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Algemene gegevens
Naam onderneming
A&J Fashion V.O.F.,
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Gegevens onderneming
A&J Fashion V.O.F., gevestigd te (9365 PB) Niebert aan de Molenw eg 43,
tevens h.o.d.n. MOD Benelux, Zaccini Underw ear, Indicode, inschrijfnummer KvK
59740485

26-04-2018
5

Activiteiten onderneming
A&J Fashion staat in het handelsregister ingeschreven als groothandel in mode
artikelen. A&J Fashion w as tot eind 2015 (exclusief) distributeur voor de
Benelux voor kleding van het merk M.O.D. Daarnaast verhandelde zij
onderbroeken/boxershorts van het merk Zaccini, die zij liet produceren te
China. De verkoop van de onderbroeken verliep voornamelijk via een 300-tal
verkooppunten en middels een w ebshop.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 1.023.511,00

2014

€ 1.432.999,00

Winst en verlies

€ -124.343,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 1.008.952,00

26-04-2018
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens van 2015 zijn nog niet bekend.

02-08-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-08-2018
6

Toelichting
2 Vennoten

Boedelsaldo
€ 5.868,19

02-08-2018
6

€ 5.878,07

14-08-2019
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-12-2017

26-04-2018
5

t/m
24-4-2018
van
24-4-2018

02-08-2018
6

t/m
2-8-2018
van
3-8-2018

06-11-2018
7

t/m
31-10-2018
van
31-10-2018

07-02-2019
8

t/m
28-2-2019
van
4-2-2019

06-05-2019
10

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

14-08-2019
11

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

14-11-2019
12

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

13-05-2020
14

t/m
13-5-2020
van
30-4-2020
t/m
26-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

4 uur 48 min

6

4 uur 54 min

7

1 uur 54 min

8

1 uur 54 min

10

2 uur 6 min

11

2 uur 18 min

12

3 uur 0 min

13

2 uur 12 min

14

0 uur 1 min

15

5 uur 54 min

totaal

29 uur 1 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode : 00:18 (curator)
Bestede uren in verslagperiode : 03:18 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 01:18 (I. Zenginer)
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren
uren
uren

02-08-2018
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Totaal : 07:30 (curator)
Totaal : 109:00 (mr. L.G. van Dijk)
Totaal : 02:42 (mr. E. Bijkerk)
Totaal : 00:42 (mr. G.C. Bouw man)
Totaal : 65:24 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
Totaal : 00:12 (mr. A. Gras)
Totaal : 02:42 (mr. T.M. Vollbehr)

Bestede uren in verslagperiode : 0,10 (curator)
Bestede uren in verslagperiode : 1,00 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 0,80 (I. Zenginer)

06-11-2018
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Bestede uren in verslagperiode : 01:42 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 00:12 (I. Zenginer)

07-02-2019
8

(verslag 13)
0,40 (curator)
0,40 (mr. L.G. van Dijk)
1,30 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

06-05-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

(Verslag 1)
De vennootschap onder firma A&J Fashion heeft tw ee vennoten, de heren
J.E.H. Antonissen en A.A. Rosema. De vennoten zijn niet in staat van
faillissement verklaard.

02-08-2018
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen

02-08-2018
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1.3 Verzekeringen
(Verslag 1)
A&J Fashion heeft de gebruikelijke verzekeringen (inventaris, voorraad,
bedrijfsaansprakelijkheid) afgesloten.

02-08-2018
6

1.4 Huur
(Verslag 1)
A&J Fashion huurde een bedrijfsruimte te Niebert. De huurovereenkomst is
door de curator opgezegd tegen de kortste mogelijke termijn.

02-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
(Verslag 1)
De oorzaken van het faillissement w orden nader onderzocht. Op dit moment
kan het navolgende w orden vermeld. A&J Fashion is op 1 januari 2014 als VOF
opgericht. Per die datum is de onderneming uit de gelijknamige besloten
vennootschap A&J Fashion BV ingebracht. De vennoten hebben verklaard dat
aan de oprichting van de VOF fiscale motieven in de IB sfeer ten grondslag
lagen.
Uit de administratie blijkt dat A&J Fashion al in het eerste jaar een verlies leed
van € 124.343,-- bij een omzet van € 1.432.999,-- In 2015 kelderde de omzet
vervolgens naar € 1.023.511. De vennoten schrijven het faillissement toe aan
onder meer een te grote inkoop van kleding van het merk MOD, w aarvoor de
afzetmarkt ontbrak, maar met name aan het faillissement van haar leverancier
van de Zaccini onderbroeken in mei 2015. Door dat faillissement heeft zij, zo
verklaren de vennoten, een vijftal maanden geen boxershorts kunnen
inkopen, w aardoor de handel vrijw el stil kw am te liggen. A&J Fashion heeft
daarop met diverse schuldeisers overleg gevoerd, maar is er niet in geslaagd
om een regeling met de schuldeisers te treffen. Een van hen, Euretco, heeft
medio december haar pandrecht op vorderingen van A&J Fashion openbaar
gemaakt, door de debiteuren aan te schrijven en is de vorderingen gaan
innen. De VOF had daardoor geen inkomsten meer, w aarna de vennoten het
faillissement hebben aangevraagd.
(Verslag 2)
De omzet in 2015 betrof, op aangeven van de vennoten niet € 357.910, maar
w el € 1.023.511.

02-08-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

02-08-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

02-08-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-8-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Van de tw ee w erknemers, een magazijnmedew erker en een
vertegenw oordigster, is de arbeidsovereenkomst opgezegd.

02-08-2018
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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
Niet van toepassing

02-08-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-08-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoor- en magazijninventaris

€ 2.856,70

totaal

€ 2.856,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is kantoor- en magazijninventaris aangetroffen in de bedrijfsruimte van de
failliet.

02-08-2018
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Met de zekerheidsgerechtigden is overeengekomen dat de boedel een
bijdrage van 10% van de bruto verkoopopbrengst, te vermeerderen met BTW ,
toekomt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
aanw ezig

02-08-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geringe incourante en onvolledige voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aanvankelijk bleek enkel een geringe incourante en onvolledige voorraad van
14.500 tw opacks boxershorts en enkele spijkerbroeken in de bedrijfsruimte
van A&J Fashion aanw ezig. Daarnaast lag een (incourante) partij
spijkerbroeken in consignatie bij JOY vrijetijdskleding BV.
Recent is geconstateerd dat nog een tw eede partij boxershorts van 1850 tw o
packs w erd gehouden onder de vervoerder Mainfreight BV en voorts een derde
partij van 2900 tw opacks een dag na faillissementsdatum w as verscheept
vanuit China. Deze partijen behoren ook aan de failliet toe.
(Verslag 2)
De partij die een dag na faillissement verscheept is bleek 3852 stuks te
bevatten. Het verschil van 952 stuks tw opacks onderbroeken is met Boksem
BV afgerekend.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

02-08-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(Verslag 1)
De onderbroeken aanw ezig in de bedrijfsruimte zijn verkocht aan
koper/doorstarter Boksem BV voor € 15.323, zie 6.

02-08-2018
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Voor de spijkerbroeken en de overige partijen boxershorts is ook
overeenstemming bereikt met Boksem BV voor respectievelijk € 7.722,-- en €
6.600,--. Deze verkoop is nog niet afgew ikkeld.
(Verslag 2)
De verkoop van een partij spijkerbroeken en diverse partijen boxershorts is
inmiddels afgew ikkeld. De koopsommen zijn bijgeschreven op de
boedelrekening. Van het totaal is een bedrag aan rechten derden ad €
25.615,53 overgemaakt aan de betrokken pandhouders.
Met de zekerheidsgerechtigden, is overeengekomen dat de boedel een
bijdrage van 10% van de bruto verkoopopbrengst, te vermeerderen met BTW ,
toekomt.
(Verslag 2)
Naar aanleiding van de verkoopactiviteiten is er een boedelbijdrage ad €
3.099,48 op de verkoopopbrengst ingehouden als afgesproken met de
pandhouders.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
(Verslag 1)
Goodw ill bestaande uit de circa 300 handelsrelaties, rechten op handelsnaam,
w ebsite, domeinnaam e.d. van A&J Fashion V.O.F.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-08-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
(Verslag 1)
Voor de verkoop van goodw ill is er een bedrag ad € 5.000 overeengekomen.
Dit bedrag is inmiddels voldaan door de koper, Boksem BV.
Met Boksem BV is verder overeengekomen dat indien en voor zover de merken
en IE rechten met betrekking tot de (merk) namen Zaccini en Enzo Zaccini tot
de boedel behoren en geleverd kunnen w orden, zij een koopsom van €
25.000,-- zal betalen. Zie verder 6 en 7.

02-08-2018
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(Verslag 2)
De curator heeft Beheersmaatschappij Klaas Elema Beheer BV bereid
gevonden (kosteloos) mee te w erken aan de overdracht van de merken en IE
rechten via de boedel aan Boksem BV. Na overdracht valt de koopsom ad €
25.000,-- toe aan de boedel.
(Verslag 3)
De overdracht van de merken en IE rechten is gerealiseerd en de koopsom ad
€ 25.000,-- is bijgeschreven op de boedelrekening.
(Verslag 10)
Lees over het voorstel tot akkoord van de vennoten onder paragraaf 8 crediteuren.

06-11-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het totaal van de debiteurenvorderingen bedraagt blijkens de
debiteurenlijsten € 88.054,78.

02-08-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Verslag 1)
Een drietal schuldeisers bew eert een pandrecht te hebben op de
debiteurenvorderingen. Een van hen, Euretco, heeft als (bew eerd)
zekerheidsgerechtigde in december haar pandrecht openbaar gemaakt en is
de debiteurenvorderingen gaan innen. Het een en ander w ordt onderzocht.

02-08-2018
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(Verslag 2)
De curator heeft vastgesteld dat de debiteuren rechtsgeldig zijn verpand aan
Beheermij Klaas Elema BV en Euretco en Qredits. Zij zullen hun onderlinge
posities buiten de boedel bepalen.
Op de boedelrekening zijn tw ee bedragen bijgeschreven: een bedrag ad €
647,85 betreffende de restitutie van de beëindigde verzekeringsovereenkomst
met Interpolis en een bedrag ad € 800,23 afkomstig van Multisafe, betreffende
de internetverkopen vóór datum faillissement. Multisafe hield dit bedrag voor
A&J Fashion BV.
(Verslag 3)
Op de boedelrekening zijn tw ee bedragen bijgeschreven; restitutie van
motorrijtuigenbelasting ad € 52,-- en een bedrag ad € 153,96 betreffende de
uitdeling uit een W SNP.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Als financiers traden op:
1. Beheermaatschappij Klaas Elema BV, vordering € 727.002,85, aangegaan 1
januari 2014, w aarvan € 650.000,-- achtergesteld.
2. Stichting Microfinancieringen Qredits, vordering € 60.437,47, aangegaan
oktober 2014.
3. Euretco, vordering € 426.570,99, w egens betalingen aan leveranciers.
4. Rabobank, vordering € 40.415,93
De schuldeisers onder 1 tot en met 3 zijn pandhouder(s). Zij hebben

02-08-2018
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(rechtsgeldig) pandrechten gevestigd. Euretco heeft daarnaast een verlengd
eigendomsvoorbehoud op door haar leveranciers aan A&J Fashion geleverde
kleding.

5.2 Leasecontracten
Geen.

02-08-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voorraad, inventaris, debiteurenvorderingen.

02-08-2018
6

5.4 Separatistenpositie
ja

02-08-2018
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(Verslag 1)
Met de genoemde zekerheidsgerechtigden, is overeengekomen dat de boedel
een bijdrage van 10% van de bruto verkoopopbrengst, te vermeerderen met
BTW , toekomt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Euretco heeft aanspraak gemaakt op een verlengd eigendomsvoorbehoud en
een voorbehouden stil pandrecht op de voorraad spijkerbroeken.

02-08-2018
6

5.6 Retentierechten
(Verslag 1)
Vervoerder Mainfreight BV heeft aanspraak gemaakt op een retentierecht op
de goederenvoorraad die zij onder zich houdt.

02-08-2018
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W erkzaamheden :
(Verslag 1)
Het heeft tijd en moeite gekost om de medew erking te krijgen van de
pandhouders om de onderneming te kunnen verkopen. Met de pandhouders
zijn uiteindelijk afspraken gemaakt over de verkoop en over de verdeling van
de verkoopopbrengsten.
(Verslag 2)
De drie pandhouders hebben allen ingestemd met de (eind)afrekening, w aarna
de aan hen toekomende bedragen zijn uitgekeerd.

5.7 Reclamerechten
Geen bekend

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-08-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
(Verslag 1)
Boksem BV heeft zich, met medew erking van de vennoten, gemeld als
kandidaat koper voor de onderneming met betrekking tot de groothandel in
boxershorts. Met haar zijn onderhandelingen gevoerd die er toe hebben geleid
dat aan haar zow el het materieel als immaterieel actief is verkocht, w aaronder
de voorraden, inventaris en goodw ill. Tevens zal zij de vennoten en de
vertegenw oordigster een dienstbetrekking aanbieden.
Voor het materieel actief is met Boksem BV een prijs overeengekomen van (in
totaal) € 32.501,70. Daarvan is thans € 18.179,70,-- betaald. Voor de later
verkochte partijen spijkerbroeken en boxershorts zal Boksem BV in totaal (nog)
€ 14.322,-- betalen.
Voor het immaterieel actief is (onvoorw aardelijk) € 5.000 voor goodw ill betaald.
Tevens heeft Boksem BV, onder voorw aarde dat deze tot de boedel behoren,
de merken en IE rechten met betrekking tot Zaccini en Enzo Zaccini gekocht,
voor een koopsom ad € 25.000.-- Totdat op dit vlak duidelijkheid bestaat is
genoemd bedrag voldaan en gereserveerd op de rekening van de Stichting
derdengelden BENK Advocaten.
(Verslag 2)
Zie 3.13: Boksem BV en Beheermaatschappij Klaas Elema Beheer BV zijn
doende de merkenoverdracht te realiseren.
(Verslag 3)
De merken zijn overgedragen, zie ook 3.13.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

02-08-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
(Verslag 1)
Op dit moment is voldaan een bedrag van € 23.179,--. De opbrengsten van de
partijen boxershorts en spijkerbroeken zijn nog te ontvangen.

02-08-2018
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(Verslag 3)
De verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd en na aftrek van kosten uitgekeerd
aan de rechthebbenden/ pandhouders, zie 3.10.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie onder 3. € 3.099,48.

02-08-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing

02-08-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

02-08-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing

02-08-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

02-08-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

02-08-2018
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Toelichting
(Verslag 1)
De curator doet onder meer onderzoek naar de verkoop en overdracht van de
merken Zaccini en Enzo Zaccini aan schuldeiser Beheermij Klaas Elema BV in
het najaar van 2015. Voorts heeft nader administratief onderzoek plaats.
(Verslag 2)
De curator heeft zijn onderzoek voortgezet en zijn bevindingen ter zake de
verkoop en overdracht aan Beheermij Klaas Elema BV voorgelegd en gevraagd
mee te w erken aan de overdracht van de merken en IE rechten middels de
boedel aan (koper) Boksem BV. Beheermij Klaas Elema BV heeft toegezegd
mee te zullen w erken aan overdracht van de merken en IE rechten middels de
boedel aan levering aan (koper) Boksem BV. Partijen zijn doende de
overdracht te realiseren.
(Verslag3)
Gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten zijn verdere
onderzoeken naar de boekhouding en (onbehoorlijk bestuur) vooralsnog
stilgelegd.

Toelichting
(Verslag 10)
afgerond

06-11-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 154,00
Toelichting
Aansprakelijkheidsverzekering curator
(Verslag 3)
€ 6.978,51
(Verslag 4)
€ 7.397,63

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-08-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 71.207,00

02-08-2018
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Toelichting
(Verslag 1)
€ 20.863,00 ingediend, € 2.717 niet ingediend
(Verslag 2)
€ 84.783,00 ingediend.
(Verslag 4)
€ 71.207,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.441,52

02-08-2018
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Toelichting
(Verslag 3)
€ 5.441,52

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

02-08-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
27
Toelichting
(Verslag 1)
27
(Verslag 2)
6 ingediend, 25 nog niet ingediend.
(Verslag 3)
11 ingediend, 21 nog niet ingediend.
(Verslag 4)
13 ingediend, 20 nog niet ingediend.
(Verslag 6)
12 ingediend, 20 nog niet ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

02-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
(Verslag 1)
€ 39.061,08 ingediend, € 36.195,45 nog niet ingediend

02-08-2018
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(Verslag 2)
€ 44.502,72 ingediend, € 36.726,98 nog niet ingediend.
(Verslag 3)
€ 534.952,51 ingediend, € 35.424,62 nog niet ingediend.
(Verslag 4)
€ 535.040,18 ingediend, € 35.021,26 nog niet ingediend.
(Verslag 6)
€ 534.062,09 ingediend, € 35.021,26 nog niet ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(Verslag 1)
Nog niet bekend. Het is echter voorzienbaar dat het (afgescheiden) vermogen
van A&J Fashion onvoldoende is om haar schuldeisers te betalen. Overleg met
c.q. verhaal op de vennoten, die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden
van A&J Fashion, zal plaatsvinden.
(Verslag 3)
Het afgescheiden vermogen van de VOF is onvoldoende om een uitkering aan
alle schuldeisers te doen. De vennoten zijn met hun advocaat bezig om een
regeling met alle schuldeisers te sluiten, dat in de vorm van een akkoord zal
w orden aangeboden. De curator w acht deze stappen nu eerst af.
(Verslag 4)
De vennoten hebben middels hun advocaat een voorstel ingediend om tot een
akkoord met de schuldeisers van de VOF te komen, w aarbij een derde garant
zal staan voor betaling. De vennoten is gevraagd om stukken over de
inkomens- en vermogenspositie te overleggen en deze zijn (deels) verstrekt.
(Verslag 5)
In het kader van de beoordeling van een mogelijk akkoord zijn aan een van de
vennoten nadere vragen voorgelegd over de overdracht van de eigendom van
zijn onverdeelde helft van een w oning. Zodra deze beantw oord zijn, zal een
conclusie volgen.
(Verslag 6)
De overdracht van de w oning, als ook de inkomensgegevens van de partners
van de vennoten zijn in de beoordeling betrokken. De curator komt tot de
conclusie dat hij op grond van de voorgelegde gegevens geen aanw ijzingen
heeft dat in een eventuele faillissement danw el w ettelijke
schuldsaneringsregeling van de vennoten een grotere bate voor de
schuldeisers van de vennootschap verkregen zal w orden.
Met de advocaat van de vennoten heeft overleg plaats hoe het
saneringsakkoord vormgegeven kan w orden.
(Verslag 7)
Voornoemd overleg is voortgezet en inmiddels liggen de laatste concepten

02-08-2018
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voor. De curator verw acht dat op korte termijn overeenstemming zal w orden
bereikt. Als dat daar is zal om een verificatievergadering en behandeling van
het akkoord w orden verzocht.
(Verslag 8)
De vennoten hebben middels hun advocaat laten w eten dat de financier voor
het akkoord is afgehaakt. De vennoten hebben nog altijd de w ens om alsnog
een akkoord aan te bieden. De curator heeft hen een termijn gesteld om
binnen afzienbare termijn met een alternatieve geldverstrekker voor het
akkoord te komen. Blijft dat uit, dan lijkt een faillissement of schuldsanering
van de vennoten onontkoombaar.
(Verslag 12)
Het overleg w ordt voortgezet.

12-02-2019
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(Verslag 13)
De curator en de advocaat van de vennoten verschillen van mening over de
bijdrage die benodigd is om tot een aanbod aan schuldeisers te komen. Zij
bekijken de uitgangspunten van de regeling en pogen tot een gezamenlijk
standpunt te komen.

06-05-2019
10

Over de regeling is nog geen overeenstemming bereikt en het streven is om dit
het aankomend periode te bereiken.

14-08-2019
11

De vennoten zijn van advocaat gew isseld. De curator zal nog eenmaal pogen
om met de nieuw e advocaat tot zaken te kunnen komen, bij gebreke w aarvan
aan de rechter-commissaris zal w orden voorgesteld het faillissement van de
vennoten aan te vragen.

14-11-2019
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
(Verslag 9)
Er is een voorstel neergelegd bij de curator, afkomstig van een of meer nieuw e
financier(s). Partijen zijn daarover nog in overleg.

26-04-2018
5

(Verslag 10)
Overleg over het nieuw e voorstel is voortgezet. Curator heeft zijn visie op het
voorstel gegeven en correspondeert daarover met de advocaat van de
vennoten. Naar verw achting zal daarover op korte termijn duidelijkheid
bestaan.

06-11-2018
7

De communicatie tussen partijen is w eer op gang gekomen. De curator gaat er
van uit dat op korte termijn de vervolgstappen zullen w orden vastgesteld.

13-02-2020
13

De communicatie tussen partijen heeft tot nog toe niet tot concrete stappen
geleid, maar geeft w el aanleiding om dit niet in dit stadium af te breken. De
boedel neemt nog maximaal enkele maanden om tot concreet resultaat te
komen, bij gebreke w aarvan het voornemen is om het faillissement van de
vennoten aan te vragen.
Door de vennoten is een nader bedrag aangeboden om tot een akkoord te
komen. Dit lijkt de curator op het eerste gezicht, mede gezien de
boedelkosten, echter niet kansrijk te zijn. Aan hen is tot medio augustus
2020 de tijd gegeven om een definitief en acceptabel voorstel te doen, bij
gebreke w aarvan de boedel het faillissement van de vennoten zal
aanvragen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

30-07-2020
15

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(Verslag 1)
De afw ikkeling van het faillissement zal plaatsvinden overeenkomstig het
faillissementsdraaiboek van BENK Advocaten

02-08-2018
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

30-07-2020
15

10.4 Werkzaamheden overig
(Verslag 2)
Na overdacht van de merken en IE rechten is het afgescheiden vermogen van
de VOF uitgew onnen en zal in overleg getreden w orden met de vennoten die
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort.

02-08-2018
6

(Verslag 3)
Nu alle activa zijn uitgew onnen heeft overleg plaats gehad met de vennoten.
Zij zijn met behulp van hun advocaat bezig om met de schuldeisers van de VOF
een akkoord te bereiken. De curator houdt de vinger aan de pols.
(Verslag 4)
Onder 8.7 staan de nadere stappen omschreven.
(Verslag 10)
Zie onder 8.7.

06-11-2018
7

(verslag 13)
Zie 8.7

06-05-2019
10

De vennoten hebben een nader bedrag aangeboden om tot een akkoord te
komen, doch dit lijkt de curator niet kansrijk te zijn. Aan hen is tot medio
augustus 2020 de tijd gegeven om een definitief en acceptabel voorstel te
doen, bij gebreke w aarvan de boedel het faillissement van de vennoten zal
aanvragen.

30-07-2020
15

Bijlagen
Bijlagen

