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Algemene gegevens
Naam onderneming
HDD Fluids B.V.
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Gegevens onderneming
HDD Fluids BV gevestigd te (7761 PV) Schoonebeek aan de Industriew eg 15.
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Activiteiten onderneming
In het handelsregister is aangegeven dat de activiteiten bestaan uit:
- het vervaardigen van zeep, w asmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen;
- handelsbemiddeling in brandstoffen, ersten, metalen en chemische
producten;
- het opzetten en exploiteren van opw aardeerstations, w aarin standaard
bentoniet w ordt
vermengd met toevoegingen op natuurlijke basis en het ontw ikkelen van
daartoe dienende
technieken en methodes;
- het verlenen van technische assistentie bij HDD boringen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 327.256,17

€ -246.512,30

€ 198.582,80

2015

€ 1.033.129,93

€ -111.045,00

€ 335.146,00

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies overzicht t/m december 2016.
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Balans t/m december 2016:
Beginsaldo: € 296.644,53
Eindsaldo: € 198.582,80

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
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Boedelsaldo
€ 45.929,30

05-06-2018
6

€ 30.568,29

25-09-2018
7

€ 30.593,84

19-12-2018
8

€ 30.548,69

28-07-2020
13

€ 22.671,79

05-11-2020
14

Verslagperiode
van
17-2-2018

05-06-2018
6

t/m
5-6-2018
van
6-6-2018

25-09-2018
7

t/m
24-9-2018
van
25-9-2018
t/m
18-12-2018

19-12-2018
8

van
19-12-2018

03-04-2019
9

t/m
27-3-2019
van
28-3-2019

18-07-2019
10

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

15-10-2019
11

t/m
13-10-2019
van
14-10-2019

21-01-2020
12

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

28-07-2020
13

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

05-11-2020
14

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

11-02-2021
15

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021
t/m
18-5-2021

Bestede uren

19-05-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

13 uur 12 min

7

2 uur 42 min

8

2 uur 54 min

9

1 uur 36 min

10

1 uur 54 min

11

1 uur 24 min

12

1 uur 54 min

13

9 uur 54 min

14

3 uur 54 min

15

6 uur 24 min

16

3 uur 6 min

totaal

48 uur 54 min

Toelichting bestede uren
mr. P. van Rossum: 10,10
mw . E. Moekotte: 2,50
mw . T. Bravenboer: 0,60
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mr. P. van Rossum: 1,10
mw . E. Moekotte: 0,80
mw . T. Bravenboer: 0,80

25-09-2018
7

Het totaal aantal bestede uren t/m 24-09-2018 betreft: 155,75 uur
mr. P. van Rossum: 2,00
mw . E. Moekotte: 0,90

19-12-2018
8

Het totaal aantal bestede uren t/m 18-12-2018 betreft: 158,65 uur
mr. P. van Rossum: 0,70
mw . E. Moekotte: 0,70
mw . T. Bravenboer: 0,20

03-04-2019
9

Het totaal aantal bestede uren t/m 27-03-2019 betreft: 160,25 uur
mr. P. van Rossum: 1,30
mw . E. Moekotte: 0,60

18-07-2019
10

Het totaal aantal bestede uren t/m 14-07-2019 betreft: 162,15 uur
mr. P. van Rossum: 0,80
mw . E. Moekotte: 0,60
Het totaal aantal bestede uren t/m 13-10-2019 betreft: 163,55 uur

15-10-2019
11

mr. P. van Rossum: 1,50
mw . E. Moekotte: 0,40

21-01-2020
12

Het totaal aantal bestede uren t/m 15-01-2020 betreft: 165,45 uur
mr. P. van Rossum: 8,20
mw . E. Moekotte: 1,20
mw . T. Bravenboer: 0,50

28-07-2020
13

Het totaal aantal bestede uren t/m 27-07-2020 betreft: 175,53 uur
mr. P. van Rossum: 2,40
mw . E. Moekotte: 1,30
mw . T. Bravenboer: 0,20

05-11-2020
14

Het totaal aantal bestede uren t/m 26-10-2020 betreft: 179,25 uur
mr. P. van Rossum: 5,80
mw . E. Moekotte: 0,60

11-02-2021
15

Het totaal aantal bestede uren t/m 07-02-2021 betreft: 185,65 uur
mr. P. van Rossum: 2,40
mw . E. Moekotte: 0,40
mw . T. Bravenboer: 0,30

19-05-2021
16

Het totaal aantal bestede uren t/m 18-05-2021 betreft: 188,75 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders zijn ISW F Beheermaatschappij BV en A. Hak Drillcon BV. De heer
G.J. Hans is
enig aandeelhouder en bestuurder van ISW F Beheermaatschappij BV. A. Hak
Products en
Services BV is enig aandeelhouder en bestuurder van A. Hak Drillcon BV.
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1.2 Lopende procedures
Nog onbekend.
Via de postblokkade w orden geen berichten ontvangen ten aanzien van
procedures, derhalve
gaat de curator er vanuit dat er geen procedures aanhangig zijn.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Nog onbekend.

05-06-2018
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Gebleken is dat er een Bedrijven Compact Polis is afgesloten via Interpolis. De
curator heeft
bij de Rabobank Emmen-Coevorden aangegeven dat hij het onderdeel
betreffende de
roerende zaken w il laten doorlopen tot juni 2017.
De premie over de maanden april en mei 2017 is voldaan van de
boedelrekening, en de polis
is beëindigd per 1 juni 2017.

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Industriew eg 15c w ordt gehuurd van ISW F
Beheermaatschappij BV.

05-06-2018
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Het pand is inmiddels verkocht door middel van een veiling in opdracht van de
Rabohypotheekbank N.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A.
De huurovereenkomst met ISW F Beheermaatschappij BV ten aanzien van het
pand aan de
Industriew eg 15c te Schoonebeek is na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris
beëindigd bij brief van 10 juli 2017.

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Hans heeft tijdens een bespreking met de curator aangegeven dat de
debiteuren niet
en/of zeer laat betaalden w aardoor er liquiditeitsproblemen bij de gefailleerde
onderneming
ontstonden. Deze liquiditeitsproblemen heeft de onderneming niet kunnen
oplossen w aardoor
crediteuren niet meer konden w orden voldaan. Het faillissement w as daardoor
niet te
voorkomen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
De advocaat van A. Hak Drillcon BV heeft aangegeven dat er ten tijde van de
uitspraak van
het faillissement nog één w erknemer in dienst w as van failliet.
De heer Hans heeft tijdens een bespreking met de curator bevestigd dat er ten
tijde van de uitspraak van het faillissement maar één persoon in dienst w as.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het handelsregister is aangegeven dat er sprake is van 4 w erkzame
personen. Het UW V
geeft aan dat er bij hen in het systeem 7 w erknemers naar voren komen,
w aarbij aan de
belastingdienst is opgegeven dat er lonen zijn betaald tot en met 30 november
2016.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-1-2017

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met het UW V en de advocaat van A. Hak Drillcon BV, indienen
verzoek
toestemming ontslag personeel, brief aan de bekende w erknemer. De
w erkzaamheden zijn
afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Volvo XC 70, kenteken 79-PJ-NZ

Boedelbijdrage

€ 2.000,00

2 van de 3 vervoermiddelen en voorraad is
verkocht

€ 30.000,00

totaal

€ 32.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een aantal machines en inventaris (bureau's, stoelen, kasten etc). Bijlage:
foto's van het
aanw ezige actief.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de heer Hans en bekijken van de roerende zaken in het pand
aan de
Industriew eg 15c te Schoonebeek.
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Onderzoek naar de omvang van de inventaris/voorraad, naar mogelijke
eigendomsvoorbehouden, naar de vraag of het actief roerend of deels
onroerend is en naar
mogelijk (verontreinigd) afval op het terrein. Daarnaast hebben besprekingen
met de
Rabobank plaatsgevonden over de vraag of bepaalde zaken aangemerkt
moeten w orden als
roerend dan w el onroerend.
Voor het overige besprekingen met de heer Hans, correspondentie met
taxateur,
correspondentie en telefonisch overleg met verschillende belangstellenden
voor het actief,
onderhandelingen met hoogste bieder, correspondentie met de rechtercommissaris en de
koper.
Nu de koopprijs is ontvangen op de boedelrekening zijn de w erkzaamheden
afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De inventaris, vervoermiddelen en voorraad is verkocht voor een bedrag van in
totaal €
30.000,-- exclusief BTW (€ 36.300,-- inclusief BTW ).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met de heer Hans en bekijken van de voorraad in het pand te
Schoonebeek.

05-06-2018
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Onderzoek naar de omvang van de inventaris/voorraad, naar mogelijke
eigendomsvoorbehouden en naar mogelijk (verontreinigd) afval op het terrein.
Voor het overige besprekingen met de heer Hans, correspondentie met
taxateur,
correspondentie en telefonisch overleg met verschillende belangstellenden
voor het actief,
onderhandelingen met hoogste bieder, correspondentie met de rechtercommissaris en de
koper.
Nu de koopprijs is ontvangen op de boedelrekening, zijn de w erkzaamheden
afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Saldo rekening failliet bij Rabobank EmmenCoevorden

€ 8.874,46

€ 0,00

Teruggaaf belastingdienst

€ 7.740,00

€ 0,00

Teruggaaf Finanzamt

€ 30.046,52

€ 0,00

totaal

€ 46.660,98

€ 0,00

Toelichting andere activa
Teruggaaf belastingdienst & positief saldo op de rekening van failliet bij de
Rabobank EmmenCoevorden.

05-06-2018
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Teruggaaf duitse Finanzamt: de aanvraag daarvoor is gedaan door de
accountant van A. Hak
Drillcon BV.
Daarnaast w as er op de rekening van failliet bij de Rabobank EmmenCoevorden nog sprake
van een positief saldo.
Verschillende teruggaven van de belastingdienst.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met de Belastingdienst en de Rabobank Emmen-Coevorden.
Correspondentie met de Rabobank Emmen-Coevorden en de advocaat van A.
Hak Drillcon
BV.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

05-06-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit een overzicht van de openstaande debiteuren met peildatum 26-1-2017
zoals ontvangen
van de advocaat van A. Hak Drillcon BV blijkt dat er in totaal een bedrag ad. €
13.578,15
openstaat aan onbetaalde facturen. Het gaat om een zestal debiteuren.
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Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat er nog een factuur diende te
w orden
opgemaakt a.d. € 110.110,-- aan A. Hak Drillcon BV. Deze factuur is opgemaakt
en alsnog
verzonden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met de advocaat van A. Hak Drillcon BV en bekijken van de
ontvangen
stukken.
Correspondentie zow el mondeling als schriftelijk met de debiteuren ten
aanzien van de
openstaande facturen.
Een van de debiteuren heeft aangegeven dat de vordering reeds w as voldaan,
en dat klopt.
Daarnaast heeft een van de debiteuren de vordering betw ist: het verw eer is
besproken met de heer Hans en is correct. Een andere debiteur heeft een
beroep gedaan op verrekening, en ook dit verw eer is juist.
Derhalve staan er naast de vordering op A. Hak Drillcon BV nog een vordering
open op een
drietal debiteuren, die nog niet hebben gereageerd op het betalingsverzoek.
De facturen ten
aanzien van deze drie debiteuren zijn opgevraagd bij de heer Hans, en deze
bedrijven w orden na ontvangst van deze stukken nogmaals aangeschreven.
Ondanks veelvuldig verzoek heeft de heer Hans geen contact opgenomen met
de curator en
tevens geen onderbouw ende stukken aangeleverd. De heer Hans zal
nogmaals w orden
aangeschreven en er zal w orden getracht om telefonisch contact met hem te
krijgen.
Op geen enkele w ijze w ordt contact gekregen met de heer Hans. Overw ogen
w ordt om
de heer Hans op te roepen voor verhoor.
De heer Hans heeft op 27 mei 2018 per e-mail aan de curator kenbaar
gemaakt dat hij voor langere tijd in het buitenland verblijft. De curator heeft de
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heer Hans verzocht om binnen 14 dagen nadere informatie te verstrekken
betreffende de vordering op A. Hak Drillcon B.V.
A. Hak Drillcon B.V. stelt zich op het standpunt dat failliet producten heeft
geleverd die niet aan de vereiste kw alificaties voldeden. A. Hak Drillcon B.V.
stelt failliet hiervoor aansprakelijk en beroept zich op verrekening. Uit de
communicatie aanw ezig in de administratie van failliet blijkt niet dat de
aansprakelijkheid door failliet w ordt erkend.
De heer Hans heeft ondanks uitdrukkelijk verzoek van de curator niet meer
gereageerd op de vragen van de curator. De curator is afhankelijk van
informatie van de heer Hans. De w erkzaamheden w orden voortgezet zodra de
heer Hans nadere informatie heeft verstrekt.

25-09-2018
7

De heer Hans heeft contact opgenomen met de curator. Hij deelde mede dat
hij in Kazachstan verblijft. Over enkele w eken bezoekt de heer Hans Nederland
en zal er een bespreking plaatsvinden met de curator. De vordering op A. Hak
Drillcon B.V. zal dan w orden besproken.

28-07-2020
13

Mede in verband met de corana maatregelen is er een telefonische afspraak
gepland met de bestuurder, de heer Hans, op zaterdag 14 november 2020 om
9:00 uur.

05-11-2020
14

De vordering op A. Hak Drillcon B.V. w ordt betw ist. A. Hak Drillcon B.V. stelt dat
zij een vordering heeft op failliet omdat het product dat geleverd is door failliet
niet aan de vereisten voldeed en zij daardoor schade heeft geleden. De
curator heeft de vordering op A. Hak Drillcon B.V. besproken met de heer Hans,
destijds feitelijk bestuurder van failliet. De heer Hans betw ist de vordering van
A. Hak Drillcon B.V. Er is destijds een product geleverd dat voldeed aan de
voorw aarden. De vordering van failliet op A. Hak Drillcon B.V. w ordt volgens de
heer Hans ten onrechte betw ist.

11-02-2021
15

De curator zal contact opnemen met de advocaat van A. Hak Drillcon B.V.
inzake de vordering.
De curator zal voor de laatste maal een sommatie sturen aan A. Hak Drillcon
B.V.. Indien de vordering niet w ordt voldaan zal de curator, na toestemming
van de rechter commissaris, een procedure starten.

19-05-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend heeft de Rabobank Emmen-Coevorden geen vordering op
failliet, en
bankiert failliet ook niet bij een andere bank.
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Sibelco heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, maar heeft
later aangegeven
dat zij afstand doet van het eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de heer Hans en correspondentie met de Rabobank EmmenCoevorden.
Onderzoek eigendomsvoorbehoud en afstemming met Sibelco. De
w erkzaamheden zijn
afgerond.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

05-06-2018
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Er is voldaan aan de boekhoudplicht

11-02-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over boekjaar 2015
is gedeponeerd
op 23 november 2016.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
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De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1
BW ).

11-02-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
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Er is voldaan aan de stortingsplicht

11-02-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
Nee

05-06-2018
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11-02-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
Nee

05-06-2018
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11-02-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met de heer Hans, correspondentie met de advocaat van A. Hak
Drillcon BV en
bestudering van de reeds ontvangen stukken.
De ontvangen stukken zijn bekeken, en er zijn nog een aantal ontbrekende
stukken
opgevraagd bij de heer Hans. Het gaat met name om de bankafschriften over
2016 en
belastingpapieren. Na ontvangst van deze stukken zullen deze w orden
onderzocht, en
mogelijke onduidelijkheden w orden besproken met de bestuurder.
De heer Hans heeft tot op heden ondanks herhaalde verzoeken de
ontbrekende stukken nog
niet afgegeven. De heer Hans zal nogmaals w orden aangeschreven en er zal
w orden getracht om telefonisch contact met hem te krijgen.
Op geen enkele w ijze w ordt contact gekregen met de heer Hans. Overw ogen
w ordt om
de heer Hans op te roepen voor verhoor.
De heer Hans heeft in een e-mail van 27 mei 2018 aangegeven dat hij langere
tijd in het buitenland verblijft. De curator heeft nogmaals aan de heer Hans
verzocht om binnen 14 dagen de ontbrekende administratie toe te zenden.
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Ook is aan de advocaat van A. Hak Drillcon B.V. verzocht om de
contactgegevens van de accountant ten behoeve van de aangifte BTW
december 2016 en aangifte loonheffingen december 2016.
De heer Hans heeft ondanks uitdrukkelijk verzoek de ontbrekende
administratie niet toegezonden.

25-09-2018
7

Ook heeft de curator geen reactie ontvangen inzake de vordering op A. Hak
Drillcon B.V. en de verzochte stukken.
De curator ziet zich thans genoodzaakt om de rechter-commissaris te
verzoeken om zow el inbew aringstelling als paspoortsignalering in w erking te
zetten.
De inbew aringstelling en paspoortsignalering is in w erking gesteld. Tot op
heden heeft de curator nog geen contact gehad met de heer Hans.

03-04-2019
9

Ondanks de in w erking stelling van paspoortsignalering is er nog niks
vernomen van de heer Hans.

18-07-2019
10

De heer Hans heeft contact opgenomen met de curator. Hij deelde mede dat
hij in Kazachstan verblijft. Over enkele w eken bezoekt de heer Hans Nederland
en zal er een bespreking plaatsvinden met de curator.

28-07-2020
13

Mede in verband met de corana maatregelen is er een telefonische afspraak
gepland met de bestuurder, de heer Hans, op zaterdag 14 november 2020 om
9:00 uur.

05-11-2020
14

De curator heeft de administratie bestudeerd en met de heer Hans besproken.
Er zijn geen bijzonderheden.

11-02-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.965,79
Toelichting
UW V Amsterdam: € 1.965,79

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.405,14

05-06-2018
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€ 22.608,14

25-09-2018
7

€ 24.385,14

03-04-2019
9

€ 35.001,14

28-07-2020
13

€ 36.273,14

05-11-2020
14

€ 44.326,14

19-05-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.192,45

05-06-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

05-06-2018
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Toelichting
Zie crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 417.803,26

05-06-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

05-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, verifiëren en bevestigen vorderingen en bijw erken
overzicht voorlopig erkende schuldeisers.

05-06-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Taxeren en verkopen aanw ezig actief (AFGEROND).
2. Incasseren debiteuren.
3. Opvragen en bestuderen van de administratie.
4. Onderzoek naar de rechtshandelingen voor faillissement.
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5. Verzoek aan de rechter-commissaris om zow el inbew aringstelling als
paspoortsignalering in w erking te zetten ten aanzien van de heer Hans.

25-09-2018
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Het verzoek tot inbew aringstelling en paspoortsignalering is in w erking
gesteld.

19-12-2018
8

De administratie is bestudeerd en besproken met de heer Hans. Deze
w erkzaamheden zijn afgerond.

11-02-2021
15

Afw ikkelen vordering op A. Hak Drillcon B.V.
Deze vordering w ordt betw ist. A. Hak Drillcon B.V. stelt dat zij een vordering
heeft op failliet omdat het product dat geleverd is door failliet niet aan de
vereisten voldeed en zij daardoor schade heeft geleden. De curator heeft de
vordering op A. Hak Drillcon B.V. bestudeerd en besproken met de heer Hans.
De heer Hans betw ist de vordering van A. Hak Drillcon B.V. Er is destijds een
product geleverd dat voldeed aan de voorw aarden. De vordering van failliet op
A. Hak Drillcon B.V. w ordt volgens de heer Hans ten onrechte betw ist.
De curator zal contact opnemen met de advocaat van A. Hak Drillcon B.V.
inzake de vordering.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10.3 Indiening volgend verslag

05-06-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

19-05-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
Aanschrijven van bekende schuldeisers, verifiëren vorderingen,
correspondentie met de advocaat van A. Hak Drillcon B.V., besprekingen met
de heer Hans, bezichtiging van het pand te Schoonebeek, w erkzaamheden ten
aanzien van het ontslag van het personeelslid en
bestudering van de reeds ontvangen stukken.

05-06-2018
6

Met name w erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van het actief en de
debiteuren.
W erkzaamheden ten aanzien van het afronden van de verkoop van het actief,
bestudering
afgegeven administratie & opvragen ontbrekende stukken alsmede
w erkzaamheden ten
aanzien van de debiteuren (o.a. bespreken reacties met de heer Hans).
Correspondentie met de heer Hans.
Het is noodzakelijk dat de curator informatie ontvangt van de heer Hans
teneinde
w erkzaamheden voort te zetten in het kader van de afw ikkeling van het
faillissement. De
curator zal nogmaals trachten om contact te krijgen met de heer Hans. Lukt dit
niet, dan
zal hij w orden opgeroepen voor verhoor.
Het is gelukt om contact te krijgen met de heer Hans. De curator heeft de heer
Hans verzocht om informatie te verstrekken binnen 14 dagen na 5 juni 2018.
De heer Hans heeft ondanks uitdrukkelijk verzoek de ontbrekende
administratie niet toegezonden.

25-09-2018
7

Ook heeft de curator geen reactie ontvangen inzake de vordering op A. Hak
Drillcon B.V. en de verzochte stukken.
De curator ziet zich thans genoodzaakt om de rechter-commissaris te
verzoeken om zow el inbew aringstelling als paspoortsignalering in w erking te
zetten.
De curator heeft tot op heden nog geen contact kunnen krijgen met de heer
Hans.

19-12-2018
8

Tot op heden heeft de curator nog geen contact gehad met de heer Hans.

03-04-2019
9

Ondanks de in w erking stelling van paspoortsignalering is er nog niks
vernomen van de heer Hans.

18-07-2019
10

De heer Hans heeft contact opgenomen met de curator. Hij deelde mede dat
hij in Kazachstan verblijft. Over enkele w eken bezoekt de heer Hans Nederland
en zal er een bespreking plaatsvinden met de curator.

28-07-2020
13

Mede in verband met de coronamaatregelen is er een telefonische afspraak
gepland met de bestuurder, de heer Hans, op zaterdag 14 november 2020 om
9:00 uur.

05-11-2020
14

Trachten te incasseren van de vordering op A.Hak Drillcon B.V.

11-02-2021
15

De curator zal voor de laatste maal een sommatie sturen aan A. Hak Drillcon
B.V.. Indien de vordering niet w ordt voldaan zal de curator, na toestemming
van de rechter commissaris, een procedure starten.

19-05-2021
16

Bijlagen
Bijlagen

