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Algemene gegevens
Naam onderneming
W 2M Bouw bedrijf B.V.

22-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W 2M Bouw bedrijf B.V., statutair gevestigd aan de
Houtw al 6 te (9243 KC) Bakkeveen (hierna:"de vennootschap"), ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
69385955.

22-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel drijft failliet een
aannemersbedrijf dat zich bezig houdt met algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw (bron: Kamer van Koophandel).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017
2018

Balanstotaal
€ 132.529,00

€ 652.772,57

€ -286.805,54

Toelichting financiële gegevens

€ 437.018,77

22-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft in Excel een w inst- en verliesrekening over 2017 ontvangen.
De curator is echter in afw achting van de jaarrekening over het boekjaar 2017
en zal, nadat deze is ontvangen, de financiële gegevens aanvullen.

22-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-11-2019
1

Toelichting
De vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in
dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-11-2019
1

€ 0,00

21-02-2020
2

€ 21.884,45

20-05-2020
3

€ 17.484,21

19-08-2020
4

€ 16.991,34

19-11-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2019

22-11-2019
1

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

21-02-2020
2

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

20-05-2020
3

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

19-08-2020
4

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

19-11-2020
5

t/m
16-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 12 min

2

85 uur 42 min

3

42 uur 12 min

4

19 uur 6 min

5

14 uur 0 min

totaal

199 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 11 augustus 2017. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door de besloten vennootschap W .M.M.
Noord B.V. Het bestuur w ordt gevormd door W .M.M. Noord B.V. De heer E.C.
Fokkema (hierna: "het bestuur") is bestuurder en enig aandeelhouder van
W .M.M. Noord B.V. en aldus indirect bestuurder van de failliete vennootschap.

22-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap niet betrokken in een
procedure.

22-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten, w aaronder
een:

22-11-2019
1

- w erkmaterieelverzekering;
- autoverzekering; en
- inventaris-/goederen-/huurdersbelangverzekering.
In overleg met de pandhouder zijn bovenstaande verzekeringen voortgezet
door de curator. De pandhouder voldoet de verzekeringspenningen voor de
boedel. De overige verzekeringen zijn door de curator per datum faillissement
beëindigd.
Verslag 3: Alle verzekeringen zijn thans geroyeerd.

20-05-2020
3

1.4 Huur
De vennootschap heeft een bedrijfsruimte gelegen aan de Scandinaviëw eg 14
te Groningen (tijdelijk) in bruikleen gekregen van Ad Hoc Beheer B.V. tegen
betaling van een maandelijkse vergoeding ter hoogte van € 600,-. De
bruikleenovereenkomst zal w orden opgezegd indien de aanw ezige activa is
verkocht.

22-11-2019
1

Verslag 3:De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden geëindigd op
22 februari 2020.

20-05-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap vanaf de
oprichtingsdatum niet w instgevend gew eest. Van meet af aan w aren de
kosten hoger dan de opbrengsten. Dat kw am enerzijds door de scherpe
prijzen w aartegen de vennootschap opdrachten moest aannemen. Anderzijds
w erd de vennootschap volgens opgave van het bestuur geconfronteerd met
hogere kosten gerelateerd aan de uitvoering van de opdrachten dan zij
oorspronkelijk had begroot. Deze omstandigheden tezamen zouden ertoe
hebben geleid dat de vennootschap niet langer voort kon gaan met de
betaling van haar opeisbare schulden. Uiteindelijk is het faillissement van de
vennootschap aangevraagd door het uitzendbureau en één van de
leveranciers van de vennootschap. De curator zal nader onderzoek verrichten
naar de oorzaak van het faillissement.

22-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-11-2019
1

Toelichting
De vennootschap had ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen
personeel in dienst. De vennootschap leende uitzendkrachten in.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had failliet naar eigen zeggen
geen personeelsleden in dienst.

22-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, afgerond.

22-11-2019
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.

22-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 36.685,99

€ 3.025,00

totaal

€ 36.685,99

€ 3.025,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over een hoeveelheid bouw gerelateerde
gereedschappen, materialen, toebehoren en materieel (machine's, steigers,
aanhangw agens, et cetera). tevens beschikt de vennootschap over een
kantoorinventaris.

22-11-2019
1

In overleg met de pandhouder zijn de aanw ezige inventaris, het rollend
materieel en de voorraad na verkregen goedkeuring van de rechtercommissaris geveild door OnlineVeilingmeester. De opbrengst voor alle
voornoemde activa bedraagt € 30.319,- exclusief btw . De veilingkosten
bedragen € 8.751,25 exclusief btw .

19-08-2020
4

De curator is in overleg getreden met de pandhouder over de definitieve
hoogte van de afdracht aan de pandhouder en boedelbijdrage.
Overeengekomen is dat de pandhouder een bedrag van € 10.903,45 toekomt,
te vermeerderen met € 734,30 voor de verzekeringspremie (pro rata
verdeling), en de boedel een bedrag van € 10.664,30.
De curator heeft een bedrag van € 8.612,75 afgedragen aan de pandhouder.
Op voornoemd bedrag is de boedelbijdrage voor de incasso van de
debiteurenportefeuille ad € 3.025,- inclusief btw reeds in mindering gebracht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van de omzetbelasting. De
fiscus heeft derhalve, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 IW
1990, een bodemvoorrecht op de bedrijfsmiddelen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

22-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een taxateur opdracht gegeven om de bedrijfsmiddelen te
w aarderen. In eerste instantie w as het bestuur geïnteresseerd om de activa
over te nemen. De curator heeft overlegd en onderhandeld met het bestuur,
hetgeen uiteindelijk niet tot een verkoop heeft geleid. Derhalve zullen op korte
termijn er bezichtigingen plaatsvinden w aarvoor diverse geïnteresseerden zijn
uitgenodigd. Het is thans nog te vroeg om aan te geven op w elke w ijze de
bedrijfsmiddelen zullen w orden verkocht.

22-11-2019
1

Eerst is getracht de bedrijfsmiddelen en voorraad (hierna: "de activa")
onderhands te verkopen. In dat kader hebben verschillende bezichtigingen en
tw ee biedingsrondes plaatsgevonden. Omdat het biedingsresultaat tegenviel
is in overleg met de pandhouder, en na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, besloten om de activa te veilen.

21-02-2020
2

Alle activa - met uitzondering van een bedrijfsw agen - is door
Onlineveilingmeesters online geveild. De totale opbrengst bedraagt €
31.720,15. De bedrijfsw agen is in verband met de lage opbrengst niet gegund
en zal nogmaals w orden aangeboden op de veiling.
De curator is in afw achting van het netto-resultaat van de veiling en zal
vervolgens in overleg treden met de pandhouder over de definitieve hoogte
van de afdracht aan de pandhouder en de boedelbijdrage.
Verslag 3: De bedrijfsauto is inmiddels verkocht voor een bedrag van €
4.780,71. Met de reeds eerder verkochte bedrijfsmiddelen bedraagt de totale
opbrengst € 36.500,86 inclusief btw (bruto). De curator is nog in overleg met
de pandhouder over de definitieve hoogte van de afdracht aan de pandhouder
en de boedelbijdrage.

20-05-2020
3

De afgelopen periode heeft de financiële afw ikkeling plaatsgevonden. De
verkoopw erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

19-08-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden (schroeven, moertjes, etc.)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad bouw materialen aangetroffen.

22-11-2019
1

W at betreft het onderhanden w erk zal de curator nader onderzoek verrichten.
De curator heeft het onderhanden w erk in onderzoek.

21-02-2020
2

Verslag 3: Er is door de curator geen onderhanden w erk aangetroffen.

20-05-2020
3

De opbrengst voor de inventaris, voorraad en bedrijfsmiddelen bedraagt in
totaal € 36.685,99 inclusief btw .

19-08-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een taxateur opdracht gegeven om de voorraad te
w aarderen. De voorraad zal tezamen met de bedrijfsmiddelen w orden
verkocht.

22-11-2019
1

De voorraad is tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht voor een bedrag van
€ 31.720,15.

21-02-2020
2

Verslag 3: Met de reeds verkochte bedrijfsauto bedraagt de totale opbrengst €
36.500,86 inclusief btw (bruto).

20-05-2020
3

De verkoopinspanningen zijn verricht en de w erkzaamheden afgerond.

19-08-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft een drietal auto's aangetroffen, te w eten een VW
Transporter, VW Passat en een Renault Traffic. Met betrekking tot alle
voornoemde auto's is een overeenkomst van financial lease gesloten, w aarbij
vermoedelijk sprake is van overw aarde.

22-11-2019
1

Van andere activa is tot op heden niet gebleken.
Gebleken is dat de VW Passat geen overw aarde heeft.

21-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa, contact met financier/lessor.

22-11-2019
1

Inventarisatie, afgerond.

21-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 29.539,80

€ 444,13

€ 3.025,00

€ 29.539,80

€ 444,13

€ 3.025,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap volgt dat de vennootschap op datum
faillissement een bedrag van in totaal € 29.519,80 te vorderen heeft van
debiteuren. De curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille ter hand
genomen.

22-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille is geïnventariseerd en de debiteuren zijn thans
aangeschreven.

22-11-2019
1

De debiteuren zijn tw eemaal aangeschreven, ten gevolge w aarvan in totaal
een bedrag ad € 444,13 is betaald. De betaling is, ondanks het verzoek van de
curator om te betalen op de boedelrekening, overgeboekt naar de
bankrekening die failliet aanhield bij de ABN AMRO Bank. De curator zal hiermee
rekening houden in de afrekening aan de pandhouder.

21-02-2020
2

Een debiteur heeft verw eer gevoerd tegen de openstaande vordering van €
19.114,50. De curator is in afw achting van de reactie van de bestuurder op het
verw eer en zal het verw eer nader beoordelen.
HNA Vastgoed B.V., thans Pex Real Estate B.V., heeft (summier) verw eer
gevoerd tegen de openstaande vordering van € 9.981,17. De curator heeft het
verw eer beoordeeld en (na overleg met de bestuurder) geconcludeerd dat de
openstaande factuur moet w orden voldaan. De curator zal nader in overleg
treden met de pandhouder over de verdere incasso en de financiële afspraken.
Verslag 3: Inmiddels zijn de debiteuren tw eemaal aangeschreven. Ook is er
contact gew eest met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
teneinde de inbaarheid van de (vorderingen op de) debiteuren te bespreken.
De curator zal de inning van de debiteurenportefeuille in overleg met de
pandhouder verder ter hand nemen.

20-05-2020
3

De curator is in overleg met de pandhouder en de bestuurder omtrent de
verdere incasso van de openstaande vorderingen.

19-08-2020
4

De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen tegen één
debiteur.

19-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 19.993,68

22-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank heeft op 9 november 2017 een lening verstrekt aan de
vennootschap en daarvoor zekerheden bedongen.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator is in afw achting van de aangepaste vordering van de bancaire
instelling.

19-08-2020
4

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft tw ee overeenkomsten van financial lease gesloten met
betrekking tot tw ee (bedrijfs)auto's. Voor verdere informatie w ordt verw ezen
naar punt 3.8.

22-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In verband met de vordering van ABN AMRO Bank is ten laste van de
vennootschap een pandrecht gevestigd op de huidige en toekomstige
voorraden, vorderingen en inventaris van de vennootschap.

22-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft ABN AMRO
Bank de positie van separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen
gebruik gemaakt

22-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een door hem
gemaakt eigendomsvoorbehoud. Er zal w orden nagegaan of een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud is bedongen. Als dat het geval is en de zaken w orden
aangetroffen zullen afspraken w orden gemaakt over de uitlevering van de
zaken w aarop het eigendomsvoorbehoud ziet.

22-11-2019
1

Verslag 3: De curator heeft geconstateerd dat de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken reeds voor datum faillissement zijn geleverd aan derden,
w aarmee het eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan.

20-05-2020
3

5.6 Retentierechten
(nog) niet van toepassing.

22-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van toepassing.

22-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator en de pandhouder hebben onder voorbehoud van goedkeuring van
de rechter-commissaris een boedelbijdrage afgesproken van 10% over de
netto-opbrengst, zulks met een minimum van € 2.500,00 exclusief btw . Ten
aanzien van de boedelbijdrage voor de debiteuren zal er een vaste vergoeding
van € 2.500,00 w orden betaald, w elke vermeerderd w ordt met een
boedelbijdrage van 10% over de geïncasseerde gelden.
€ 6.050,00

22-11-2019
1

19-08-2020
4

Toelichting
De hoogte van de boedelbijdragen is € 6.050,- inclusief btw (ter zake de
verkoop van de activa en de incasso van de debiteurenportefeuille).
Voornoemd bedrag is verrekend met de opbrengst van de activa en derhalve
ontvangen op de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de lening en verstrekte zekerheden geïnventariseerd en
beoordeeld. De curator heeft overleg gevoerd met ABN AMRO Bank voor w at
betreft de te hanteren w erkw ijze en boedelbijdrage. De rechter-commissaris
zal om goedkeuring gevraagd w orden voor de afspraak over de
boedelbijdrage. Tot slot zijn diverse w erkzaamheden verricht met betrekking
tot het gestelde eigendomsvoorbehoud.

22-11-2019
1

De afgelopen verslagperiode is veelvuldig met de pandhouder
gecorrespondeerd omtrent de hoogte van de afdracht aan de pandhouder. De
curator heeft een bedrag van € 8.612,75 afgedragen aan de pandhouder. De
financiële afw ikkeling met de pandhouder heeft derhalve plaatsgevonden.

19-08-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een doorstart dan w el voortzetting van de vennootschap is geen sprake.
De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

22-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-08-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-08-2020
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-08-2020
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-08-2020
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-08-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-08-2020
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

22-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (inmiddels) de beschikking over de fysieke administratie en zal
de administratie nog aan een nader onderzoek onderw erpen. De curator heeft
de jaarrekening over 2017 nog niet ontvangen en heeft deze opgevraagd bij
het bestuur.

22-11-2019
1

De jaarrekening over het jaar 2017 is opgevraagd bij de Kamer van
Koophandel. De curator heeft financiële stukken over het boekjaar 2018
ontvangen en zal deze tezamen met de cijfers over boekjaar 2017 bestuderen.

21-02-2020
2

verslag 3: De curator heeft de beschikking over de fysieke administratie. De
curator zal de administratie nog aan een nader onderzoek onderw erpen.

20-05-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 13 augustus 2017. De jaarrekening over het
boekjaar 2017 is tijdig gedeponeerd op 9 oktober 2018.

22-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

22-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.

22-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Verslag 3: De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

22-11-2019
1

20-05-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-11-2019
1

Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar paulianeus handelen.
In onderzoek

20-05-2020
3

Toelichting
Verslag 3: De curator doet nog onderzoek naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 3: De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen
naar de rechtmatigheid.

20-05-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

22-11-2019
1

De afgelopen periode heeft in het kader van het onderzoek naar de financiële
administratie een bespreking met een schuldeiser plaatsgevonden.

21-02-2020
2

Verslag 3: De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar
onbehoorlijk bestuur en de rechtmatigheid.

20-05-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator alsmede de huur
vanaf de datum van het faillissement.

22-11-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator is in afw achting van de exacte vordering van de fiscus.

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

22-11-2019
1

20-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

22-11-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

22-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

22-11-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

22-11-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en de crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.

22-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van (een) lopende procedure(s).

22-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, afgerond.

22-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het onderzoeken van
de administratie en het (nader) onderzoeken van de activiteiten van failliet.
Voorts zal in het kader van de afw ikkeling van het faillissement de activa
w orden verkocht en de inning van de debiteurenportefeuille w orden
voortgezet. Tot slot zal nader onderzoek w orden gedaan naar de financial
leaseovereenkomsten.

22-11-2019
1

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het onderzoek naar
de administratie van de vennootschap en de financiële afw ikkeling van de
verkoop van de activa. De curator zal daarnaast in overleg treden met de
pandhouder over de verdere incasso van de debiteurenportefeuille.
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Verslag 3:
- debiteurenincasso;
- financieel afw ikkelen pandhouder;
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- rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met de
pandhouder en bestuurder omtrent de incasso van de debiteurenportefeuille.
Tevens zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden verricht.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
De komende verslag periode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
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- verkoop roerende zaken;
- voortzetten inning debiteurenportefeuille;
- overleg en nadere inventarisatie van overeenkomsten van financial
lease/overleg met financier c.q. lessor en eventuele verkoop van de auto's.
De komende verslag periode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
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- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling verkoop activa;
- overleg pandhouder over incasso debiteurenportefeuille.
Verslag 3: zie plan van aanpak.
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