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

7
02-08-2022
F.18/21/11
NL:TZ:0000175207:F001
26-01-2021

R-C
Curator

mr. D.J. Klijn
mr R.P. van Boven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schoenmode Mennega v.o.f.

22-02-2021
1

Gegevens onderneming
Schoenmode Mennega v.o.f.
Gedempte Singel 28, 9401 JP Assen

22-02-2021
1

Activiteiten onderneming
W inkel in schoenen en aanverw ante artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 421.743,00

€ 24.898,00

€ 565.669,00

2020

€ 326.741,00

€ 24.893,00

€ 568.141,00

2018

€ 429.708,00

€ 8.314,00

€ 594.233,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

22-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-02-2021
1

€ 70,00

21-05-2021
2

€ 17.163,22

19-08-2021
3

€ 17.693,44

11-11-2021
4

€ 17.052,04

11-02-2022
5

€ 17.052,04

11-05-2022
6

€ 17.603,04

02-08-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-1-2021

22-02-2021
1

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

21-05-2021
2

t/m
20-5-2021
van
20-5-2021

19-08-2021
3

t/m
19-8-2021
van
19-8-2021

11-11-2021
4

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

11-02-2022
5

t/m
10-2-2022
van
11-2-2022

11-05-2022
6

t/m
10-5-2022
van
11-5-2022
t/m
1-8-2022

Bestede uren

02-08-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 9 min

2

24 uur 18 min

3

31 uur 36 min

4

1 uur 24 min

5

2 uur 18 min

6

4 uur 6 min

7

2 uur 18 min

totaal

78 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten en zijn de heer M.J. Bosgraaf en mevrouw S.M. Mennega. Er zijn
geen overige leidinggevenden.

22-02-2021
1

De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF maar
w ensen te onderzoeken of een persoonlijke insolventieprocedure kan w orden
voorkomen.
Ten aanzien van de vennoten is op 22 februari 2021 de w ettelijke
schuldsanering uitgesproken.

19-08-2021
3

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende gerechtelijke procedures bekend.

22-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

22-02-2021
1

1.4 Huur
Van huurovereenkomsten is de curator niet gebleken.

22-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
In het algemeen geldt dat schoenenw inkels veel concurrentie hebben
gekregen van internetw inkels. De door de VOF geëxploiteerde w inkel had
echter een goede naam op het gebied van advisering van haar klanten.
De vennoten hebben w el erkend dat de resultaten van de onderneming al
geruime tijd - rekening houdend met een normale ondernemingsbeloning - niet
voldoende w aren.
In het jaar 2011 is fors geïnvesteerd in het w inkelpand en in het jaar 2014 zijn
de voorraad en het personeelsbestand verkleind.
De vooruitzichten voor het jaar 2020 w aren in de optiek van de vennoten
goed, doch de coronacrisis en met name de Lock Dow n maatregelen hebben
geleid tot verliezen. De NOW regeling heeft dit onvoldoende kunnen opvangen.

22-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

22-02-2021
1

Toelichting
De personeelsleden w aren allen w inkelmedew erkers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

22-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-1-2021

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie, telefoongesprekken, conferentie met
buitendienstmedew erkster UW V en een personeelsbijeenkomst

22-02-2021
1

Opmerking verdient dat het UW V het beroep op de loongarantieregeling tot op
heden niet heeft toegestaan omdat ten aanzien van de vennoten geen
insolventieprocedure is geopend met als aanvullend argument dat de
betalingsonmacht van de vennoten ook niet vast is komen te staan.
Op 27 mei 2021 heeft het UW V alsnog een vordering bij de curator ingediend
uit hoofde van de loongarantieregeling.

19-08-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Gedempte Singel 28-30, 9401 JP Assen
Kadastraal Assen I 6152 / 6153 en 1/3e
deel van Assen I 1173

€ 315.000,00

totaal

€ 315.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek
€ 409.813,00

Boedelbijdr.
€ 6.847,54

€ 6.847,54

Toelichting onroerende zaken
Het betreft het w inkelpand en de mede-eigendom van een naastgelegen
steeg. De boekw aarde bedroeg per 31-12-2020 € 489.493,-

22-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Opvragen stukken kadaster, overleg met de adviseur van de hypotheekhouder
en correspondentie.

22-02-2021
1

Er is een overleg gepland met de hypotheekhouder inzake de verkoop van het
onroerend goed.
De hypotheekhouder heeft meegedeeld dat hij het w inkelpand door middel van
een zogenaamde "brokers opinion" zal laten w aarderen.
De brokers opinion is verkregen.
De hypotheekhouder en de curator hebben in de tw eede verslagperiode
afspraken over de gebruikelijke boedelbijdrage gemaakt en een
verkoopmemorandum doen uitgaan. Op basis hiervan zijn verschillende
biedingen ontvangen en de curator zal thans met partijen in onderhandeling
treden.

21-05-2021
2

De curator heeft, in overleg met de hypotheekhouder en de bew indvoerder in
de schuldsanering van de vennoten, met meerdere partijen onderhandeld. Er
is een koopovereenkomst gesloten inzake het onroerend goed en alle overige
activa. De levering heeft inmiddels plaatsgevonden.

19-08-2021
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boekw aarde van de inventaris bedroeg per 31-12-2020: € 26.548,-

22-02-2021
1

De inventaris moet nog w orden verkocht. In overleg met de hypotheekhouder
van het bedrijfspand is besloten hiermee te w achten in verband met het
sluiten van de w inkels vanw ege de Corona pandemie. Deze situatie is thans
gew ijzigd zodat de curator thans de w inkelinventaris zal gaan verkopen.

21-05-2021
2

De w inkelinventaris is tezamen met het onroerend goed en de voorraden
verkocht.

19-08-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing.

22-02-2021
1

Vanw ege het bodemvoorrecht van de fiscus kan de pandhouder geen
aanspraak maken op de verkoopopbrengst van de w inkelinventaris.

19-08-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
bezoek w inkel, doornemen stukken en correspondentie

22-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

schoenenvoorraad

€ 20.000,00

€ 2.420,00

totaal

€ 20.000,00

€ 2.420,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De boekw aarde van de w inkelvoorraad bedroeg per 31-12-2020 € 47.319.

22-02-2021
1

De voorraden moeten nog w orden verkocht. In overleg met de
hypotheekhouder van het bedrijfspand is besloten hiermee te w achten in
verband met het sluiten van de w inkels vanw ege de Corona pandemie. Deze
situatie is thans gew ijzigd zodat de curator thans de voorraden zal gaan
verkopen. De curator heeft van de hypotheekhouder toestemming om hiervoor
het bedrijfspand tot 1 augustus 2021 te verhuren aan een partij die de
schoenenvoorraad en de w inkelinventaris koopt. De curator onderzoekt thans
w elke partijen hiervoor geïnteresseerd zijn.

21-05-2021
2

De schoenenvoorraad is tezamen met het onroerend goed en de inventaris
verkocht.

19-08-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is getaxeerd en het rapport hiervan w ordt binnenkort verw acht.
Er w ordt een opheffingsuitverkoop overw ogen. Deze kan pas na de Lock Dow n
plaatsvinden.

22-02-2021
1

Daarnaast w enst de curator - in overleg met de hypotheekhouder - een
doorstart te onderzoeken.
Het taxatierapport heeft de pandhouder nog niet verstrekt. De curator overleg
hier nog over met de bank en zal anders zelf een w aardebepaling laten
verrichten.

21-05-2021
2

De curator heeft het taxatierapport van de pandhouder verkregen. De
mogelijkheid van een faillissementsuitverkoop is onderzocht, maar dit bleek
niet tot een aanvaardbare opbrengst te zullen leiden gelet op de hoogte van
de vermoedelijke kosten. Vervolgens is overeenstemming bereikt met de
pandhouder over verkoop van de voorraden en is een boedelbijdrage
overeengekomen. Opmerking verdient hierbij dat een belangrijk deel van de
koopsom moest w orden uitbetaald aan de leverancier van de schoenen die
een verlengd eigendomsvoorbehoud had bedongen.

19-08-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

inleg/aandeel in Duitse Coöperatieve Vereniging
totaal

Toelichting andere activa
Er is voor een nominale w aarde van € 4.000,- sprake van aandelen in de
inkooporganisatie. De curator gaat onderzoeken of hiermee boedelactief
gegenereerd kan w orden.

22-02-2021
1

Er w as nauw elijks sprake van kasgeld. De vennoten hebben dit moeten
aanw enden om hun levensonderhoud te voorzien gedurende de Lock Dow n.
Er is voor een nominale w aarde van € 4.000,- sprake van inleg ("aandeel") in
een Duitse inkooporganisatie. De curator heeft aanspraak op betaling gedaan
en hierover gecorrespondeerd en overleg gevoerd. Betaling is tot op heden
niet verkregen. Er w orden verw eren gevoerd die naar het voorlopig oordeel
van de curator niet juist zijn. De kw estie is dus nog in behandeling.

21-05-2021
2

De inleg in een Duitse inkooporganisatie is pas ultimo 2021 opeisbaar en
betaling zal ten vroegste dan plaatsvinden.

11-11-2021
4

De inleg in de inkooporganisatie is inmiddels opeisbaar.

11-02-2022
5

De inkooporganisatie heeft, na integrale voldoening van de middels
eigendomsvoorbehoud verzekerde vordering, een aanvullende vordering van €
3.999,26 ingediend ter verificatie. Deze vordering w ordt door de curator
betw ist.

11-05-2022
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De aandeelhoudersovereenkomst en statuten van de inkoopvereniging zijn
opgevraagd.

22-02-2021
1

De relevante stukken zijn ontvangen en bestudeerd. Er is gecorrespondeerd
en er heeft telefonisch overleg plaatsgevonden.

21-05-2021
2

Het definitieve standpunt van de inkooporganisatie is nog onbekend en
hieromtrent w ordt gecorrespondeerd.

11-02-2022
5

Met de inkooporganisatie w ordt gecorrespondeerd inzake de over en w eer
gestelde vorderingen.

11-05-2022
6

Correspondentie met de inkooporganisatie en de bij haar aangesloten
fabrikant.

02-08-2022
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vaststelling NOW 3.1

€ 551,00

€ 551,00

€ 0,00

Vordering uit hoofde van schade

€ 695,00

€ 695,00

€ 69,50

Saldo bij elektronisch betalingsplatform

€ 183,09

€ 183,09

€ 18,30

€ 1.429,09

€ 1.429,09

€ 87,80

totaal

Toelichting debiteuren
Er zijn, voor zover bekend, geen debiteuren aanw ezig. De klanten rekenen
hun aankopen steeds bij verkoop/levering van de schoenen af.

22-02-2021
1

Er bleek een positief saldo te zijn bij een elektronisch betalingsplatform uit
hoofde van verkopen. Het saldo is geïncasseerd en zal w orden overgemaakt
aan de pandhouder.

19-08-2021
3

Er is een vordering uit hoofde van schade aan het voormalige w inkelpand
geïncasseerd en zal aan de voormalige hypotheekhouder afgedragen w orden
met inhouding van de boedelbijdrage.

11-11-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met de debiteur

19-08-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 156.617,06

22-02-2021
1

5.2 Leasecontracten
Aan de curator zijn thans geen lopende leasecontracten bekend. Er w as w el
sprake van een aantal consignatiegoederen met een daarbij behorende kast.
Deze zaken zijn aan de eigenaar ter beschikking gesteld.

22-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er rust een hypotheek op het w inkelpand ter grootte van € 409.813,--. Dit
hypotheekrecht is niet gevestigd ten gunste van de bank. De financier van het
onroerend goed is de vader van een vennoot.

22-02-2021
1

Er rust een eigendomsvoorbehoud op een gedeelte van de w inkelvoorraad.
De bank heeft een pandrecht op de voorraad en de bedrijfsinventaris.
Vanw ege het bodemrecht is slechts het pandrecht op de schoenenvoorraad
van belang.

5.4 Separatistenpositie
De bank kan zich voor w at betreft de voorraden opstellen als separatist, maar
doet dit niet.

22-02-2021
1

Ook de hypotheekhouder heeft doen blijken geen veiling te laten plaatsvinden.
Een onderhandse verkoop zal w orden onderzocht.
De bank heeft ingestemd met onderhandse verkoop van de voorraden.

19-08-2021
3

De hypotheekhouder heeft ingestemd met onderhandse verkoop van het
onroerend goed.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op een deel van de schoenenvoorraad rust eigendomsvoorbehoud.

22-02-2021
1

Uit de door de curator opgevraagde stukken is gebleken dat er sprake is van
een verlengd eigendomsvoorbehoud dat maakt dat er € 10.983,39 moet
w orden betaald om het eigendomsvoorbehoud te laten vervallen. Vervolgens
w ordt het pandrecht van de bank van belang.

21-05-2021
2

De verkoopopbrengst van de voorraad w as voldoende om het
eigendomsvoorbehoud te laten vervallen. Het restant is aan de bank als
pandhouder uitgekeerd.

19-08-2021
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Van retentierechten is geen sprake.

22-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Van reclamerechten is geen sprake.

22-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-02-2021
1

Met de pandhouder en de hypotheekhouder w ordt nog overleg gevoerd over
de boedelbijdrage bij verkoop de verpande/verhypothekeerde zaken.

Toelichting

21-05-2021
2

Met de pandhouder, de hypotheekhouder en de leverancier zijn afspraken
gemaakt op basis w aarvan de curator voor de verkoop van het onroerend
goed een boedelbijdrage zal gaan ontvangen conform de separatistenregeling
(bijdrage voor materiële verkoopinspanningen) en van 10 % over de verkoop
van de voorraden. Dit alles te vermeerderen met omzetbelasting.

€ 9.267,54

19-08-2021
3

Toelichting
De met de pandhouder, hypotheekhouder en leverancier overeengekomen
boedelbijdrage is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

€ 65,90

11-11-2021
4

Toelichting
De met de hypotheekhouder overeengekomen boedelbijdrage is op de
boedelrekening ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie, doornemen stukken, telefoongesprekken en conferenties

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

22-02-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de Lock Dow n kan van voortzetten geen sprake zijn. Indien de Lock
Dow n een einde neemt en er goede afspraken met de pandhouder kunnen
w orden gemaakt, dan zal er vermoedelijk een opheffingsverkoop plaats gaan
vinden tenzij er alsdan een doorstart kan w orden gerealiseerd.

22-02-2021
1

Nu de Lock Dow n een einde heeft genomen overw eegt de curator een
opheffingsuitverkoop te doen plaatsvinden door ofw el het onroerend goed te
verhuren aan de koper van de schoenenvoorraad en de bedrijfsmiddelen ofw el
de verkoop zelf te doen plaatsvinden en hiervoor derden in te schakelen.

21-05-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

22-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

22-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming zal na de Lock Dow n w orden onderzocht.

22-02-2021
1

Naar redelijke verw achting zal van een doorstart van de onderneming geen
sprake zijn. Om die reden w ordt thans een opheffingsuitverkoop van de
schoenenvoorraad onderzocht.

21-05-2021
2

Er zal geen opheffingsuitverkoop plaatsvinden.

19-08-2021
3

6.5 Verantwoording
n.v.t.

22-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

22-02-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-02-2021
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

22-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

22-02-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Op de V.O.F. rust geen verplichting om jaarrekeningen openbaar te maken.

22-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van een accountant bij een jaarrekening is niet
vereist.

22-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.

22-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
De vennoten zijn reeds hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F.
zodat een onderzoek naar het handelen van de vennoten als ondernemer niet
noodzakelijk is.

7.6 Paulianeus handelen

22-02-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

22-02-2021
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
n.v.t.

22-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
doornemen administratie en bankafschriften

22-02-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

22-02-2021
1

€ 9.509,28

19-08-2021
3

Toelichting
Door het UW V is een vordering ingediend uit hoofde van de
loongarantieregeling.

€ 9.962,47
Toelichting
Door het UW V is een gew ijzigde vordering ingediend ad € 9.962,47.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-02-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.936,00

22-02-2021
1

Toelichting
Door de fiscus zijn 3 vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
19.936,00

€ 35.042,00

21-05-2021
2

Toelichting
Door de fiscus zijn 6 vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad €
35.042,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-02-2021
1

Door het UW V is geen vordering ingediend. Opmerking verdient hierbij dat het
UW V het beroep op de loongarantieregeling tot op heden niet heeft
toegestaan omdat ten aanzien van de vennoten geen insolventieprocedure is
geopend met als aanvullend argument dat de betalingsonmacht van de
vennoten ook niet vast is komen te staan.

€ 5.670,54

19-08-2021
3

Toelichting
Door het UW V is een vordering ingediend uit hoofde van de
loongarantieregeling voor w at betreft de periode voor het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

22-02-2021
1

Er zijn geen andere preferente vorderingen

€ 554.371,00

21-05-2021
2

Toelichting
Door de hypotheekverstrekker is een vordering ingediend van € 554,371,00.

€ 0,00
Toelichting
In verband met het uitw innen van de zekerheiden is de preferente vordering
komen te vervallen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-08-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-02-2021
1

10

21-05-2021
2

11

19-08-2021
3

12

11-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 157.202,25

22-02-2021
1

€ 162.682,34

21-05-2021
2

€ 164.338,34

19-08-2021
3

€ 186.968,20

11-11-2021
4

€ 419.437,24

11-05-2022
6

Toelichting
Na het uitw innen van de zekerheden is de vordering van de
hypotheekverstrekker en de ING Bank definitief gew orden. Hierdoor valt de
concurrente schuldenlast hoger uit.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

22-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
doornemen administratie, correspondentie en telefoongesprekken

22-02-2021
1

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

22-02-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

22-02-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

22-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

22-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w enst thans eerst afspraken te maken met de hypotheekhouder
van het bedrijfspand. Daarna kan - in overleg met de hypotheekhouder - een
doorstart w orden onderzocht. Ook w enst de curator een makelaar in te
schakelen.

22-02-2021
1

Indien duidelijk zou w orden dat op termijn een doorstart niet haalbaar is, zal
er een opheffingsverkoop gaan plaatsvinden zodat dit mogelijk is.
Het streven van de curator is erop gericht om in de komende verslagperiode de
activa te verkopen en de inleg in de Coöperatieve Vereniging te gelde te
maken, w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

21-05-2021
2

De curator is voornemens de inleg in de Coöperatieve Vereniging te gelde te
maken. Mogelijk is deze pas na afloop van het kalenderjaar 2021 opeisbaar.
Na ontvangst van de inleg kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

19-08-2021
3

Zodra de inleg van de Coöperatieve Vereniging is voldaan, kan het
faillissement w orden opgeheven omdat de curator alsdan met zijn
w erkzaamheden gereed is en de vennoten zijn toegelaten tot de w ettelijke
schuldsanering.

11-11-2021
4

De Duitse inkooporganisatie is verzocht om haar standpunt ten aanzien van
de gestelde vordering te onderbouw en. Indien een deugdelijke
onderbouw ing w ordt ontvangen, kan de vordering w orden erkend en staat
vast w elk bedrag de boedel dient te ontvangen. Na ontvangst kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

02-08-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

22-02-2021
1

Het streven van de curator is erop gericht om in de komende verslagperiode
zijn w erkzaamheden af te ronden w aarna het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
De vennoten van de gefailleerde V.O.F. zijn toegelaten tot de w ettelijke
schuldsaneringsregeling. Een opheffing van het faillissement van de V.O.F.
betekent niet dat de w ettelijke schuldsaneringsregelingen een einde zullen
nemen.

21-05-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-08-2022
7

