Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
14-07-2021
F.18/19/244
NL:TZ:0000124063:F001
17-12-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr F.R. Omta

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Heerlijckheid B.V.

17-01-2020
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te (9671 ET) W inschoten, Venne no. 74 B 5, KvK 67501265

17-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK:
SBI-code: 47299 – gespecialiseerde w inkels in overige voedings – en
genotmiddelen
SBI-code: 56102 – Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
Detailhandel in streekproducten alsmede lunchroom

17-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 121.892,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 23.074,00

€ 277.427,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens uit een uitdraai van de w inst/verliesrekening.

17-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens KvK: 0 / Feitelijk: onbekend

17-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 18.000,00

17-01-2020
1

€ 3.401,18

20-04-2020
2

€ 3.401,18

17-07-2020
3

€ 3.401,18

16-10-2020
4

€ 3.401,18

15-01-2021
5

€ 3.401,18

14-04-2021
6

€ 3.401,18

14-07-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2019

17-01-2020
1

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

20-04-2020
2

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

17-07-2020
3

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

16-10-2020
4

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

15-01-2021
5

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

14-04-2021
6

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021
t/m
14-7-2021

Bestede uren

14-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 36 min

2

6 uur 36 min

3

3 uur 6 min

4

5 uur 6 min

5

1 uur 42 min

6

3 uur 0 min

7

1 uur 42 min

totaal

59 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of in een later stadium bijgesteld dient te w orden.
Deze onzekerheden kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste vooruitzichten voor crediteuren en andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen om vermelde redenen geen rechten
w orden ontleend.

17-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Heerlijckheid B.V. betreft een besloten vennootschap w aarvan mevrouw M.
de W olf-van Houten alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is.

17-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend liepen er geen gerechtelijke procedures.

17-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen.

1.4 Huur

17-01-2020
1

1.4 Huur
Het pand aan de Venne 74 B 5 te (9671 ET) W inschoten w erd gehuurd van
Vivesta W inkelcentrum ’t Rond W inschoten B.V. In het kader van een
activatransactie (zie hierna onder hoofdstuk 3) is de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden beëindigd per 15 januari 2020.

17-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de heer B.C. de W olf in verband met de
levering van een koffiemachine en het niet nakomen van de
betalingsverplichting. Volgens een verklaring van de bestuurder w as het juist
dat de BV meerdere schulden onbetaald liet op grond w aarvan het
faillissement is aangevraagd. Voorafgaand aan het faillissement w as de
bestuurder al bezig met verkooponderhandelingen om de onderneming te
verkopen. De bedoeling w as dat een en ander geëffectueerd zou w orden per
september/oktober 2019. Met de beoogde koper is echter over diverse zaken
onenigheid ontstaan zodat er tot datum faillissement geen definitieve
koopovereenkomst is ontstaan. Vanaf september 2019 heeft de bestuurder –
volgens eigen zeggen – geen ondernemersactiviteiten meer uitgevoerd. De
curator heeft nog in onderzoek w at zich in de periode september 2019 tot
datum faillissement heeft afgespeeld.

17-01-2020
1

Nog in onderzoek.

20-04-2020
2

Nog in onderzoek. Daartoe is met de voormalig bestuurster een afspraak
gepland in de komende verslagperiode.

17-07-2020
3

De curator heeft met de voormalig bestuurder overleg gevoerd, ook ter zake
de periode na september t/m datum faillissement. Afgesproken is dat aan de
curator nadere schriftelijke informatie w ordt verstrekt, zodat de curator zich
een beter beeld kan vormen. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn de
gegevens nog niet ontvangen.

16-10-2020
4

Ondanks diverse verzoeken heeft de curator nog immer geen informatie
ontvangen. De curator beraadt zich over de verdere strategie.

15-01-2021
5

Inmiddels heeft de curator diverse nadere informatie ontvangen van de
voormalig bestuurder. In de komende verslagperiode zal een en ander nader
bestudeerd w orden.

14-04-2021
6

De ontvangen informatie betreft onder andere diverse bankafschriften,
andere financiële informatie en diverse correspondentie over de periode
september t/m november 2019. Er lijkt nog w el enige omzet gedraaid in de
laatste maanden voorafgaand aan het faillissement.

14-07-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend. In eerste instantie is aan de curator meegedeeld dat er geen
personeelsleden meer in dienst w aren. De curator heeft ook bij het UW V
geverifieerd w at er al dan niet bekend w as over mogelijke w erknemers. Hieruit
bleek dat tot september 2019 loonaangifte w as gedaan en daarna niet meer.
Met het UW V is afgesproken af te w achten of zich personen zouden melden.
Uiteindelijk hebben zich een aantal personen gemeld bij de curator.
Zekerheidshalve en voor zover vereist is uiteindelijk aan een 14-tal
personeelsleden, onder w ie de bestuurder, vanuit faillissement met
toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd.

17-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-01-2020
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-1-2020

10

zie hiervoor.

17-4-2020

4

zie hiervoor.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
Voor zover bekend eerst afgerond.

17-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

17-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

17-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, een koffiemachine met toebehoren en
goodw ill.

€ 21.000,00

totaal

€ 21.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft W aardemeesters te Groningen (onderdeel van
Onlineveilingmeester.nl) de inventaris laten taxeren. De inventaris en goodw ill
zijn verkocht aan de verhuurder.
Een derde claimt een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de koffiemachine
met toebehoren. De curator heeft dit nog in onderzoek. Indien de curator van
oordeel is dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zal de
koffiemachine met toebehoren buiten de activaovereenkomst vallen en is de
koper de overeengekomen prijs met betrekking tot de koffiemachine en
toebehoren ad € 3.000,00 niet verschuldigd.

17-01-2020
1

De discussie met de derde over de koffiemachine is nog niet afgerond.

20-04-2020
2

De derde heeft allerlei schriftelijke stukken overgelegd en de curator is in
overleg met de derde teneinde deze kw estie af te w ikkelen.

17-07-2020
3

Uit de overgelegde schriftelijke stukken is gebleken dat het
eigendomsvoorbehoud terecht is ingeroepen. De koffiemachine en toebehoren
zijn inmiddels geretourneerd w aarmee de kw estie is afgew ikkeld.

16-10-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, de belastingdienst heeft vorderingen uit hoofde van zow el loon- als
omzetbelasting.

17-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog eerst afgerond.

17-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

17-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

17-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

17-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

17-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
n.v.t.

17-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
n.v.t.

17-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 21.658,36

17-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend n.v.t.

17-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding inventaris en transportmiddelen. Persoonlijke borgstelling door de
bestuurder ad € 40.000,-.

17-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, zie hiervoor. Met dien verstande dat de belastingdienst vorderingen heeft
uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting en dat verkoop van de
inventaris op grond van artikel 57 lid 3 Fw heeft plaatsgevonden.

17-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De aanvrager van het faillissement pretendeert een eigendomsvoorbehoud te
zijn overeengekomen ter zake een koffiemachine met toebehoren. Tevens
heeft de leverancier van het servies zich bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. Daarnaast heeft de een brouw erij zich gemeld met een
eigendomsvoorbehoud op de tapinstallatie en een tw eetal parasols. De
discussie met de leverancier van de koffiemachine w ordt gevoerd door de
curator. Met de koper van de inventaris is voorts overeengekomen dat de
koper rechtstreeks contact zal hebben met voornoemde leveranciers van het
servies en tapinstallatie teneinde zelfstandig afspraken te maken over
retournering dan w el mogelijk andere afspraken.

17-01-2020
1

De discussie over de koffiemachine loopt nog. De overige crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud zijn verw ezen naar de koper van de inventaris
teneinde zelfstandig afspraken te maken met de diverse partijen.

20-04-2020
2

Zie hiervoor onder hoofdstuk 3.

17-07-2020
3

Afgew ikkeld, zie hiervoor onder hoofdstuk 3.

16-10-2020
4

5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

17-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

17-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

17-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehouden.

17-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

17-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

17-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

17-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

17-01-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

17-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

17-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

17-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

17-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft één en ander nog in onderzoek.

17-01-2020
1

Nog in onderzoek.

20-04-2020
2

Nog in onderzoek. Daartoe is met de voormalig bestuurster een afspraak
gepland in de komende verslagperiode.

17-07-2020
3

Zie hiervoor onder hoofdstuk 1. De curator is nog in afw achting van nadere
gegevens.

16-10-2020
4

Ondanks diverse verzoeken heeft de curator nog immer geen informatie
ontvangen. De curator beraadt zich over de verdere strategie.

15-01-2021
5

Zie hiervoor bij punt 1 onder het kopje ‘oorzaak faillissement’. Een en ander
dient nog nader bestudeerd te w orden.

14-04-2021
6

Zoals onder punt 1 vermeld heeft de curator onder andere diverse
bankafschriften, andere financiële informatie en diverse correspondentie over
de periode september t/m november 2019 ontvangen van de voormalig
bestuurder. Er is nog w el enige omzet gedraaid in de laatste maanden
voorafgaand aan het faillissement.

14-07-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De BV is opgericht op 16 december 2016. Er zijn volgende de Kamer van
Koophandel geen deponeringen aanw ezig.

17-01-2020
1

Nu er geen enkele jaarrekening is gedeponeerd is er op zich sprake van een
zg. 2:248 BW situatie. De curator zal zich in de komende verslagperiode
beraden over de implicaties hiervan.

14-07-2021
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. (kleine vennootschap)

17-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1 en 1.

7.6 Paulianeus handelen

17-01-2020
1

20-04-2020
2

17-07-2020
3

16-10-2020
4

15-01-2021
5

14-04-2021
6

14-07-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

17-01-2020
1
20-04-2020
2

17-07-2020
3

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

16-10-2020
4

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.
In onderzoek

15-01-2021
5

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.
In onderzoek

14-04-2021
6

Toelichting
Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.
In onderzoek

14-07-2021
7

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1 en 1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

17-01-2020
1

Nog in onderzoek.

17-07-2020
3

Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

16-10-2020
4

Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

15-01-2021
5

Nog in onderzoek, zie hiervoor onder 7.1 en 1.

14-04-2021
6

Zie hiervoor onder 7.1 en 1.

14-07-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Omtrent de diverse mogelijke (on)rechtmatigheden en/of paulianeuze
handelingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden.

17-01-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog onbekend.
€ 3.357,03

17-01-2020
1

20-04-2020
2

Toelichting
Verhuurder: huurpenningen na datum faillissement.
€ 10.460,72

17-07-2020
3

Toelichting
UW V: € 7.103,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.808,00

17-01-2020
1

€ 35.478,00

20-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend.
€ 8.164,34

17-01-2020
1

17-07-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog onbekend.
€ 1.062,00
Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-01-2020
1

20-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

17-01-2020
1

11

20-04-2020
2

13

17-07-2020
3

15

14-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.900,17

17-01-2020
1

€ 197.352,60

20-04-2020
2

€ 199.226,36

17-07-2020
3

€ 178.399,51

16-10-2020
4

€ 182.423,52

14-04-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium nog geen mededelingen w orden gedaan.

17-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie hiervoor.

17-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

17-01-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

17-01-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

17-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

17-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : naar verw achting nog
max. 3 mnd.
- verkoop activa : deels afgerond.
- levering activa : deels afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : naar verw achting nog
max. 3 mnd.
- inventarisatie zekerheden : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 6 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 6 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 6 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

17-01-2020
1

- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.

20-04-2020
2

- verkoop activa : deels afgerond.
- levering activa : deels afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.
- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.
- verkoop activa : deels afgerond.
- levering activa : deels afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

17-07-2020
3

- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.
- verkoop activa : afgerond.
- levering activa : afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

16-10-2020
4

- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.
- verkoop activa : afgerond.
- levering activa : afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.

15-01-2021
5

- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting bij opheffing.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.
- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.
- verkoop activa : afgerond.
- levering activa : afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting bij opheffing.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.
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- inventarisatie activa : afgerond.
- taxatie activa : afgerond.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : afgerond.
- verkoop activa : afgerond.
- levering activa : afgerond.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t
- inventarisatie zekerheden : afgerond.
- afw ikkelen met separatisten : naar verw achting bij opheffing.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag w erknemers : afgew ikkeld
- huuropzegging : afgew ikkeld
- oplevering huurlocatie : afgew ikkeld.
- inning debiteuren : n.v.t.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verw achting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke w erkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier kan op dit moment nog geen uitspraak over w orden gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag

17-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

17-01-2020
1

