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mr. A.L. Goederee
mr H.G. Ruis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Mediate Technology Europe B.V.

19-06-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Mediate Technology Europe BV
Kamer van Koophandel dossiernummer: 64706990
Opgericht op 7 december 2015
Statutaire zetel in de gemeente Steenw ijkerland
Geplaatst kapitaal bij oprichting € 10,00 / volgestort / 10 aandelen van € 1,00
Enig aandeelhouder is Chengdu Mediate Technology Co. Ltd, te Chengdu,
China

19-06-2018
3

Activiteiten onderneming
Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en
orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.
Het vervaardigen, alsook het assembleren van, alsook de handel in, alsook de
import en export van, alsook de service aan of ten behoeve van, alsook het
(doen) uitvoeren van onderhoud aan: medische producten, apparatuur,
uitrusting en benodigdheden; marketing en verkoop activiteiten in de healthcare-industrie; alsmede holdingsactiviteiten.

Financiële gegevens

19-06-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 90.850,85

€ -68.771,17

€ 181.075,59

2016

€ 30.158,10

€ -150.964,42

€ 213.648,29

Toelichting financiële gegevens
bron: eigen administratie van gefailleerde

19-06-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 7.503,44

19-06-2018
3

Toelichting
Een tussentijds financieel verslag w ordt bijgevoegd.
€ 7.158,15

25-09-2018
5

Toelichting
Er w erd € 9,11 aan creditrente op de boedelrekening ontvangen.
De taxatiekosten voorraad ad € 254,40 (incl. € 44,15 btw ) en premie W Averzekering curatoren ad € 100 w erden van de boedelrekening voldaan. (4e
verslagperiode).
€ 7.164,13

27-03-2019
6

Toelichting
Er w erd € 5,98 aan creditrente op de boedelrekening ontvangen. (5e
verslagperiode).
€ 6.142,09
Toelichting
De curator is met toestemming van de Rechter-commissaris overgegaan tot
dagvaarding van een drietal w ederpartijen. Er w erden proceskosten betaald,
te w eten exploot van dagvaarding € 108,09 en griffierecht Rechtbank
Overijssel € 914,00. (6e verslagperiode).

Verslagperiode

25-09-2019
7

Verslagperiode
van
23-2-2018

19-06-2018
3

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

25-09-2018
5

t/m
25-9-2018
van
26-9-2018

27-03-2019
6

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

25-09-2019
7

t/m
25-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

9 uur 2 min

5

1 uur 32 min

6

12 uur 7 min

7

20 uur 36 min

8

9 uur 58 min

totaal

53 uur 15 min

Toelichting bestede uren
curator
insolventiemedew erker
Tijdbesteding 1e verslagperiode
7:46
Tijdbesteding 2e verslagperiode
13:06
Tijdbesteding 3e verslagperiode
5:17
Tijdbesteding totaal
26:09

19-06-2018
3
3:45
3:45

29:54 (29,9)

De curator heeft zich deze verslagperiode voornamelijk bezig gehouden met
onderzoek naar rechtmatigheid en onderzoek naar de mogelijkheden van een
eventueel crediteurenakkoord. Daartoe zijn diverse besprekingen gehouden
met de directie en met andere stakeholders. De curator heeft een externe
partij (verhuurder/distributeur) aansprakelijk gesteld voor mogelijk
onrechtmatige handelen. Het onderzoek en het overleg w ordt in de volgende
verslagperiode voortgezet (2e verslagperiode).
In de derde verslagperiode is duidelijk gew orden dat een regeling in der minne
met de verhuurder/distributeur niet bereikt kan w orden omdat de standpunten
over en w eer te ver uiteen liggen. De curator heeft inmiddels toestemming

verkregen van de Rechter-commissaris om tot dagvaarding van de
verhuurder/distributeur over te gaan.
Inmiddels w erd de nog bij de verhuurder aanw ezige restant-voorraad
(incompleet product) getaxeerd en ondershands verkocht tegen een
verkoopopbrengst van € 7.502 incl. € 1.302 BTW . Dit bedrag is op de
boedelrekening ontvangen. (3e verslagperiode).
* * * * * * * * * * * * * * * * * *curator insolventiemedew erker totaal
(decimalen)
Tijdbesteding 1e verslagperiode
7:46
Tijdbesteding 2e verslagperiode
13:06
Tijdbesteding 3e verslagperiode
5:17
3:45
Tijdbesteding 4e verslagperiode
0:50
0:42
1:32 (1,53)
Tijdbesteding totaal
26:59
4:27
31:26 (31,43

25-09-2018
5

De curator heeft zich deze verslagperiode voornamelijk bezig gehouden met
onderzoek naar rechtmatigheid en onderzoek naar de mogelijkheden van een
eventueel crediteurenakkoord. Daartoe zijn diverse besprekingen gehouden
met de directie en met andere stakeholders. De curator heeft een externe
partij (verhuurder/distributeur) aansprakelijk gesteld voor mogelijk
onrechtmatige handelen. Het onderzoek en het overleg w ordt in de volgende
verslagperiode voortgezet (2e verslagperiode).
In de derde verslagperiode is duidelijk gew orden dat een regeling in der minne
met de verhuurder/distributeur niet bereikt kan w orden omdat de standpunten
over en w eer te ver uiteen liggen. De curator heeft inmiddels toestemming
verkregen van de Rechter-commissaris om tot dagvaarding van de
verhuurder/distributeur over te gaan.
Inmiddels w erd de nog bij de verhuurder aanw ezige restant-voorraad
(incompleet product) getaxeerd en ondershands verkocht tegen een
verkoopopbrengst van € 7.502 incl. € 1.302 BTW . Dit bedrag is op de
boedelrekening ontvangen. (3e verslagperiode).
Tijdbesteding 5e verslagperiode
11:55
0:12
12:07 (12,12)
Tijdbesteding totaal
38:54
4:39
31:26 (43,55)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *curator insolventiemedew erker totaal
(decimalen)

27-03-2019
6

NB: het E-verslag nummer 4 is door de softw are als nummer 5 aangemerkt,
w aardoor dit verslag (nummer 5) ook w el als nummer 6 w ordt aangeduid.
(HGR).
Tijdbesteding 6e verslagperiode
20:12
0:24
20:36 (20,6)
Tijdbesteding totaal
59:06
5:03
64:09 (64,15)
* * * * * * * * * * * * *curator insolventiemedew erker totaal (decimalen)

25-09-2019
7

Tijdbesteding 7e verslagperiode
09:40
0:18
09:58 (9,97)
Tijdbesteding totaal
68:46
5:21
74:07 (74,12)
* * * * * * * * * * * * *curator insolventiemedew erker totaal (decimalen)

25-03-2020
8

NB: verslag 7 w ordt hier aangeduid als 8. Echter ontbreekt in de rij een
verslag nummer 4.
Vandaar dat dit verslag door de curator als nummer 7 w ordt beschouw d.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap naar buitenlands recht:
Chengdu Mediate Technology Co. Ltd.
Bezoekadres Room 237, Floor 2, Building 1, No. 1388, Mid Section, Tianfu
Avenue, High-Tech District, Chengdu City, Sichuan Province, China

19-06-2018
3

Enig bestuurder is de heer Jacob Pieter Paauw e,
Geboortedatum en plaats 12-01-1961 te Rilland-Bath
adres: Nicolaas ten W oldew eg 23, 7957 CW De W ijk.

1.2 Lopende procedures
er zijn geen lopende procedures bekend.

19-06-2018
3

1.3 Verzekeringen
verzekeringen zijn opgezegd.

19-06-2018
3

1.4 Huur
Kantoor aan huis van de bestuurder te De W ijk.
Voorheen huurpand in Steenw ijk (eind 2016 geëindigd).

1.5 Oorzaak faillissement

19-06-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Geschillen met middellijk aandeelhouder en distributeur lijken een verlammend
effect te hebben gehad. Volgens de bestuurder heeft zich in grote lijnen het
navolgende afgespeeld:
Eind 2016 (op of omstreeks 29 november 2016) heeft de middellijk
aandeelhouder en distributeur, die toen tevens verhuurder w as van het
bedrijfspand in Steenw ijk, de sloten van het pand gew ijzigd en de voorraad
van Mediate Technology Europe BV onder zich genomen. De voorraad had op
dat moment een handelsw aarde van € 121.901,45 (incl. btw ). De
verhuurder/distributeur w ilde een deel van de w aarde van de voorraad
verrekenen met vorderingen die hij op de vennootschap meende te hebben ter
hoogte van € 89.353,60.
Tussen betrokkenen is vervolgens langdurig onderhandeld over een minnelijke
regeling van deze geschillen. Op 10 juli 2017 is tussen alle betrokkenen een
'memorandum of understanding' (MOU) getekend w aarin een allesomvattende
regeling lijkt te zijn bereikt. Niettemin bleven de meningsverschillen
voortduren. Volgens de bestuurder bleek de verhuurder/distributeur de tekst
van de MOU op het laatste moment voor tekening nog te hebben aangepast in
zijn voordeel.
Intussen kon het later gefailleerde bedrijf geen producten meer verkopen
doordat deze door de verhuurder/distributeur in beheer w aren genomen.
Uiteindelijk heeft de AVA met een meerderheid van plm. 81% van de
aandeelhouders in de (Chinese) moedervennootschap besloten om het
faillissement aan te vragen. Het faillissement is vervolgens op eigen aangifte
uitgesproken op 19 oktober 2017.

19-06-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-06-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

19-06-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
geen

19-06-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Bedrijfspand w erd tot eind 2016 gehuurd. Nadien kantoor aan huis bestuurder
(2017).

19-06-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Geringe inventaris in voormalig huurpand te Steenw ijk. De inventaris is in het
bezit van vm. verhuurder

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

19-06-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
niet bekend.

19-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
onderzoek

19-06-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris en voorraden

€ 7.502,00

€ 7.502,00

totaal

€ 7.502,00

€ 7.502,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft opdracht verstrekt aan een taxateur om de voorraden te
w aarderen (2e verslagperiode).
De verkoopopbrengst is nog niet bekend en de voorraden zijn nog in bezit van
de vm. verhuurder.
Een boedelbijdrage is niet van toepassing aangezien er gaan bancaire
financiering is.

19-06-2018
3

De voorraad is inmiddels met toestemming van de Rechter-commissaris
verkocht tegen een opbrengst van € 7.502 incl. € 1.302 BTW . Deze opbrengst
valt in de boedel.
De taxatiekosten w aren voorgeschoten door het kantoor van de curator en
moeten nog w orden vergoed.
De taxatiekosten ad € 254,40 incl. € 44,15 btw zijn inmiddels van de
boedelrekening voldaan. (4e verslagperiode).

25-09-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
onderzoek.

19-06-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

schadeclaim tegen vm. verhuurder/distributeur
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft de verhuurder/distributeur aansprakelijk gesteld.
Dienaangaande w ordt overleg gevoerd met dienst advocaat (2e
verslagperiode).
De opbrengst is nog niet bekend. De curator stelt nader onderzoek in. Te zijner
tijd zal de curator een (vertrouw elijk) voorstel voor verdere aanpak doen aan
de rechter-commissaris.

19-06-2018
3

Een regeling in der minne lijkt niet te kunnen w orden bereikt doordat de
standpunten te ver uiteen liggen. De curator zal thans met toestemming van
de Rechter-commissaris overgaan tot dagvaarding van de
verhuurder/distributeur. (3e verslagperiode).
De curator neemt zich voor om de dagvaarding in de komende verslagperiode
op te stellen. (4e verslagperiode).

25-09-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek, besprekingen, correspondentie.

19-06-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

volgens de administratie

€ 17.332,90

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 17.332,90

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
boedelbijdrage is niet van toepassing / geen bancaire financiering.

19-06-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek, correspondentie, administratie.
Inzake de debiteuren is er nog maar w einig voortgang geboekt. De meeste
zijn in het buitenland gevestigd. De curator heeft incassobrieven in de Engelse
taal verzonden (2e verslagperiode).

19-06-2018
3

Van diverse debiteuren zijn tegenw erpingen ontvangen.
Eveneens een incassobrief in de Italiaanse taal verzonden. Deze w erd
terugbezorgd w egens onjuist adres (onbekend op dit adres).
Tot op heden heeft het debiteurenincasso nog geen resultaten opgeleverd.
(3e verslagperiode).

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

19-06-2018
3

5.2 Leasecontracten
geen

19-06-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
niet van toepassing

5.4 Separatistenpositie

19-06-2018
3

5.4 Separatistenpositie
nee

19-06-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing

19-06-2018
3

5.6 Retentierechten
Er bestaat een dispuut met de voormalige verhuurder, tevens distributeur, die
de voorraad en de inventaris onder zich heeft genomen en daarop enig
zakelijk recht stelt te hebben.

19-06-2018
3

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing.

19-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
niet van toepassing.

19-06-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
onderzoek, correspondentie

19-06-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten zijn feitelijk reeds in november 2016
gestaakt.

19-06-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-06-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen.

19-06-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is thans in overleg met de directie inzake de eventuele mogelijkheid
van het aanbieden van een akkoord dat door de externe stakeholders zou
moeten w orden gefinancierd. Omtrent de haalbaarheid daarvan is op dit
moment nog niet veel te zeggen (2e verslagperiode).

19-06-2018
3

Het voorgenomen eventuele akkoord is niet haalbaar gebleken. (3e
verslagperiode).

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-06-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg inzake de mogelijkheden van een akkoord (2e verslagperiode).
Akkoord lijkt niet te kunnen w orden aangeboden. (3e verslagperiode).

19-06-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is nagekomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

19-06-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 13 december 2016.
De jaarrekening over 2016 is niet gedeponeerd.
De termijn voor deponering van deze jaarrekening w as nog niet verstreken
(ten tijde van de uitspraak van het faillissement).

19-06-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Is niet van toepassing / vrijstelling w egens kleine onderneming.

19-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan en geconstateerd door de notaris bij oprichting (€ 10,00).

19-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.

19-06-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-06-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, besprekingen, correspondentie.
De curator heeft een externe partij (de verhuurder/distributeur) aansprakelijk
gesteld voor mogelijk onrechtmatig handelen. Het onderzoek en het overleg
w ordt in de volgende verslagperiode voortgezet (2e verslagperiode).
Er zal tot dagvaarding van de externe partij w orden overgegaan (3e
verslagperiode).

19-06-2018
3

De curator is doende de dagvaarding op te stellen. (5e verslagperiode).

27-03-2019
6

De dagvaarding is uitgebracht op 24 mei 2019 tegen de rolzitting van de
Rechtbank Overijssel te Zw olle van 5 juni 2019. De drie gedaagden hebben
zich door tussenkomst van een advocaat gesteld en na enig uitstel op 11
september 2019 een conclusie van antw oord ingediend. De zaak staat op de
rol van heden (25-09-2019) thans voor beraad rechtbank omtrent
voortprocederen. (6e verslagperiode).

25-09-2019
7

Op 23 januari 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden en op
11 maart 2020 volgde een eindvonnis. Bij dat vonnis zijn alle vorderingen van
de curator afgew ezen en is de curator in de kosten van het geding
veroordeeld. De curator is het met het vonnis en de motivering daarvan niet
eens, en zal dienaangaande zijn ziensw ijze in vertrouw elijke correspondentie
aan de Rechter-commissaris laten w eten. (7e verslagperiode).

25-03-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator c.a.

19-06-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 892,00

19-06-2018
3

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering van € 892 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing / geen personeel.

8.4 Andere pref. crediteuren

19-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
niet bekend.

19-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

19-06-2018
3

Toelichting
7 (volgens eigen administratie). (NB: in eigen administratie is de vordering van
vm. verhuurder / distributeur verrekend met de w aarde van de door deze
onder zich genomen voorraad).
Er zijn echter 2 vorderingen ingediend in het faillissement (2e verslagperiode).
7 vorderingen ingediend in het faillissement (3e verslagperiode).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 123.423,40

19-06-2018
3

Toelichting
Volgens de eigen administratie € 88.198,40.
Bedrag van ingediende concurrente crediteuren is € 4.073,80 (2e
verslagperiode).
Verhoogd naar € 123.423,40 (3e verslagperiode). Dit bedrag is inclusief
achterstallig management fee van de beide personal holdings en inclusief
diverse onderhandse geldleningen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

19-06-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administratie, correspondentie.

19-06-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn voor zover bekend geen procedures aanhangig.
De curator is doende met de voorbereiding van een gerechtelijke procedure
tegen de verhuurder/distributeur, w egens onrechtmatige huurbeëindiging en
verduistering of althans onregelmatige verrekening van (de w aarde van)
inventaris en voorraden. (3e verslagperiode).

19-06-2018
3

De curator is doende de dagvaarding op te stellen. (5e verslagperiode).

27-03-2019
6

De curator is met toestemming van de Rechter-commissaris overgegaan tot
dagvaarding van een drietal w ederpartijen.
De gedaagde w ederpartijen zijn Recov.Beheer B.V., SteCure B.V. en de
bestuurder van deze beide vennootschappen in persoon.
De dagvaarding is uitgebracht op 24 mei 2019 tegen de rolzitting van de
Rechtbank Overijssel te Zw olle van 5 juni 2019. De drie gedaagden hebben
zich door tussenkomst van een advocaat gesteld en na enig uitstel op 11
september 2019 een conclusie van antw oord ingediend. De zaak staat op de
rol van heden (25-09-2019) thans voor beraad rechtbank omtrent
voortprocederen. (6e verslagperiode).

25-09-2019
7

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-06-2018
3

Bestudering dossier, administratie, corrrespondentie, eerdere
schikkingsonderhandelingen. Opstellen dagvaarding. (5e verslagperiode).

27-03-2019
6

Voltooien dagvaarding en aanbrengen van de zaak bij de Rechtbank Overijssel
te Zw olle. Bestudering conclusie van antw oord met bijbehorende producties.
(6e verslagperiode)

25-09-2019
7

Op 23 januari 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden en op
11 maart 2020 volgde een eindvonnis. Bij dat vonnis zijn alle vorderingen van
de curator afgew ezen en is de curator in de kosten van het geding
veroordeeld. De curator is het met het vonnis en de motivering daarvan niet
eens, en zal dienaangaande zijn ziensw ijze in vertrouw elijke correspondentie
aan de Rechter-commissaris laten w eten. (7e verslagperiode).

25-03-2020
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is voornemens om de voormalige verhuurder / distributeur
aansprakelijk te stellen w egen onrechtmatige toe-eigening van de voorraad en
de inventaris van gefailleerde, op of omstreeks 29 november 2016. De w aarde

19-06-2018
3

van deze zaken betrof vermoedelijk in hoofdsom plm. € 123.895,45.
Mocht met de vm. verhuurder / distributeur geen regeling te treffen zijn, dan
zal de curator een voorstel doen aan de rechter-commissaris voor de verdere
aanpak van deze kw estie. Ook een eventuele minnelijke regeling behoeft de
voorafgaande goedkeuring van de rechter-commissaris.
De curator heeft de verhuurder / distributeur aansprakelijk gesteld voor
mogelijk onrechtmatig handelen. Het onderzoek en het overleg w ordt in de
volgende verslagperiode voortgezet.
Tevens w ordt met de directie overleg gevoerd inzake de eventuele
mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord, met financiering door een
externe partij (2e verslagperiode).
Nu er besloten is om tot dagvaarding van een externe partij over te gaan, zal
het resultaat van die gerechtelijke procedure voorshands moeten w orden
afgew acht. Dit kan een aanzienlijke tijd in beslag nemen. (3e verslagperiode).
De dagvaarding is nog niet gereed. (5e verslagperiode).

27-03-2019
6

De zaak staat op de rolzitting van heden (25-09-2019) voor beraad omtrent de
w ijze van voortprocederen aan zijde van de Rechtbank. (6e verslagperiode).

25-09-2019
7

Op 23 januari 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden en op
11 maart 2020 volgde een eindvonnis. Bij dat vonnis zijn alle vorderingen van
de curator afgew ezen en is de curator in de kosten van het geding
veroordeeld. De curator is het met het vonnis en de motivering daarvan niet
eens, en zal dienaangaande zijn ziensw ijze in vertrouw elijke correspondentie
aan de Rechter-commissaris laten w eten. (7e verslagperiode).

25-03-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-06-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2020

25-03-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging

19-06-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

