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Algemene gegevens
Naam onderneming
EMERTO BEHEER B.V. tevens h.o.d.n. BENBELLEN.NL COMPUTERSERVICE

11-12-2019
1

Gegevens onderneming
gevestigd te Dalen, (voorheen) kantoorhoudend aan de W ilhelminastraat 78 te
7811 JJ Emmen, feitelijk kantoorhoudend aan de Derksstraat 2 te 7811 AJ
Emmen.
KvK-nr. 04078254

Activiteiten onderneming

11-12-2019
1

Activiteiten onderneming
ICT dienstverlening

11-12-2019
1

Benbellen exploiteert een computerw inkel aan de Derksstraat 2 te Emmen, van
w aaruit de verkoop van computerapparatuur en (telefonie-)accessoires
plaatsvindt alsmede reparatie- en installatiediensten w orden aangeboden.
Daarnaast biedt Benbellen diverse servicesmodules aan in de vorm van een
abonnement, te w eten:
- Service aan huis en hulp op afstand
- Eset Smart Security (antivirus en antispyw are)
- Benbellen online back-up
- Ben kijkt mee (service op afstand)
Het onderzoek naar de omvang van de vorenstaande portefeuille en de te
nemen (technische) stappen is gaande. De klanten zullen w orden
geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan.
De klanten zijn geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan.

10-03-2020
2

Gebleken is van de deelname van de failliete onderneming aan een
gemeentelijke Minimaregeling W inkeltegoeden. De tegoeden van de
betreffende klanten konden ten gevolge van het faillissement niet langer
w orden verzilverd. De gemeente Emmen zal beoordelen of in een
coulanceregeling kan w orden voorzien.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
omzetgegevens:
2017 Emerto € 37.084
2017 Benbellen € 396.505
w inst en verlies:
2017 Emerto
2017 Benbellen
2018 Benbellen
Balanstotaal
2016 Emerto
2017 Emerto
2016 Benbellen
2017 Benbellen
2018 Benbellen

11-12-2019
1

€ 13.583
€ 41.026
€ 90.110 -/-

€ 153.741
€ 159.202
€ 28.125
€ 93.989
€ 63.265

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

11-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-12-2019
1

€ 11.183,37

10-03-2020
2

€ 12.511,22

10-06-2020
3

€ 2.556,93

09-09-2020
4

Verslagperiode
van
13-11-2019

11-12-2019
1

t/m
10-12-2019
van
10-4-2020

10-03-2020
2

t/m
9-3-2020
van
10-3-2020

10-06-2020
3

t/m
9-6-2020
van
10-8-2020

09-09-2020
4

t/m
8-9-2020
van
9-9-2020
t/m
13-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 36 min

2

26 uur 6 min

3

11 uur 30 min

4

4 uur 18 min

5

6 uur 54 min

totaal

99 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Emerto Beheer B.V. (hierna te noemen: Emerto) is op 28 juli 2005 opgericht.
Sinds de datum van oprichting is Benno Johan Veldhuis enig aandeelhouder en
bestuurder.

11-12-2019
1

Op 13 november 2019 is tevens het faillissement uitgesproken van Benno
Johan Veldhuis, w onende aan de Kenninckw eg 6 te 9947 PB Termunten.
Door Benno Johan Veldhuis w erd, h.o.d.n. “BENBELLEN.nl computerservice aan
huis”, “Ben Veldhuis ICT-Diensten” en “Albatros Bedrijfsondersteuning” (KvK
nr. 04066514), (voorheen) in de vorm van een eenmanszaak een ICTonderneming geëxploiteerd (hierna te noemen: Benbellen), w elke
eenmanszaak zou w orden ingebracht in de voornoemde rechtspersoon. Dit
proces w as gaande op het moment van faillietverklaring. Feitelijk is sprake van
één onderneming.
Inzake het faillissement van de natuurlijke persoon, met uitzondering van de
zakelijke aangelegenheden, zal separaat verslag w orden gedaan.
H&M Computers B.V.
Op enig moment heeft een overname plaatsgehad van H&M Computers B.V.
(KvK-nr. 04058396) in de vorm van een aandelentransactie. Enig
aandeelhouder en bestuurder van de voornoemde vennootschap w as Emerto
sinds 2 september 2016. De vennootschap is op 11 april 2017 in staat van
faillissement verklaard (kenmerk F18/17/77). Het faillissement is op 13
november 2019 opgeheven vanw ege de toestand van de boedel. De juridische
nasleep van de overname w ordt door gefailleerde als één van de oorzaken
van het faillissement aangedragen. In dit kader zal onderzoek naar de gang
van zaken w orden gedaan (zie hierna onder punt 1.7.).
H&M Computers B.V.
Geen verdere actie zal w orden ondernomen.

13-11-2020
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1.2 Lopende procedures
Hiervan is gebleken.

11-12-2019
1

Kool Vastgoed B.V.
Gefailleerde heeft medio 2019 een gehuurd w inkelpand aan de
W ilheminastraat te Emmen verruild voor een gehuurd w inkelpand aan de
Derksstraat te Emmen. Inzake de (voortijdige en (on-)rechtsgeldige)
beëindiging van de huurovereenkomst van het w inkelpand aan de
W ilheminastraat is een dispuut met de verhuurder ontstaan. De verhuurder
heeft een geding aanhangig gemaakt tegen Benbellen bij de Rechtbank NoordNederland, sector kanton, locatie Assen, inzake de ontbinding van de
huurovereenkomst alsmede inzake de vaststelling van de hoogte van de
achterstallige en toekomstige verschuldigde huurpenningen en de omvang van
de schade van de verhuurder door het voortijdig ontruimen van het
w inkelpand. De verhuurder heeft bij dagvaarding d.d. 22 november 2019 de
curator opgeroepen om zich op 3 december 2019 uit te laten of zij in de plaats
van gefailleerde in het geding zal verschijnen. De curator heeft aangegeven
dat het geding inzake de verifieerbare vorderingen van rechtsw ege is
geschorst door het uitspreken van het faillissement en heeft, inzake eventuele
niet-verifieerbare vorderingen, aanhouding verzocht om de mogelijkheden van
een minnelijke regeling met de verhuurder na te kunnen gaan. De zaak staat
op de rol van 7 januari 2020 voor uitlaten curator. Het onderzoek is gaande.
W erknemer
Gebleken is van een dispuut tussen een (voormalig) w erknemer en
gefailleerde. De w erknemer is op enig moment op staande voet ontslagen. De
w erknemer heeft zich tegen het ontslag verw eerd. Er is een geding aanhangig
bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector kanton, locatie Assen, tegen
Benbellen en Emerto gezamenlijk. De zaak stond reeds voor vonnis op het
moment van faillietverklaring.
Aan de betreffende w erknemer is bij (aangetekende) brief d.d. 14 november
2019 door de curator voor zoveel nodig het ontslag aangezegd.
Kool Vastgoed B.V.
De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden en zal eindigen op 1 april 2020. De curator
heeft de procedure niet overgenomen. De procedure is aangehouden.

10-03-2020
2

W erknemer
De kantonrechter heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan. Veldhuis (en
niet Emerto) w ordt als w erkgever aangemerkt. De w erknemer heeft zich
neergelegd bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De vordering op
Veldhuis is vastgesteld op een bedrag van € 5.371,= (te vermeerderen met
rente).
HDMI Holding BV
Er is gebleken van een geding tussen Emerto en HDMI Holding B.V. inzake
vorderingen over en w eer voortvloeiend uit een koopovereenkomst van
aandelen in H&M Computers B.V. (w elke vennootschap na de transactie is
gefailleerd). In overleg met de advocaat van de w ederpartij is het geding
zow el in conventie als in reconventie ingetrokken. Het onderzoek naar de
kw estie is gaande.
Kool Vastgoed
De oplevering heeft plaatsgehad. De curator heeft de procedure niet
overgenomen. De procedure is aangehouden om alleen dan voortgezet te

10-06-2020
3

w orden indien de verificatie van de vordering betw ist w ordt. Van een
verificatievergadering zal vooralsnog geen sprake zijn.
Kool Vastgoed BV
Op 28 juli 2020 is de zaak van de rol gehaald. De zaak kan w eer op de rol
w orden geplaatst indien de vordering op de verificatievergadering w ordt
betw ist. Als huurder van het pand w ordt de eenmanszaak aangemerkt.

09-09-2020
4

W erknemer
De hoogte van de vordering is nog niet definitief bepaald. Aan de schuldeiser is
verzocht de vordering te begroten en te specificeren. Als schuldenaar w ordt de
eenmanszaak aangemerkt.
HDMI Holding BV
Geen verdere actie zal w orden ondernomen.

13-11-2020
5

1.3 Verzekeringen
De inventarisatie is gaande. De relevante verzekeringen bieden nog dekking.

11-12-2019
1

1.4 Huur
W ilhelminastraat 78 te Emmen
Per 1 december 2016 is een huurovereenkomst aangegaan tussen Benbellen
(eenmanszaak) en Kool Vastgoed B.V. voor de duur van vijf jaren, lopende tot
en met 30 november 2021, betreffende een w inkelruimte ten behoeve van de
verkoop en reparatie van computers en aanverw ante artikelen. De
aanvangshuurprijs bedroeg € 22.800,= (excl. BTW ) op jaarbasis. Er is een
w aarborgsom overeengekomen van € 6.897,=. Medio 2019 is de voornoemde
w inkelruimte ontruimd en is de w inkel verplaatst naar de Derksstraat 2 te
Emmen). Inzake de afw ikkeling van de huurovereenkomst is een procedure
aanhangig (zie punt 1.4.).

11-12-2019
1

Derksstraat 2 te Emmen
Per 1 augustus 2019 is een huurovereenkomst aangegaan tussen Benbellen
(eenmanszaak) en mevrouw Koning voor de duur van vijf jaren, lopende tot en
met 31 juli 2024. betreffende een w inkelruimte. De aanvangshuurprijs bedroeg
€ 16.500,= op jaarbasis (BTW neutraal). Er is een bankgarantie van € 4.125,=
overeengekomen.
W ilhelminastraat 78
De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd per 1 april 2020.

10-03-2020
2

Derksstraat 2
Oplevering heeft per 1 februari 2020 plaatsgehad.
W ilhelminastraat 78 te Emmen
De voorlopige opgaaf van de openstaande vordering van de verhuurder
bedraagt € 72.181,29 (te vermeerderen met PM-posten). De vordering is nog
niet definitief vastgesteld. Zie hiervoor onder punt 1.4. (procedures).
Derksstraat 2 te Emmen
De openstaande vordering is verrekend met de w aarborgsom. Er staan geen
vorderingen over en w eer meer open.

10-06-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De financiële problemen van Emerto hangen nauw samen met de financiële
problemen van Benbellen. De onderneming is in financieel zw aar w eer geraakt
door het w egvallen van vaste klanten en het teruglopen van de omzet in de
w inkel. De juridische nasleep van een overname in 2012 van de inmiddels
gefailleerde vennootschap H&M Computers B.V. heeft tevens bijgedragen aan
de negatieve spiraal (zie tevens onder punt 1.1.). Tot slot hebben de lopende
procedures een negatief effect gehad op de omzet doordat hiermee veel tijd,
frustratie en (juridische) kosten gepaard gingen (zie tevens punt 1.4.).

11-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

11-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

11-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring hadden de w erknemers al geruime tijd geen
loon ontvangen. De ontslagaanzegging heeft op 14 november 2019
plaatsgehad. De intake door het UW V heeft op 19 november 2019
plaatsgehad. Aan een mogelijk reeds uit dienst zijnde w erknemer is bij
(aangetekende) brief d.d. 14 november 2019 door de curator voor zoveel
nodig het ontslag aangezegd (zie tevens punt 1.4.).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-12-2019

5

1: voor zoveel nodig

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. De punten 3.1. tot en
met 3.4. zijn niet van toepassing.

11-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving

11-12-2019
1

Voor een omschrijving van de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar het
inventarisatierapport d.d. 20 november 2019, opgemaakt door Arjen
Damminga en Eva Huizinga verbonden aan W aardemeesters (zie bijlage 1 bij
het eerste verslag).
De roerende zaken zijn door middel van een onlineveiling te gelde gemaakt. De
veiling is online geplaatst op 9 januari 2020.

10-03-2020
2

Op vrijdag 17 januari 2020 heeft een kijkdag plaatsgehad. De veiling is
gesloten op 20 januari 2020. De afgifte van zaken heeft plaatsgehad op 21-28
januari 2020. De oplevering van het bedrijfspand heeft op 29 januari 2020
plaatsgehad.
Nog niet alle roerende zaken zijn verkocht. De restantkavels zullen in een
andere veiling w orden meegenomen.
De veilingopbrengst bedraagt € 16.01,20 (incl. BTW ). De kosten voor de veiling,
de afw ikkeling van eigendommen van derden en de oplevering van het
huurpand bedragen € 6.436,81. Aan de boedel is een bedrag van € 10.164,39
ten goede gekomen.
De restantkavels zijn verkocht door de inbreng in een andere veiling.

10-06-2020
3

Verkoopopbrengst
De veilingopbrengst bedraagt € 17.577,67 (incl. BTW ). De kosten voor de
veiling, de afw ikkeling van eigendommen van derden en de oplevering van het
huurpand bedragen € 6.703,45. Na verkoop van de restantkavels is een
bedrag van € 10.874,22 aan de boedel ten goede gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is sprake. Voor de hoogte van de fiscale schuld w ordt verw ezen naar
punt 8.2. van dit verslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

11-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

11-12-2019
1

Voor een omschrijving van de voorraden w ordt verw ezen naar het
inventarisatierapport d.d. 20 november 2019, opgemaakt door Arjen
Damminga en Eva Huizinga verbonden aan W aardemeesters (zie bijlage 1 bij
het eerste verslag).
Ten tijde van de faillietverklaring w as er sprake van onderhanden w erk van
een geringe omvang (circa zeven opdrachten), bestaande uit het afmaken van
enkele eenvoudige reparaties en installaties van apparatuur. Deze opdrachten
zijn zoveel mogelijk afgemaakt. De betreffende klanten zijn geïnformeerd. Er
zijn afspraken gemaakt over het retournemen van de zaken.
De opbrengst bedraagt € 170,13.

10-03-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beschrijving

11-12-2019
1

Immateriële activa
De goodw ill, belichaamd in onder meer het recht op de handelsnamen,
klantenbestand, logo’s, know how , telefoon- en faxnummers en emailadressen.
Aangetroffen middelen
Het saldo van de bankrekening van Emerto bedroeg per faillissementsdatum
€ 572,90. Het saldo van de bankrekening van Benbellen bedroeg per
faillissementsdatum € 1.608,16. Aan de bank is om afdracht van de saldi
verzocht.
Aan kasgeld w as een gering gedrag voorhanden (< € 50,=), w elk bedrag door
de w erknemers is aangew end om kleine inkopen te kunnen doen.
Immateriële activa
De (domein-)naam Benbellen is verkocht voor een bedrag van € 1.000,= (excl.
BTW ). De overdracht heeft plaatsgehad.
Aangetroffen middelen
De gelden zijn op 28 november 2019 respectievelijk 6 december 2019 op de
faillissementsrekeningen ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-03-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie is een bedrag van totaal € 5.365,27 gebleken aan
vorderingen op debiteuren. De administratie w as ten tijde van de
faillietverklaring niet volledig bijgew erkt. Het onderzoek is gaande.

11-12-2019
1

Omvang debiteuren
Er is niet gebleken van nog inbare vorderingen op debiteuren.

09-09-2020
4

Opbrengst
Niet aan de orde.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is niet gebleken van (zakelijke) vorderingen van banken.

11-12-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten aangetroffen. Het onderzoek is gaande.

11-12-2019
1

Er is een leasecontract aangetroffen inzake een Fiat Doblo. Het voertuig w as
reeds voor de datum van faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij.
Naar verw achting zal sprake zijn van een overw aarde die aan de boedel kan
w orden afgedragen. De afw ikkeling is gaande.

10-03-2020
2

De afdracht aan de boedel heeft plaatsgehad. De afw ikkeling is gaande.

10-06-2020
3

Afgew ikkeld

09-09-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van zekerheden.

11-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is gebleken. Het onderzoek is gaande. Op 13 november 2019 is een
afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van tw ee maanden.

11-12-2019
1

Afgew ikkeld.

10-03-2020
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

11-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

11-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de exploitatie van de failliete
onderneming. De punten 6.1. en 6.2. zijn niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

11-12-2019
1

6.4 Beschrijving
Er hebben zich enkele gegadigden voor een doorstart gemeld. Aan de
gegadigden is een digitaal bidboek verstrekt. De mogelijkheden voor een
doorstart zijn nagegaan. De inschatting is thans dat er geen doorstart zal
w orden gerealiseerd. Om die reden zijn (tevens) de voorbereidingen voor een
alternatieve w ijze van het te gelde maken van de roerende zaken, een
onlineveiling, in gang gezet.

11-12-2019
1

Er is geen doorstart gerealiseerd.

10-03-2020
2

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

11-12-2019
1

Niet van toepassing.

10-03-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet aan de orde.

Toelichting
Niet aan de orde.

11-12-2019
1

10-03-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Opgave volgt.

11-12-2019
1

Hieraan is voldaan.

10-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Emerto
Blijkens de registers van de Kamer van Koophandel heeft de laatste
deponering plaatsgehad op 10 maart 2014 inzake de jaarrekening over 2013.
Hierdoor is artikel 2:248 lid 2 BW van toepassing.

11-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

11-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Opgave volgt.

11-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet onderzocht. Zie tevens punt 7.2.

Toelichting
Op 13 november 2019 is het faillissement uitgesproken van de bestuurder.

Toelichting
Er zal hierdoor geen verdere actie w orden ondernomen.

11-12-2019
1

10-06-2020
3

13-11-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog niet onderzocht

Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

11-12-2019
1

10-06-2020
3

Toelichting
opgaaf volgt

11-12-2019
1

€ 9.753,50

10-06-2020
3

Toelichting
Emerto: UW V € 9.753,50
Benbellen: PM (huur)

Toelichting
Emerto: UW V € 9.753,50
Benbellen: € 7.593,16 (huur)

09-09-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
opgaaf volgt

11-12-2019
1

€ 14.725,82

10-03-2020
2

€ 19.511,82

10-06-2020
3

Toelichting
Emerto € 19.511,82
BenBellen € 68.451,00

Toelichting
Emerto € 19.650,82
BenBellen € 68.451,00

Toelichting
Emerto € 19.789,82

09-09-2020
4

13-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
opgaaf volgt
€ 20.940,28
Toelichting
Emerto € 20.940,28

8.4 Andere pref. crediteuren

11-12-2019
1

10-06-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
opgaaf volgt

Toelichting
Veldhuis € 5.371,00 (loonvordering)

11-12-2019
1

09-09-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
opgaaf volgt

11-12-2019
1

8

10-03-2020
2

18

10-06-2020
3

Toelichting
Emerto 18
Benbellen 14

Toelichting
Emerto 18
Benbellen 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
opgaaf volgt
€ 12.894,34

11-12-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
€ 12.894,93 PM
€ 46.987,96

10-06-2020
3

Toelichting
Emerto € 46.987,96
Benbellen € 33.473,02 PM

Vanuit de eenmanszaak en de rechtspersoon w erd één onderneming
gedreven. De eenmanszaak zou w orden ingebracht in de rechtspersoon, doch
dit proces w as op het moment van faillietverklaring nog niet afgerond. De
zakelijke vorderingen zijn door de vorenstaande omstandigheid niet altijd
eenduidig toe te rekenen aan de eenmanszaak respectievelijk de
rechtspersoon.

Toelichting
Emerto € 46.987,96
Benbellen € 99.327,47

09-09-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hiervan is nog geen inschatting te maken.

11-12-2019
1

Naar verw achting komen de faillissementen in aanmerking voor opheffing
vanw ege de toestand van de boedel. In dat geval kan aan de crediteuren
geen uitdeling w orden gedaan.

10-03-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures door de curator aanhangig gemaakt noch zijn er
procedures door de curator overgenomen. De punten 9.1. tot en met 9.3. zijn
niet van toepassing.

11-12-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
x
•
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
taxatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
afw ikkelen eigendommen derden
verkoop activa
levering activa
inning debiteuren
inventariseren mogelijkheden doorstart
afw ikkeling procedures
afw ikkeling abonnementen klanten
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)
inventarisatie zekerheden
inventarisatie crediteuren
onderzoek rechtmatigheid
onderzoek administratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke w erkzaamheden

11-12-2019
1

De aangekruiste taken zijn afgew ikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht. Er is nog geen inschatting te
maken van de termijn van afw ikkeling.

10-06-2020
3

Het faillissement is voor afw ikkeling gereed. Aan de rechter-commissaris zal
w orden verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing vanw ege de
toestand van de boedel.

13-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Het volgende verslag zal per 13 maart 2020 w orden opgemaakt en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

11-12-2019
1

Het volgende verslag zal per 10 juni 2020 w orden opgemaakt en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

10-03-2020
2

Het volgende verslag zal per 10 september 2020 w orden opgemaakt en
binnen één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

10-06-2020
3

Het volgende verslag zal per 9 december 2020 w orden opgemaakt en binnen
één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

09-09-2020
4

Het vijfde verslag betreft het eindverslag.

13-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

