgaan met het rechtmatigheidsonderzoek. Voor het overige vinden de
gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

11-09-2021
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator de debiteurenincasso af te
ronden. Daarnaast verw acht hij het rechtmatigheidsonderzoek te finaliseren
en de uitkomsten daarvan aan het bestuur van gefailleerde voor te leggen.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

11-12-2021
3

Nadat de gesprekken met de betrokkenen hebben plaatsgevonden in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement, zal de curator diens voorlopige conclusie voorleggen aan
het bestuur. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

11-03-2022
4

In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen en voorlopige
conclusie delen met het bestuur. Afhankelijk daarvan en de reactie van het
bestuur kan het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement w orden afgerond, w aarna het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

10-06-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes
maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen
via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

11-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
11-06-2021
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

