Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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NL:TZ:0000135760:F001
17-03-2020

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr S. Veenema-Bruinsma

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tuinhuis Stunter B.V.

17-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Tuinhuis Stunter B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudend te (7903 AH) Hoogeveen, aan de Industriew eg 25-F,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 65340493.

17-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Verkoop van houten bouw - en tuinmaterialen en detailhandel via internet in
huis- en tuinartikelen w aarbij de focus voornamelijk ligt op de verkoop van
houten tuinhuizen voor de particuliere markt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 922.932,00

€ 323.391,00

€ 909.966,00

2018

€ 918.588,00

€ 245.951,00

€ 1.636.663,00

2016

€ 285.568,00

€ 169.789,00

€ 689.860,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

17-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens voor 2018 is gebaseerd op de ontvangen voorlopige
jaarrekening 2018.

17-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

17-04-2020
1

Toelichting
Zie 2.1.

Boedelsaldo
€ 56,78

17-04-2020
1

€ 2.320,78

17-07-2020
2

€ 5.119,78

17-10-2020
3

€ 42.119,78

25-01-2021
4

€ 15.160,82

05-05-2021
5

€ 17.716,82

05-08-2021
6

€ 17.716,82

04-11-2021
7

€ 18.789,92

04-02-2022
8

€ 20.289,92

04-05-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-3-2020

17-04-2020
1

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

17-07-2020
2

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

17-10-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

25-01-2021
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

05-05-2021
5

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

05-08-2021
6

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

04-11-2021
7

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021

04-02-2022
8

t/m
31-1-2022
van
1-2-2022
t/m
30-4-2022

Bestede uren

04-05-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 36 min

2

32 uur 42 min

3

9 uur 54 min

4

20 uur 24 min

5

20 uur 6 min

6

8 uur 42 min

7

3 uur 42 min

8

3 uur 6 min

9

8 uur 36 min

totaal

163 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag beschrijven de stand van de boedel over de afgelopen periode.
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. De curator
baseert zich immers op de aangetroffen gegevens en informatie van derden.
Het is aldus mogelijk dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of -achteraf bezien- bijgesteld dient te
w orden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend. De
inhoud van de papieren versie is identiek aan de inhoud van de digitale
versie.

04-05-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de Tuinhuis Stunter B.V. (hierna:
"failliete vennootschap") is CBB Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder
van CBB Holding B.V. is de heer M. Boeren (hierna; "de bestuurder").

17-04-2020
1

De presentatie en zichtbaarheid van de failliete vennootschap via de reguliere
en gangbare (media)kanalen gaat voornamelijk onder de naam Blokhut Stunter
B.V. Blokhut Stunter is de handelsnaam van de aan de failliete vennootschap
gelieerde vennootschap W OOD International B.V. De bestuurder van de
failliete vennootschap is tevens (indirect) bestuurder van W OOD Internationaal
B.V. Daarnaast exploiteert de bestuurder van de failliete vennootschap nog
een andere vennootschap die Blokhut Stunter Veenendaal heet.
Op 1 september 2020 is de voornoemde vennootschap Blokhut Stunter
Veenendaal B.V. in staat van faillissement verklaard. Bovendien is de curator
recentelijk gebleken dat W ood International B.V. evenals zustervennootschap
BC W erkmaterieel B.V. per 1 oktober 2020 middels een turboliquidatie zijn

17-10-2020
3

opgeheven. Volgens de bestuurder zijn alle activiteiten van de door hem
gedreven ondernemingen met ingang van 1 juli 2020 overgedragen aan de
vennootschap J. van den Berg B.V. De curator heeft de gang van zaken in
onderzoek.
De curator heeft vernomen dat de door J. van den Berg B.V. overgenomen
activiteiten van Blokhut Stunter Veenendaal B.V. inmiddels w eer zou hebben
overgedragen naar een ander (Bosnische) partij. Omdat in Blokhut Stunter
Veenendaal B.V. voornamelijk onderhanden w erk zat dat (indirect) van de
failliete vennootschap is overgenomen en w aar al aanbetalingen w aren
verricht heeft de curator besloten dat er op basis van op dit moment bekende
informatie geen aanleiding is om de overdracht van de activiteiten nadere
acties te ondernemen jegens de partijen die de activiteiten hebben
overgenomen.

25-01-2021
4

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w aren er op datum faillissement geen lopende procedures.

17-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van de failliete vennootschap zijn ondergebracht bij de CBB
Holding B.V.

17-04-2020
1

1.4 Huur
De activiteiten van de failliete vennootschap vinden plaats in het bedrijfspand
gelegen aan de Industriew eg 25-F te Hoogeveen. De huurder van het
bedrijfspand is CBB Holding B.V. Uit de bankafschriften van de failliete
vennootschap blijkt dat de huur door de failliete vennootschap w erd betaald.
De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting gevraagd omtrent
de huursituatie.

17-04-2020
1

De bestuurder heeft als reden van de huurbetalingen door de failliete
vennootschap aangegeven dat de failliete vennootschap voor 98% gebruik
maakt van het pand.

17-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Vanw ege de coronacrisis heeft het inventarisatiegesprek met de bestuurder
van de failliete vennootschap telefonisch plaatsgevonden.

17-04-2020
1

De failliete vennootschap houdt zich bezig met de verkoop en het plaatsen van
tuinhuizen. De verkoopactiviteiten vinden plaats vanuit het bedrijfspand te
Hoogeveen en via internet. De inkoop van de tuinhuizen verloopt via de
zustervennootschap van de failliete vennootschap W OOD Internationaal B.V.
W OOD Internationaal B.V. koopt (hout)materialen en tuinhuizen rechtstreeks
bij een producent in Estland.
Naar zeggen van de bestuurder hebben gezondheidsklachten van de
bestuurder ervoor gezorgd dat het
niet mogelijk w as om de bedrijfsvoering voor de volle 100% uit te kunnen
voeren. Volgens de bestuurder zijn er al geruime tijd problemen met
betrekking tot de levering van bestelde tuinhuizen door de producent in
Estland.
Een groot aantal (particuliere) klanten heeft een aanbetaling gedaan voor de
levering en plaatsing van een tuinhuis. Door het uitblijven van de leveringen
van (hout)materiaal en tuinhuizen door de producent kon de failliete
vennootschap niet overgaan tot levering van de bestelde tuinhuizen.
Uiteindelijk heeft een particuliere klant het faillissement aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

17-04-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft loonstroken van januari en februari aangeleverd van vijf
medew erkers . Enkele dagen voor datum faillissement heeft één van deze
medew erkers ontslag genomen. Daarnaast heeft een zesde w erknemer zich
bij de curator gemeld met de mededeling ook een arbeidsovereenkomst met
de failliete vennootschap te hebben. Tevens heeft een zevende (oud)medew erker zich bij de curator gemeld met de mededeling nog een
loonvordering op de failliete vennootschap te hebben. Omdat (nog) niet met
zekerheid kon w orden vastgesteld of de arbeidsovereenkomsten op een
rechtsgeldige w ijze w aren beëindigd, is toestemming aan de rechtercommissaris gevraagd en verkregen voor het ontslag van alle zeven
w erknemers.

Personeelsleden
7
Toelichting
Nadat ook het faillissement van Blokhut Stunter Veenendaal B.V. w as
uitgesproken is gebleken dat een deel van de w erknemers van Tuinhuis
Stunter B.V. voor het faillissement zijn overgegaan naar Blokhut Stunter

17-10-2020
3

Veenendaal B.V. Vervolgens zouden alle activiteiten van de betrokken
ondernemingen met ingang van 1 juli 2020 zijn overgedragen aan J. van den
Berg B.V. De curator heeft de gang van zaken in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-04-2020
1

Toelichting
Het is niet bekend hoeveel w erknemers de failliete vennootschap in het jaar
voorafgaand aan het faillissement had.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-3-2020

7

Het ontslag is schriftelijk aangezegd. Het UW V heeft te kennen
gegeven de verdere afhandeling rechtstreeks met de w erknemers
af te zullen stemmen.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

17-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken op naam staan.

17-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naar zeggen van de bestuurder heeft de failliete vennootschap geen
bedrijfsmiddelen in eigendom. De inventaris en voorraden in het bedrijfspand
zijn naar zeggen van de bestuurder eigendom van Blokhuis Stunter
Veenendaal B.V., w aarvan de bestuurder van de failliete vennootschap
eveneens enig aandeelhouder en bestuurder is. Uit de jaarrekening blijkt
evenw el dat de failliete vennootschap zou beschikken over materiële vaste
activa en voorraden. De curator heeft hieromtrent opheldering gevraagd aan
de bestuurder en is thans in afw achting van een reactie.

17-04-2020
1

Naar zeggen van de bestuurder is een aanhanger in 2017 gestolen en zijn de
overige materiële activa bestanddelen bestaande uit kantoormeubelen,
gevelreclame, show roomblokhutten en plaatmateriaal niet meer aanw ezig bij
de failliete vennootschap. Voor w at betreft het saldo aan voorraden dat in de
financiële administratie staat genoteerd zal er w ederom bij de bestuurder
navraag w orden gedaan w aar de voorraden zich bevinden .

17-07-2020
2

De bestuurder heeft aangegeven dat alle bedrijfsmiddelen in eigendom
toebehoorden aan W ood Internationaal B.V., BC W erkmaterieel B.V. en CBB
Holding B.V. Na het faillissement van Blokhut Stunter Veenendaal B.V. heeft de
bestuurder te kennen gegeven dat alle ondernemingsactiviteiten en activa
zouden per 1 juli 2020 zijn overgedragen aan J. van der Berg B.V.

17-10-2020
3

De bestuurder heeft stukken aangeleverd w aaronder de aangifte van diefstal
van de aanhanger. Daarnaast heeft de curator van verschillende betrokkenen
begrepen dat met ingang van 1 juli 2020 inderdaad alle activiteiten en
bedrijfsmiddelen van de failliete vennootschap en gelieerde vennootschappen
middels een activa/passiva overeenkomst zijn overgedragen aan J. van den
Berg B.V.

25-01-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft in 2017 beslag gelegd op de aanw ezige tuinhuizen/blokhutten
die stonden opgesteld in het bedrijfspand, en op het (beperkt) aanw ezige
kantoorinventaris.

17-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren bedrijfsmiddelen.

17-04-2020
1

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat de bedrijfsmiddelen ten tijde van
het faillissement eigendom van de failliete vennootschap w aren. W el w ordt de
situatie nader onderzocht.

17-10-2020
3

De curator van verschillende betrokkenen begrepen dat met ingang van 1 juli
2020 inderdaad alle activiteiten en bedrijfsmiddelen van de failliete
vennootschap en gelieerde vennootschappen middels een activa/passiva
overeenkomst zijn overgedragen aan J. van den Berg B.V.

25-01-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft te kennen gegeven dat er
geen voorraden aanw ezig zouden zijn vanw ege het uitblijven van (indirecte)
leveringen van (hout)materiaal en tuinhuizen.

17-04-2020
1

Zie in dit kader ook het gestelde onder 'Bedrijfsmiddelen'. De curator heeft niet
kunnen vaststellen dat de voorraden ten tijde van het faillissement eigendom
van de failliete vennootschap w aren. W el w ordt de situatie nader onderzocht.

17-10-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

17-10-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen debiteuren aanw ezig.

17-04-2020
1

Uit de digitale administratie volgt een debiteurensaldo van meer dan €
400.000,00. Bovendien blijkt daaruit een aanzienlijke vordering in rekening
courant (meer dan € 650.000,00) op CBB Holding B.V. De curator heeft e.e.a. in
onderzoek.

17-10-2020
3

Vanw ege de onvolledigheid van de administratie (zie 7.1) is het vooralsnog
niet na te gaan of het debiteurensaldo actueel is.

25-01-2021
4

De curator heeft CBB Holding B.V. aangeschreven in verband met de vordering
in rekening courant. Hierop is geen reactie ontvangen. De curator zal CBB
Holding B.V. nogmaals aanschrijven.

05-05-2021
5

Op het tw eede betalingsverzoek van de curator is geen betaling of reactie
ontvangen.

05-08-2021
6

De curator heeft geen reactie van CBB Holding B.V. ontvangen. De curator zal
de mogelijkheden onderzoeken om nadere (rechts)maatregelen te treffen.

04-11-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek.

17-10-2020
3

Incasso vordering CBB Holding B.V.

05-05-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 878.977,47
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ad. € 878.977,47 op de failliete
vennootschap w egens een aan de failliete vennootschap alsmede gelieerde
vennootschappen verstrekte lening en kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten

17-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap heeft een operationele leaseovereenkomst gesloten
met Van Mossel Autolease voor de financiering van tw ee bedrijfsbussen die
thans staan geparkeerd bij de failliete vennootschap. De leasemaatschappij
zal rechtstreeks contact opnemen met de bestuurder van de failliete
vennootschap voor het ophalen van de bedrijfsbussen.

17-04-2020
1

Daarnaast had de bestuurder een operationele leaseovereenkomst afgesloten
met Broekhuis Lease voor een personenauto. Dit voertuig is reeds ingeleverd
bij de de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrechten op de inventaris, voorraden en
vorderingen van de failliete vennootschap. Tevens heeft zij diverse
zekerheidsrechten van andere (gelieerde) partijen verkregen.

17-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Aangezien geen activa zijn aangetroffen vooralsnog niet van toepassing.

17-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

17-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht

17-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht
van reclame.

17-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatiew erkzaamheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

17-04-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege het ontbreken van (hout)materiaal en tuinhuizen zijn de projecten
stil komen te liggen. De exploitatie is niet door de curator voortgezet.

17-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet aan de orde.

17-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

7. Rechtmatigheid

17-04-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De fysieke en digitale administratie is ondanks herhaald verzoek
nog niet overhandigd.

17-04-2020
1

De curator heeft, via de aanbieder van de softw are, toegang gekregen tot de
digitale administratie en
hieruit de nodige financiële stukken en audit files gehaald.

17-07-2020
2

De bestuurder heeft (naar eigen zeggen) de volledige fysieke administratie van
de failliete vennootschap afgeleverd bij de curator. De curator heeft mede op
basis van deze stukken geconstateerd dat de aangeleverde administratie
uiterst beperkt en onvolledig is. Ook de digitale administratie is niet volledig en
correct gevoerd. Onlangs heeft de bestuurder aangegeven toch nog over
aanvullende administratie te beschikken. Deze zou hij hebben opgehaald bij de
de accountant. De overhandiging van deze stukken heeft nog niet
plaatsgevonden.

25-01-2021
4

In de afgelopen periode heeft de bestuurder nog een beperkte hoeveelheid
fysieke administratie bij de curator langsgebracht. Het betreft hier enkele
mappen en enveloppen met onder andere inkoopfacturen en kassabonnen.

05-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 22 januari 2019, dus te laat, gedeponeerd. De
jaarrekening 2017 is op 5 maart 2019, dus te laat, gedeponeerd. Daarna zijn
geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

17-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien het geplaatste kapitaal slechts € 100,00 is zal dit niet nader w orden
onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-08-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-04-2020
1

In onderzoek.

Ja

17-10-2020
3

Toelichting
Hoew el het onderzoek nog niet is afgerond staat vast dat sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur en is onbehoorlijk bestuur naar het oordeel van
de curator ook de oorzaak van het faillissement. De curator zal de bestuurder
in dit verband ook aanschrijven.

Ja

05-05-2021
5

Toelichting
De van de bestuurder ontvangen aanvullende stukken hebben niet geleid tot
een ander oordeel omtrent het niet voldoen aan de administratieverplichting.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-04-2020
1

In onderzoek.

Ja
Toelichting
De curator heeft de arbeidsovereenkomst die de echtgenote van de
bestuurder in 2019 met de failliete vennootschap heeft gesloten vernietigd op
grond van de faillissementspauliana. Inmiddels is een minnelijke regeling
getroffen. (zie ook 7.7)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-01-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

17-04-2020
1

Uit de bij de banken opgevraagde bankafschriften is gebleken dat er
verschillende overboekingen hebben plaatsgevonden van zow el de failliete
vennootschap als van Blokhut Stunter Veenendaal B.V. naar
bankrekeningen op naam van gelieerde vennootschappen alsmede aan de
echtgenote van de bestuurder. Voor een deel zou het hier loonbetalingen
betreffen in verband met gestelde arbeidsovereenkomsten met de echtgenote
alsmede loon voor de bestuurder. Daarnaast zijn nog vele andere betalingen
verricht naar gelieerde partijen. De curator heeft de echtgenote
aangeschreven en verzocht om terugbetaling van alle op bankrekeningen op
haar naam ontvangen bedragen. Bovendien heeft de curator enkele gelieerde
vennootschappen aangeschreven in verband met de vorderingen die de
failliete vennootschap uit hoofde van rekening courantverhoudingen lijkt te
hebben en de bestuurder in verband met onbehoorlijk bestuur. De curator
heeft bovendien conservatoir beslag gelegd op de vermogensbestanddelen
van de echtgenote. Na onderhandelingen met (de advocaat van) de
echtgenote heeft dit uiteindelijk, na goedkeuring van
de rechter commissaris, geleid tot een schikking met de echtgenote.

25-01-2021
4

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft niet gereageerd op de
aansprakelijkstelling. De curator zal de bestuurder nogmaals aanschrijven.

05-05-2021
5

In de afgelopen periode heeft de curator de bestuurder gerappelleerd om het
volledige faillissementstekort te betalen. Betaling of enige reactie van de
bestuurder is (w ederom) uitgebleven. De curator onderzoekt de mogelijkheden
om nadere (rechts)maatregelen te ondernemen.

05-08-2021
6

Het onderzoek is gaande.

04-11-2021
7

Naar aanleiding van de conclusies van de curator in het
rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator het vermoeden van
faillissementsfraude gemeld bij het centraal meldpunt van de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft de curator verzocht om de melding daadw erkelijk
om te zetten naar een aangifte. Dit is inmiddels gebeurd.
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Het onderzoek naar mogelijke (rechts)maatregelen jegens de bestuurder is
nog gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden in verband met geconstateerd onrechtmatig bestuur en
betalingen aan/vordering op gelieerde vennootschappen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

25-01-2021
4

€ 15.640,42

05-05-2021
5

Toelichting
UW V: € 15.640,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.667,00

17-07-2020
2

€ 460.140,40

17-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.895,05

05-05-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.721,92

17-07-2020
2

Toelichting
Vordering ex-w erknemer: € 4.721,92

8.5 Aantal concurrente crediteuren
57

17-07-2020
2

61

17-10-2020
3

73

05-05-2021
5

65
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.224.946,81

17-07-2020
2

€ 1.239.838,84

17-10-2020
3

€ 1.244.364,88

05-05-2021
5

€ 1.245.593,99
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatiew erkzaamheden.

17-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

17-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Afgerond.

17-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nagaan situatie huurovereenkomst;
Onderzoek bedrijfsmiddelen;
Inventarisatie schuldenlast;
Onderzoek administratie;
Rechtmatigheidsonderzoek.
Afw ikkeling.

Onderzoek bedrijfsmiddelen;
Inventarisatie schuldenlast;
Onderzoek administratie;
Rechtmatigheidsonderzoek.
Afw ikkeling.

Inventarisatie schuldenlast;
Onderzoek administratie;
Rechtmatigheidsonderzoek.
Afw ikkeling.

Inventarisatie schuldenlast;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Afw ikkeling.

17-04-2020
1

17-10-2020
3

25-01-2021
4

05-08-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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