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

16
14-09-2021
F.17/17/111
NL:TZ:0000018123:F002
28-11-2017

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr W. Mollema

Algemene gegevens
Naam onderneming
F.17/17/11, Cotton Style B.V. en F.17/17/110, Raedzaam B.V.

22-05-2018
2

F.17/19/20, TopFloor B.V. (verslagperiode 12/02/2019 t/m 22/03/2019)

17-04-2019
6

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Cotton Style: deze vennootschap hield zich bezig met de exploitatie van
w inkels in kinderkleding, alsmede de onlineverkoop van kinderkleding door
middel van een w ebsite.

22-05-2018
2

Raedzaam: deze vennootschap hield zich - althans volgens haar inschrijving in
het Handelsregister - bezig met de exploitatie van een adviesbureau op het
gebied van management, organisatie en bedrijfsvoering, alsmede met trainingen coachingsactiviteiten. Dergelijke activiteiten bleken sedert begin 2007
echter al volledig gestaakt; vanaf begin 2017 hield Raedzaam zich in
w erkelijkheid bezig met het aangaan van verplichtingen ten behoeve van (en
voor rekening van) Cotton Style.
TopFloor: TopFloor is de enig aandeelhouder van Cotton Style en Raedzaam en
is op 12 februari 2019 gefailleerd. TopFloor verrichtte slechts holdingactiviteiten
en dreef geen materiële onderneming. Met toestemming van de rechtercommissaris w ordt geconsolideerd verslag gedaan in alle drie de
faillissementen.

17-04-2019
6

Verslagperiode TopFloor: 12/02/2019 t/m 22/03/2019

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 574.231,00

Toelichting financiële gegevens
Cotton Style: € 406.526
Raedzaam: € 167.705

22-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

Boedelsaldo

22-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 18.799,80

22-05-2018
2

€ 18.823,50

24-07-2018
3

€ 18.847,24

08-11-2018
4

€ 18.863,00

11-01-2019
5

€ 14.363,00

17-04-2019
6

€ 14.636,00

03-07-2019
7

€ 14.367,29

26-09-2019
8

€ 14.367,29

24-12-2019
9

€ 14.367,29

23-03-2020
10

€ 14.367,29

22-06-2020
11

€ 14.367,29

21-09-2020
12

€ 14.367,29

18-12-2020
13

€ 14.367,29

16-03-2021
14

€ 14.367,29

15-06-2021
15

€ 14.367,29

14-09-2021
16

Verslagperiode
van
23-12-2017
t/m
22-3-2018

22-05-2018
2

van
23-3-2018

24-07-2018
3

t/m
22-6-2018
van
23-6-2018

08-11-2018
4

t/m
22-9-2018
van
23-9-2018

11-01-2019
5

t/m
22-12-2018
van
23-12-2018

17-04-2019
6

t/m
22-3-2019
van
23-3-2019

03-07-2019
7

t/m
22-6-2019
van
23-6-2019

26-09-2019
8

t/m
22-9-2019
van
23-9-2019

24-12-2019
9

t/m
10-12-2019
van
11-12-2019

23-03-2020
10

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

22-06-2020
11

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020
t/m
15-9-2020

21-09-2020
12

van
16-9-2020

18-12-2020
13

t/m
8-12-2020
van
9-12-2020

16-03-2021
14

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

15-06-2021
15

t/m
8-6-2021
van
9-6-2021

14-09-2021
16

t/m
7-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

52 uur 6 min

3

97 uur 18 min

4

11 uur 18 min

5

3 uur 6 min

6

21 uur 42 min

7

22 uur 0 min

8

5 uur 42 min

9

1 uur 36 min

10

8 uur 0 min

11

1 uur 54 min

12

0 uur 42 min

13

11 uur 48 min

14

8 uur 24 min

15

0 uur 54 min

16

3 uur 18 min

totaal

249 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 52,1

22-05-2018
2

1. Vanw ege de verbondenheid van de beide gefailleerde vennootschappen
w ordt de verslaglegging gecombineerd ingediend.
2. De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Raedzaam B.V.:
Enig aandeelhouder en bestuurder van Raedzaam is de heer H.N. Faber.

22-05-2018
2

Cotton Style B.V.:
Enig aandeelhouder en bestuurder van Cotton Style is Topfloor B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van die laatste vennootschap is de heer H.N.
Faber.
Beide vennootschappen zijn op 28 maart 2017 opgericht. Bij overeenkomst
d.d. 31 maart 2017 is Cotton Style door middel van een activa-/passivaovereenkomst eigenaar gew orden van 5 fysieke w inkels (te Leeuw arden,
Bolsw ard, Heerenveen, Joure en Sneek) alsmede een w ebw inkel in kleding. De
betreffende activiteiten w erden voordien in de vorm van een eenmanszaak
geëxploiteerd door de verkoper, mevrouw K. de Jong-Bazuin. Cotton Style
heeft de betreffende onderneming in economische zin overgenomen per 1
januari 2017.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

22-05-2018
2

1.4 Huur
De onderneming van Raedzaam w erd gevoerd vanuit de privéw oning van de
heer H.N. Faber. Van huur c.q. een huurovereenkomst w as geen sprake.

22-05-2018
2

De onderneming van Cotton Style w erd gevoerd vanuit 5 gehuurde
w inkelpanden te Leeuw arden, Bolsw ard, Heerenveen, Joure en Sneek.
Ter zake de panden te Leeuw arden en Bolsw ard stond de huurovereenkomst
nog op naam van mevrouw K. de Jong-Bazuin omdat de beoogde
indeplaatsstellingen van Cotton Style nimmer zijn doorgevoerd. Mevrouw De
Jong heeft de huurovereenkomst Leeuw arden opgezegd tegen 31 december
2018 en de huurovereenkomst Bolsw ard tegen 15 juni 2018. Namens de
boedel heeft de curator zekerheidshalve - voor zover de boedel nog partij zou
zijn bij enige huurovereenkomst - ook nog opgezegd, met inachtneming van
artikel 39 Fw .
De overige 3 huurovereenkomsten stonden w él op naam van Cotton Style. De
curator heeft de huurovereenkomst Heerenveen opgezegd tegen 1 maart
2018, de huurovereenkomst Joure tegen 6 maart 2018 en de
huurovereenkomst Sneek tegen 14 maart 2018.

1.5 Oorzaak faillissement
De w inkels legden zich toe op producten in het hogere prijssegment.
Voorafgaand aan die transactie heeft de heer Faber (die ook als administrateur
van de vorige eigenaar optrad) een globale jaarrekening over 2016 opgesteld
alsmede een prognose voor 2017. In de loop van 2017 is hij erachter gekomen
dat die jaarrekening en prognose te gunstig w aren; met name zou sprake zijn
van hogere inkoopkosten en lagere verkoopopbrengsten dan verw acht.
Voornoemde miscalculatie, toenemende prijsconcurrentie via internet alsmede
een mislukte verschuiving naar een lager prijssegment om meer omzet te
genereren, hebben de failliet na de zomervakantie in de positie gebracht dat
extra geldmiddelen moesten w orden verstrekt om de verliezen te financieren.
De heer Faber bleek daartoe niet in staat en de huisbankier (Coöperatieve
Rabobank U.A.) bleek daartoe niet bereid. De bank heeft vervolgens begin
november 2017 het krediet opgezegd. Op maandag 6 november 2017 heeft de
heer Faber de w erknemers geïnformeerd dat Cotton Style haar eigen
faillissement zou aanvragen; met ingang van 7 november 2017 zijn alle
w inkels gesloten.

22-05-2018
2

Het faillissement van TopFloor had eigenlijk gelijktijdig met de faillissementen
van Cotton Style en Raedzaam uitgesproken moeten w orden, maar dat is
destijds niet gebeurd, aangezien het faillissement toen niet is aangevraagd. Er
hebben zich in de tussentijd geen relevante ontw ikkelingen voorgedaan in
TopFloor; het bestuur van de failliet heeft aangegeven dat het faillissement
van TopFloor is gevolgd vanw ege het feit dat de bank als crediteur TopFloor
bleef aanschrijven. In TopFloor is verder geen actief aanw ezig, anders dan de
aandelen in Cotton Style en Raedzaam.

17-04-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

22-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-12-2017

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,2 uur

22-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Readzaam en Cotton Style zijn geen eigenaar van onroerende zaken. Cotton
Style huurde de volgende onroerende zaken;
- w inkelruimte aan de W ettertoer 13-14 te Heerenveen (opgezegd tegen 1
maart 2018);
- w inkelruimte aan de Midstraat 127 te Joure (opgezegd tegen 6 maart 2018);
- w inkelruimte aan de Oosterdijk 64 te Sneek (opgezegd tegen 14 maart
2018).
Daarnaast gebruikte Cotton Style nog w inkelruimte te Leeuw arden aan de
Nieuw estad 23 alsmede te Bolsw ard aan de Dijkstraat 39. De betreffende
huurovereenkomsten w aren gesloten met de voormalige eigenaar van Cotton
Style, mevrouw K. de Jong-Bazuin. Ook deze huurovereenkomsten zijn
opgezegd; het pand te Leeuw arden is inmiddels ontruimd en het pand te
Bolsw ard zal uiterlijk in februari 2018 ontruimd w orden.
Aan het einde van verslaperiode 2 w aren alle w inkels ontruimd en alle
huurovereenkomsten afgew ikkeld.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

22-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Raedzaak: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelinventaris

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Raedzaam beschikt niet over bedrijfsmiddelen. Cotton Style beschikt over 4
w inkelinventarissen (te Bolsw ard, Heerenveen, Joure en Sneek; in Leeuw arden
w as nagenoeg geen inventaris meer aanw ezig).

22-05-2018
2

De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan Coöperatieve Rabobank U.A. Het betreft
hier enkel de hierna genoemde w inkelinventarissen. Deze zijn verkocht voor €
3.000,- (btw verlegd).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege de preferente vordering van de fiscus zal de volledige opbrengst van
de bodemzaken aan de boedel ten goede komen.

22-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Resterende voorraden

€ 9.000,00

€ 4.500,00

totaal

€ 9.000,00

€ 4.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w inkel te Heerenveen, Joure en Sneek bevonden zich ten tijde van het
faillissement nog voorraden kleding. De w inkel te Leeuw arden en Bolsw ard
hadden toen al geen voorraden meer in verband met de toentertijd reeds door
mevrouw K. de Jong-Bazuin uitgevoerde opzeggingen van de
huurovereenkomsten.

22-05-2018
2

Direct na faillissement bleek het niet zinvol de w inkels te openen om de
verkoop van de voorraden voort te zetten, omdat de door de boedel te
realiseren marge (na afdracht van de vergoedingen voor de
eigendomsvoorbehouders/pandhouder) w aarschijnlijk niet voldoende zouden
zijn om de te maken boedelkosten (aansturing van de w inkels, kosten van
nuts, verzekering etc.) te voldoen.
Nadat alle leveranciers in januari 2018 in staat w aren gesteld hun
eigendomsvoorbehouden te effectueren, is alsnog een koper voor de daarna
nog resterende voorraden gevonden. De voorraden zijn vervolgens nog in
januari 2018 verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
vergoeding eerder vertrek uit Sneek op verzoek
verhuurder
restitutie teveel betaalde nuts
gebruiksvergoeding w inkelpanden door koper
voorraden
aangetroffen kasgeld

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.327,50
€ 44,35
€ 1.452,00
€ 777,83

boedelbijdragen voor afw ikkeling
eigendomsvoorbehouden

€ 1.190,00

totaal

€ 6.791,68

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w as noch bij Raedzaam, noch bij Cotton Style sprake van een
debiteurenportefeuille omdat de verkopen contant verliepen (in de w inkel)
danw el bij vooruitbetaling (via de w ebshop).

22-05-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Raedzaam:
ABN AMRO Bank B.V. heeft aan Raedzaam B.V. een krediet in rekening-courant
ad maximaal € 25.000,- (w aarvan het debetsaldo per datum faillissement €
24.998,647 beliep) verstrekt.

22-05-2018
2

Cotton Style:
Coöperatieve Rabobank U.A. (vestiging Sneek) heeft aan Cotton Style een
lening ad € 21.000,- alsmede een krediet in rekening-courant ad maximaal €
50.000,- (w aarvan het debetsaldo per datum faillissement € 60.770,- beliep)
verstrekt. Voorts heeft zij bankgaranties ten laste van Cotton Style aan derden
verstrekt ad in totaal € 12.100,00.
Aangezien de bankgaranties inmiddels zijn geclaimd, bedraagt de door de
bank ingediende vordering in het faillissement van Cotton Style € 93.170,00.

5.2 Leasecontracten
Afgew ikkeld.

22-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Raedzaam:
Aan ABN AMRO Bank N.V. is een pandrecht op de voorraden, inventaris en
vorderingen van Raedzaam vestrekt.
Cotton Style:
Aan Rabobank is een pandrecht op de voorraden, inventaris en vorderingen
van Cotton Style verstrekt.

22-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Zie alinea "eigendomsvoorbehoud" (leveranciers onder eigendomsvoorbehoud)
en alinea "beschrijving zekerheden" (pandrecht bank).

22-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld.

22-05-2018
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

22-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Afgew ikkeld.

22-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie alinea "voorraden / onderhanden w erk: Boedelbijdrage".

22-05-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 1,8 uur

22-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

22-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

22-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen doorstart gew eest.

22-05-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-05-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

22-05-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

22-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen periode nader vervolgd. De
voorlopige bevindingen daarvan zullen w orden gedeeld met de bestuurder van
de failliet en naar aanleiding van diens reactie kan ter zake nader in het
openbare faillissementsverslag w orden gerapporteerd.

11-01-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan de bestuurder van de
failliet diverse vragen gesteld, w elke de bestuurder van de failliet heeft
beantw oord. De curator is nog doende met het verw erken van de door het
bestuur van de failliet gegeven antw oorden op de door de curator gestelde
vragen. De curator gaat ervan uit dat hierover in het volgende verslag kan
w orden gerapporteerd.

17-04-2019
6

In de afgelopen verslagperiode heeft herhaald contact gehad met de
bestuurder van de failliet. De door de curator gestelde vragen aan de
bestuurder van de failliet hebben geleid tot antw oorden, w elke w eer tot
vervolgvragen zijdens de curator hebben geleid. De bestuurder van de failliet
heeft gevraagd om nadere tijd voor het geven van de antw oorden op de door
de curator gestelde vragen c.q. het aanleveren van stukken in dat verband. De
curator heeft deze tijd gegeven. De curator gaat ervan uit dat hij ter zake in de
volgende verslagperiode nader kan rapporteren.

03-07-2019
7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode antw oorden van het bestuur
van de failliet ontvangen op de door de curator gestelde vragen. De curator
heeft deze antw oorden in beraad en de antw oorden geven aanleiding voor
vervolgvragen. De curator gaat ervan uit in dezen in de volgende
verslagperiode stappen te kunnen hebben gezet.

26-09-2019
8

Kort na afloop van de onderhavige verslagperiode heeft een bespreking
plaatsgehad met het bestuur van de failliet. De voorlopige conclusies van de
curator zijn met het bestuur van de failliet gedeeld. Het bestuur van de failliet
zal begin januari komen met een reactie. De curator verw acht ter zake in de
volgende verslagperiode te kunnen rapporteren.

24-12-2019
9

Het bestuur van de failliet heeft zich gew end tot een advocaat. Deze heeft
contact gezocht met de curator. In de volgende verslagperiode zullen deze
contacten een vervolg krijgen. De curator verw acht dan nader te kunnen
rapporteren.

23-03-2020
10

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de
advocaat van het bestuur van de failliet. Dat contact heeft nog geen nader
inhoudelijk vervolg gekregen, gelet op drukte in de praktijk van de curator en
het feit dat een medew erker van de curator die inhoudelijk behept w as met de
materie ter zake van de (w at de curator gemakshalve aanduidt als)
'rechtsmatigheidskw estie' onverhoopt is uitgevallen. De curator hoopt in de
volgende verslagperiode nader te kunnen rapporteren.

22-06-2020
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen gelegenheid kunnen
vinden voor het geven van een vervolg aan de rechtmatigheidskw estie. Zulks
in verband met de vakantieperiode en het uitvallen van de medew erker die
zich bezighield met de rechtmatigheidskw estie. De curator gaat ervan uit in de
volgende verslagperiode in dezen stappen te kunnen hebben gezet.

21-09-2020
12

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het
rechtsmatigheidsonderzoek nader opgepakt. De curator heeft onderzoek
gedaan naar onder andere de administratie van de failliet en heeft inmiddels
een conceptbrief aan de advocaat van het bestuur van de failliet nagenoeg
gereed. Deze zal aan het begin van de volgende verslagperiode w orden
verzonden. De curator verw acht in dezen in de volgende verslagperiode nader
te kunnen rapporteren.

18-12-2020
13

De curator heeft een brief verstuurd aan de advocaat van het bestuur van de
failliet. De curator is in afw achting van een reactie op die brief. De curator
verw acht ter zake in het volgende verslag te kunnen rapporteren.

16-03-2021
14

In de afgelopen verslagperiode heeft (vervolg)correspondentie plaatsgehad
met de advocaat van de bestuurder van de failliet. Gelet op de inhoud daarvan
(en het feit dat nog geen definitieve conclusies zijn getrokken) kan daarover in

15-06-2021
15

het onderhavige verslag nog niet inhoudelijk w orden gerapporteerd. De
curator gaat ervan uit dat in de volgende verslagperiode inhoudelijk meer zal
kunnen w orden vermeld.
In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw correspondentie plaatsgehad
met de advocaat van de bestuurder van de failliet. Het moment is bijna daar
dat er knopen kunnen w orden doorgehakt. De curator gaat ervan uit dat dat
in de volgende verslagperiode het geval zal kunnen zijn en dat daarover dan
kan w orden gerapporteerd.

14-09-2021
16

7.2 Depot jaarrekeningen
Cotton Style B.V. en Raedzaam B.V. zijn gefailleerd binnen één jaar na hun
oprichting mitsdien ten tijde van hun faillissement nog geen
deponeringsverplichting bestond.

22-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing in verband met geringe omvang van de ondernemingen.

22-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan

22-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
W ordt nog onderzocht.

22-05-2018
2

24-07-2018
3

08-11-2018
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
W ordt nog onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-05-2018
2

24-07-2018
3

08-11-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 8,8 uur

22-05-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Raedzaam: € 0,00
Cotton Style: € 0,00

Toelichting
Raedzaam: € 0,00
Cotton Style: € 29.531,70

Toelichting
Cotton Style: € 29.668,38

22-05-2018
2

24-07-2018
3

11-01-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Raedzaam: € 2.897,Cotton Style: € 71.381,-

Toelichting
Raedzaam: € 9.123,Cotton Style: € 75.540,-

Toelichting
Top Floor: € 26.615,-

22-05-2018
2

24-07-2018
3

03-07-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Raedzaam: n.v.t.
Cotton Style: nog niet bekend

Toelichting
Cotton Style: € 25.586,62

8.4 Andere pref. crediteuren

22-05-2018
2

24-07-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Raedzaam: n.v.t.
Cotton Style: n.v.t.

22-05-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

22-05-2018
2

Toelichting
Raedzaam: 3
Cotton Style: 19

Toelichting
Raedzaam: 10
Cotton Style: 34

Toelichting
Raedzaam: 10
Cotton Style: 35

Toelichting
Cotton Style: 36

Toelichting
Top Floor: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-07-2018
3

08-11-2018
4

11-01-2019
5

03-07-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Raedzaam: €29.256,78
Cotton Style: 229.895,40

22-05-2018
2

In bovengenoemde opgave is de vordering van de bank nog niet inbegrepen.

Toelichting
Raedzaam: € 62.264,69
Cotton Style: € 348.448,14
In bovengenoemde opgave is de vordering van de bank nog niet inbegrepen.

Toelichting
Raedzaam: € 62.264,69
Cotton Style: 341.506,56

24-07-2018
3

08-11-2018
4

In bovengenoemde opgave is de vordering van de bank nog niet inbegrepen.

Toelichting
Cotton Style: € 341.849,85

Toelichting
Top Floor: € 96.779,15

11-01-2019
5

03-07-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-05-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Raedzaam: 0,5 uur
Cotton Style: 32.1 uur

22-05-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-05-2018
2

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-05-2018
2

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-05-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Raedzaam: 0,0 uur
Cotton Style: 0,0 uur

22-05-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden (afgew ikkeld);
- verkoop voorraden en inventaris (afgew ikkeld);
- ontruimen panden (afgew ikkeld);
- rechtmatigsheidsonderzoek (in gang).

22-05-2018
2

Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek en voorleggen voorlopige bevindingen
aan de bestuurder van de failliet.

11-01-2019
5

De curator w enst voortgang te hebben geboekt ter zake de contacten met het
bestuur van de failliet aangaande de door de curator gestelde vragen.

17-04-2019
6

Het vervolgen van het contact met de bestuurder van de failliet.

03-07-2019
7

Het vervolgen van de discussie met de bestuurder van de failliet, zie 7.1.

26-09-2019
8

In de volgende verslagperiode w enst de curator de discussie met de
bestuurder van de failliet te vervolgen, zie 7.1.

24-12-2019
9

Zie punt 7.1.

23-03-2020
10

Zie punt 7.1.

22-06-2020
11

Zie punt 7.1.

21-09-2020
12

Zie punt 7.1.

15-06-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-05-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2021

14-09-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
Readzaam: 0,1 uur
Cotton Style: 9,8 uur

Bijlagen
Bijlagen

22-05-2018
2

