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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ziel NL B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Ziel NL B.V. (hierna: “de vennootschap”)

Statutair adres:
Groningen
Vestigingsadres:
Verbindingsweg 8, 9781 DA Bedum
Correspondentieadres:
Verbindingsweg 8, 9781 DA Bedum
KvK-nr: 75313146

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezig houdt met het ontw ikkelen en exploiteren van een
softw areplatform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt om zo het op
aanvraag produceren van (sport)kleding mogelijk te maken, w aarbij het
streven naar duurzaamheid, milieu besparing en maatschappelijke en sociale
verantw oordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn, alsmede holding- en
managementactiviteiten.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019
2020

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekeningen
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Ziel is in 2019 opgericht w aarbij de focus van de activiteiten uitsluitend w aren
gericht op de ontw ikkeling van een softw areplatform. De jaarrekening 2019 is
vastgesteld en gedeponeerd en over het boekjaar 2020 is er een concept
jaarrekening opgesteld.
Het balanstotaal ultimo 31 december 2020 bedraagt € 2.305.485. Er is nog
geen omzet gegenereerd en het verlies over het boekjaar 2020 bedraagt €
946.881.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 3,6.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00

07-09-2021
1

€ 41.191,21

07-12-2021
2

€ 41.175,31

07-03-2022
3

€ 3.768,88

09-06-2022
4

€ 3.768,88

08-09-2022
5

Verslagperiode
van
6-8-2021

07-09-2021
1

t/m
6-9-2021
van
7-9-2021

07-12-2021
2

t/m
5-12-2021
van
6-12-2021

07-03-2022
3

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

09-06-2022
4

t/m
7-6-2022
van
8-6-2022
t/m
7-9-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 24 min

2

38 uur 0 min

3

8 uur 48 min

4

16 uur 0 min

5

8 uur 42 min

totaal

157 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal uren
Surseance: 55,6 uren
faillissement: 30,8 uren

07-09-2021
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In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal uren
Surseance: 55,6 uren
faillissement: 68,8 uren

07-12-2021
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In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal uren
Surseance: 55,6 uren
faillissement: 93,6 uren

09-06-2022
4

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal uren
Surseance: 55,6 uren
Faillissement: 102,18 uren
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In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Ziel NL is op 8 juli 2019 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 9 juli 2019. De aandelen van de vennootschap w orden
gehouden door Ziel, Inc. PBC, GROEIfonds B.V., Purpose Ventures E.G. en BF
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Seed Capital B.V. . Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door
mevrouw Marleen Vogelaar.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.

07-09-2021
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:

07-09-2021
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Een aansprakelijkheidsverzekering bij de Goudse verzekeringen.

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Queridolaan 5 te Groningen.
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Verhuurder: Boekenrode bedrijfsmakelaar & taxateurs
De huurovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, met een minimale
huurperiode van 2 jaar en is aangegaan op 1 december 2019.
De vennootschap huurt tevens een bedrijfsruimte aan de Verbindingsw eg 8 te
Bedum. De huurovereenkomst is in de eerste instantie aangegaan voor een
periode van 1 jaar en w ordt daarna voortgezet aansluitende periodes van 12
maanden, totdat de huurovereenkomst w ordt opgezegd.
Verhuurder: IVIEW B.V.
De huurovereenkomsten zijn opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw .
Naast de huurovereenkomsten voor de bedrijfspanden is er een ook nog een
huurovereenkomst met Grenke voor vijf laptops met toebehoren en 3
beeldschermen. De curator heeft inmiddels alle gehuurde objecten verzameld
en Grenke verzocht de objecten op te halen.
Grenke heeft de goederen w elke haar eigendom zijn inmiddels retour
genomen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij beschikking van de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen van 29
juni 2021 is aan Ziel NL voorlopig surseance van betaling verleend. Bij brief van
5 augustus 2021 heeft de bew indvoerder aangegeven dat het vooruitzicht niet
bestaat dat Ziel NL na verloop van tijd haar schuldeisers zal kunnen
bevredigen, op grond w aarvan hij verzoek de verleende surseance van
betaling in te trekken en de schuldenaar is in staat van faillissement te
verklaren. Bij vonnis van 6 augustus 2021 is de vennootschap in staat van
faillissement verklaard.
Zoals eerder in het verslag is aangegeven is Ziel NL in 2019 opgericht met als
doel de ontw ikkeling van een platform dat w ereldw ijd zal w orden
geëxporteerd middels het on-demand en lokaal produceren van kleding.
Teneinde de ontw ikkeling van het techplatform te financieren zijn
overeenkomsten aangegaan met een drietal investeerders, te w eten het
GROEIfonds, Borski Fund en Purpose. Deze investeerders hebben in totaal een
investering toegezegd van € 4,4 miljoen. Met de investeerders is afgesproken
dat de toegezegde investering in tranches zal w orden uitgekeerd na het
behalen van bepaalde “mile stones”. Vanw ege de COVID-19 zijn bepaalde
“mile stones” niet gehaald als gevolg w aarvan tranches niet meer w erden
uitbetaald. De vennootschap is daarmee in een acuut liquiditeitsprobleem
gekomen, zodat ook salarissen van de w erknemers niet meer konden w orden
betaald. Ziel NL bleek op korte termijn niet in staat de investeerders te
bew egen verder te investeren in Ziel NL. Ziel NL heeft voorlopige surseance
van betaling aangevraagd in de veronderstelling dat alsnog een oplossing kon
w orden gevonden met de investeerders.
Gedurende de periode van surseance van betaling hebben er diverse
gesprekken plaatsgevonden met investeerders individueel maar ook
gezamenlijk teneinde de mogelijkheden te verkennen voor een doorstart. Een
niet geheel onbelangrijk onderdeel bij deze besprekingen is gew eest dat Ziel
NL van de reeds gedane investeringen ten bedrage van € 2.2 miljoen, een
bedrag van ruim € 750.000,00 heeft uitgeleend aan de Ziel Inc, gevestigd in de
Verenigde Staten. Ziel Inc. heeft deze lening aangew end voor investering in de
Verenigde Staten teneinde met deze investeringen (verdere) inkomsten te
genereren in Ziel NL. Ook vanw ege COVID-19 heeft Ziel Inc. haar investeringen
nog niet zien renderen, hetgeen één van de eisen w as van de investeerders.
Zodra het duidelijk w as dat de investeerders geenszins van plan w aren
verdere investeringen te plegen in Ziel NL, heeft de bew indvoerder de
omzetting in een faillissement verzocht.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

07-09-2021
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Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog 9
personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-09-2021
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Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-8-2021

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op 12 augustus
2021 een bijeenkomst met 6 personeelsleden plaatsgevonden w aarbij de
gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is
gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der activiteiten bij w elke
bijeenkomst ook een medew erkster van het UW V aanw ezig is gew eest om
tekst en uitleg over de (administratieve) afw ikkeling van de
loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te
reiken en w eer in te nemen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

5 laptops met toebehoren (Macbook, Omen,
Asus)

€ 2.722,50

Kantoorinventaris

€ 2.117,50

totaal

€ 4.840,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen.
Dit gaat om vijf laptops met toebehoren, 8 sta/zit bureaus, etalagepoppen en
2 kasten.
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Voorts heeft de curator na verkregen toestemming van de rechter-commissaris
een vijftal laptops verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt €2.722,50. De
kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag van €2.117,50. De koper van de
kantoorinventaris heeft tevens zorg gedraagt voor het ontruimen van het
kantoorpand.

07-12-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken
overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.

07-09-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de afgelopen verslag periode diverse contacten onderhouden
met opkopers en gegadigden voor de roerende zaken. Ten tijde van het
redigeren van dit verslag zijn er concrete biedingen ontvangen w elke zullen
w orden voorgelegd aan de rechter-commissaris.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een geringe niet noemensw aardige voorraad aangetroffen van
kantoorartikelen. Er is geen onderhanden w erk aangetroffen.

07-09-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vaste activa

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De vennootschap heeft de intellectuele eigendom van de techplatform in
eigendom. De ontw ikkeling van dit platform bevind zich nog niet in de eindfase
maar er is sprake van een redelijke basis. De curator heeft de afgelopen
verslagperiode met diverse partijen gesproken omtrent de verkoop van dit
intellectueel eigendom. Ten tijde van het redigeren van dit verslag heeft de
curator diverse biedingen ontvangen, w elke aan de rechter-commissaris zullen
w orden voorgelegd.
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De curator heeft van diverse gegadigde biedingen ontvangen. De hoogte van
de biedingen varieerden, mede gelet op de stand van ontw ikkelingen van het
techplatform. Na verkregen toestemming van de rechter commissaris is het
intellectuele eigendom van het techplatform verkocht voor een bedrag van €
12.500,-.

07-12-2021
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Door de vennootschap zijn aan Ziel Inc. (enig aandeelhouder) gevestigd in de
Verenigde Staten 11 leningen verstrekt van verschillende grootte, in totaal
€728.111,-. De inmiddels verschuldigde rente op deze leningen bedraagt
€84.601,-. De curator is met de bestuurder van Ziel Inc. in overleg op w elke
w ijze deze leningen w orden terug betaald.
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening
Lening

1 - 06-04-2020 - €150.000,2 - 22-06-2020 - €40.000,3 - 08-07-2020 - €57.665,4 - 10-08-2020 - €35.000,5 - 25-08-2020 - €35.000,6 - 15-09-2020 - €45.000,7 - 23-09-2020 - €40.000,8 - 02-10-2020 - €240.746,9 - 02-10-2020 - €47.500,10 - 24-11-2020 - €12.000,11 - 22-12-2020 - €25.200,-

De afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gevoerd met de
gemachtigde van Ziel Inc. omtrent de terugbetaling van de lening. Ziel Inc.
geeft aan onvoldoende liquiditeiten te hebben en niet aan de vordering van de
boedel te kunnen voldoen. In de loop van de komende verslagperiode zal
hierover meer duidelijkheid w orden verkregen.

09-06-2022
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In de afgelopen verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de
gemachtigde van de bestuurder teneinde een conveniërende oplossing te
vinden voor de aflossing van de leningen. Ten tijde van het redigeren van dit
verslag is er nog geen overeenstemming bereikt.

08-09-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

07-09-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar deze
leniningen en of Ziel Inc. haar aflossingsverplichtingen kan nakomen. Dit
onderzoek duurt nog voort. Tevens zijn er contacten met Ziel Inc. omtrent een
finale regeling ter zake van de aflossing.

07-03-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pre-faillissementsdebiteur

€ 30.250,00

€ 22.687,50

totaal

€ 30.250,00

€ 22.687,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het
totaal van de debiteurenvorderingen € 25.000,- bedraagt. Het betreft één
vordering op een in de Verenigde Staten gevestigde debiteur. Ziel NL heeft
recht op 75% van de opbrengst van deze vordering, de overige 25% heeft
betrekking op de w erkzaamheden van een derde w aarmee conveniërende
afspraken zijn gemaakt. Feitelijk bedraagt de debiteurenstand € 18.750,00.

07-09-2021
1

Door de boedel is een bedrag van €30.250,- ontvangen w aarvan een bedrag
van €7.562,50 is afgedragen aan de derde.

07-12-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

07-09-2021
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De bank heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend.

€ 1.263,71

07-12-2021

Toelichting vordering van bank(en)

2

De curator heeft een banksaldo aangetroffen van €850,30 en een restitutie
van de creditcard van €413,41.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande
leaseovereenkomsten aangetroffen.

07-09-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn geen hypotheekrechten
of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van de vennootschap
gevestigd.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over het
faillissement w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de
verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendom voorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

07-09-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die aan
de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen zijn altijd tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-09-2021
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De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-09-2021
1

De curator heeft tot dusverre geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen
aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-09-2021
1

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 135.566,26

07-12-2021
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Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 145.252,35

09-06-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.716,00

07-09-2021
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre één vordering ingediend met een
totaalbedrag ad € 26.716,00.

€ 26.627,00

07-12-2021
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre drie vorderingen ingediend met een
totaalbedrag ad € 26.627,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 38.078,59

07-09-2021
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 38.078,59.

€ 40.983,49
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 40.983,49.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.727,61

07-09-2021
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Toelichting
Na datum surseance hebben verschillende w erknemers een vordering
ingediend. Op 6 augustus is de surseance omgezet naar faillissement en
neemt het UW V de ingediende vorderingen over. Na vaststelling van de
definitieve uitbetaling van het UW V zullen de w erknemers indien van
toepassing opnieuw een vordering indienen.

€ 3.741,89

07-12-2021
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Toelichting
Inmiddels heeft één w erknemer opnieuw een loonvordering ingediend van
€3.741,89.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

07-09-2021
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Toelichting
Tot dusverre hebben 3 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 1.094,37.

11

07-12-2021
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Toelichting
Tot dusverre hebben 11 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 25.305,81.

12
Toelichting
Tot dusverre hebben 12 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 25.904,44.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-09-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.501,64

07-09-2021
1

Toelichting
Zie sub 8.5.

€ 25.305,81

07-12-2021
2

Toelichting
Zie sub 8.5.

€ 25.904,44

08-09-2022
5

Toelichting
Zie sub 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

07-09-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

07-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

07-09-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

07-09-2021
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debiteurenincasso;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

07-12-2021
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w erkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de
administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

09-06-2022
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w erkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de
administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
afw ikkeling van de geldlening aan Ziel Inc.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de afw ikkeling
van de geldlening aan Ziel Inc. en onderzoek als bedoeld in de diverse
punten.

08-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-09-2022
5

