Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

16-02-2018

Insolventienummer:

F.16/16/542

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008462:F001

Datum uitspraak:

04-10-2016

Curator:

mr K. van de Peppel

R-C:

mr. Neijt

Algemeen
Gegevens onderneming
Driessen Exclusieve Maatwerk Meubelen B.V.
Activiteiten onderneming
Produktie en detailhandel in meubelen en andere woonbenodigdheden.
Omzetgegevens
2011: € 408.822,00
2012: € 360.529,00
2013: € 369.062,00
2014: € 327.798,99
2015: € 234.222,04
2016: € 133.729,63
Personeel gemiddeld aantal
5 werknemers (inclusief de bestuurder en diens partner, tevens beide aandeelhouder)
Saldo einde verslagperiode
Verslag 1: € 0,00
Verslag 2: € 36.290,30
Verslag 3: € 34.238,91
Verslag 4: € 18.600,32
Verslag 5: € 18.583,46
Verslag 6: € 18.585,80
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Verslagperiode
Verslag 1: 4 oktober 2016 t/m 3 november 2016
Verslag 2: 4 november 2016 t/m 21 februari 2017
Verslag 3: 22 februari 2017 t/m 22 mei 2017
Verslag 4: 23 mei 2017 t/m 23 augustus 2017
Verslag 5: 24 augustus t/m 23november 2017
Verslag 6: 24 november 2017 t/m 15 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
Verslag 1: 61,9
Verslag 2: 58,7
Verslag 2: 60:0 (gecorrigeerd)
Verslag 3: 8:18
Verslag 4: 6:30
Verslag 5: 12:42
Verslag 6: 5:06
Bestede uren totaal
Verslag 1: 61,9
Verslag 2: 120,6
Verslag 2: 121:54 (correctie)
Verslag 3: 130:12
Verslag 4: 136:42
Verslag 5: 149:30
Verslag 6: 154:36
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Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De besloten vennootschap is op gericht op 6 september 2002 door de heer P.A. Betsema en
mevrouw W.A. Brouwer. Beide personen waren ieder houder van 50% van de aandelen in de
vennootschap. De naam van de vennootschap luidde destijds B.V. Betsema Sr. De
vennootschap was statutair gevestigd te Texel. Op 5 november 2004 zijn alle aandelen van de
heer Betsema vanwege diens overlijden overgegaan op zijn vrouw, mevrouw Brouwer.
Op 31 december 2009 zijn alle aandelen verkregen door Effecten-Beleggingsmaatschappij
"Concordia" B.V. Volgens het aandeelhouderregister zouden deze aandelen verkregen zijn
van mevrouw Brouwer.
Op 30 december 2010 hebben de heer A.A. Driessen en mevrouw J. van Elk alle aandelen
gekocht voor een bedrag van € 68.500,00. Het aandeelhoudersregister geeft aan dat de heer
Driessen houder is van 594 aandelen en dat mevrouw Van Elk houder is van 66 aandelen van
elk groot € 100,00 nominaal.
Bij akte van statutenwijziging van 26 januari 2011 is de naam van de vennootschap gewijzigd
in Driessen Exclusieve Maatwerk Meubelen B.V.
en is het doel van de vennootschap gewijzigd naar "produktie en detailhandel meubelen en
andere woonbenodigdheden".
Volgens de akte van levering in 2010 wordt Arjo IJsselstein Beheer B.V. benoemd tot
bestuurder. Sinds 1 februari 2011 is volgens het handelsregister de heer A.A. Driessen
bestuurder van curanda.

1.2

Winst en verlies
2011: €
2012: €
2013: €
2014: €
2015: €
2016: €

8.764,00 (verlies)
33.663,00 (verlies)
48.488,00 (verlies aangifte VpB)
2.862,94 (winst o.b.v. kolommenbalans)
59.511,55 (winst o.b.v. kolommenbalans)
43.080,12 (winst o.b.v. kolommenbalans)
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Balanstotaal
De laatste volledige jaarrekening is opgemaakt over het jaar 2012. In 2013 is naar zeggen van
de bestuurder alleen een publicatiebalans opgemaakt. Vervolgens zou aan de hand van de
aangifte venootschapsbelasting de winst- en verliesrekening kunnen worden afgeleid.
2011: € 152.688,00
2012: € 190.827,00
2013: € 178.919,00 (o.b.v. aangifte VpB)
2014: € 511.677,62 (o.b.v. de kolommenbalans)
2015: € 515.189,48 (o.b.v. de kolommenbalans)
2016: € 556.846,65 (o.b.v. de kolommenbalans)

1.4

Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures tegen of door curanda aanhangig gemaakt.

1.5

Verzekeringen
Gebleken is dat bij de verzekeringen (inboedel, auto en werknemersverzekeringen) sprake
was van een premieachterstand of dat deze al langere tijd voor het faillissement waren
EHsLQGLJG

1.6

Huur
Verslag 1:
Curanda huurt een bedrijfsruimte aan de Houtweg 8 te Culemborg van Van Slingerlandt
Beheer B.V. Curanda was al geruime tijd niet in staat de volledige huur te betalen, waardoor
een huurachterstand is ontstaan van meer dan € 100.000,00. De huurovereenkomst is met
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd met in achtneming van de wettelijke
opzegtermijn. Curanda heeft eveneens een bedrijfsruimte aan de Houtweg 6 te Culemborg in
gebruik. Dit bedrijfspand behoort in eigendom toe aan Van Slingerlandt Beheer B.V., maar
wordt niet verhuurd. Curanda mag deze ruimte om niet gebruiken. De ruimte is voornamelijk
gevuld met diverse houten mallen/onderdelen.
Verslag 2:
De huur is met ingang van 7 januari 2017EHsLQGLJG,QPLGGHOVKHHIWGHRSOHYHULQJYDQGH
verhuurde pand plaatsgevonden.

1.7

Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Het faillissement van curanda is in augustus 2016 aangevraagd door het pensioenfonds. Er
was sprake van een vordering uit hoofde van niet betaalde pensioenpremie ten bedrage van
ongeveer € 5.500,00 te vermeerderen met rente en kosten. De vordering van de
belastingdienst ten bedrage van € 80.000,00 is als steunvordering opgevoerd. Curanda heeft
nog getracht een regeling te treffen met het pensioenfonds, doch zonder resultaat, zodat
uiteindelijk toch het faillissement op 4 oktober jl. is uitgesproken.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

16-02-2018

Bij curanda waren 5 werknemers, inclusief de bestuurder en diens partner, in dienst.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
5

2.3

Datum ontslagaanzegging
Verslag 1:
De werknemers is op 7 oktober 2016 met toestemming van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
Er heeft reeds een intakegesprek plaatsgevonden te Culemborg met een
buitendienstmedewerker van het UWV. Hij heeft alle gegevens verzameld en zal nu
zorgdragen voor uitvoering van de loondoorbetalingsverplichting.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
N.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In de bedrijfsruimte trof ik diverse machines aan en kantoorinventaris. Curanda kbeschikt
tevens over een Ford Transit bus.
De bus en de bedrijfsmiddelen zijn volgens de verhuurder aan hem verpand. Ik ben
momenteel doende de bedrijfsmiddelen tegelijk met de andere activa te verkopen middels een
biedingsprocedure. Ik heb afspraken gemaakt met de verhuurder voor het geval mocht blijken
dat hij een rechtsgeldig pandrecht heeft bedongen, waaronder een boedelbijdrage. Tevens
heb ik met hem afgesproken dat de opbrengst van de bodemzaken in ieder geval aan de
boedel zal toekomen vanwege het bodemrecht van de fiscus.

Verslag 2: Inmiddels zijn alle bedrijfsmiddelen verkocht.
Verslag 3: De verhuurder is als pandhouder ten aanzien van de bedrijfsmiddelen te
kwalificeren. Deze verslagperiode heb ik contact gehad met de verhuurder in verband met de
eindafrekening. Hierover bestaat nagenoeg overeenstemming.
Verslag 4: Inmiddels is met de verhuurder/pandhouder afgerekend. Aan hem is een bedrag
van € 15.635,88 voldaan.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Verslag 2: € 15.730,00

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Ik heb met de verhuurder, die stelt pandhouder te zijn, een boedelbijdrage afgesproken van
15% van de verkoopopbrengst van de verpande activa met een minimum van € 1.500,00 excl.
btw mocht sprake zijn van een rechtsgeldig pandrecht.
.
Verslag 4: Aan de boedel komt uit hoofde van de verkoop van verpande zaken een
boedelbijdrage van € 3.090,00 toe.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien er sprake is van een fiscale vordering waarvoor de fiscus een bodemvoorrecht kan
laten gelden van ongeveer € 80.000,00 en de verhuurder een pandrecht heeft geclaimd, dien
ik ex art. 57 lid 3 Fw op te komen voor de belangen van de fiscus. Daartoe heb ik met de
verhuurder afspraken gemaakt.

Verslag 3: In het kader van de verdeling komt de opbrengst van de bodemzaken toe aan de
boedel ex art. 57 lid 3 Fw.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Ik heb met toestemming van de rechter-commissaris de bedrijfsmiddelen laten taxeren door
het Nederlands Taxatie en Advies Bureau. Momenteel ben ik doende de bedrijfsmiddelen via
een biedingsprocedure te verkopen.
Verslag 2: Inmiddels zijn alle bedrijfsmiddelen verkocht aan een opkoper.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Voorraden: in de bedrijfsruimte trof ik een aantal showroommodellen (stoelen en banken) aan.
Daarnaast bevinden zich in de werkplaats nog voorraden waarvan producten gefabriceerd
kunnen worden. De verhuurder stelt een pandrecht op de voorraden te hebben. Dit pandrecht
is nog in onderzoek. Ik heb met hem afgesproken dat ik de verkoop van alle activa ter hand zal
nemen.
Onderhanden werk: Ten tijde van het faillissement was er volgens de bestuurder sprake van
RQGHUKDQGHQZHUN,NKHEDOOHUHHUVWJHwQYHQWDULVHHUGRIGLWRQGHUKDQGHQZHUNNRQZRUGHQ
afgerond in het kader van het voorzetten van de werkzaamheden van curanda. Dit bleek niet
PRJHOLMNWH]LHQYDQZHJHILQDQFLsOHHQYHU]HNHULQJVWHFKQLVFKHDVSHFWHQ
Op dit moment tracht ik dit onderhanden werk te laten verrichten door een derde partij. Ik ben
daartoe in onderhandeling en hoop binnenkort bekend te kunnen maken wie dit werk af mag
maken.

Verslag 2: Ik heb het onderhanden werk verkocht aan Class Design B.V. De voorraden zijn
tegelijk met de bedrijfsmiddelen verkocht.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Verslag 2:
Voorraden: € 16.456,00
Onderhanden werk: € 3.699,77

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Ik heb met de verhuurder, die stelt pandhouder te zijn, een boedelbijdrage afgesproken van
15% van de verkoopopbrengst van de verpande activa met een minimum van € 1.500,00 excl.
btw mocht sprake zijn van een rechtsgeldig pandrecht.
Verslag 4: Aan de boedel komt uit hoofde van de verkoop van verpande zaken een
boedelbijdrage van € 3.090,00.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Momenteel ben ik bezig met een biedingsprocedure. In dat kader zijn potentieel
JHwQWHUHVVHHUGHQDDQJHVFKUHYHQ=LM]LMQYRULJHZHHNLQGHJHOHJHQKHLGJHVWHOGGHDFWLYDWH
EHNLMNHQHQNXQQHQGH]HZHHNHHQERGGRHQ(UKHEEHQ]LFKGLYHUVHJHwQWHUHVVHHUGHQ
gemeld.
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Verslag 3: De verkoop van de voorraden en het onderhanden werk is afgerond en daarmee de
biedingsprocedure.
3.15

Andere activa: Beschrijving
Het bedrijf beschikt over een klantenbestand, een handelsnaam (DEM) en e-mailadressen. Ik
zal trachten ook deze activa te verkopen. De verhuurder claimt ten aanzien van deze activa
geen pandrecht.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Verslag 2: Vooralsnog is het niet gelukt voornoemde activa te verkopen.
Verslag 3: De verkoop van de voorraden en het onderhanden werk is afgerond en daarmee de
biedingsprocedure.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Verslag 1:
De bestuurder overhandigde mij een lijst met debiteuren. De debiteuren zijn verpand. Het
bedrag dat nog te vorderen is zou volgens de bestuurder echter kort na de datum van het
faillissement op de bankrekening van curanda zijn betaald. De bank is gevraagd de
ontvangen gelden en het banksaldo op de faillissementsrekening over te maken. De bank
heeft nog niet op het verzoek gereageerd.

Verslag 2: De Rabobank heeft een bedrag van € 1.817,65 overgemaakt op de
faillissementsrekening.
Vanwege het feit dat alle debiteuren al hadden betaald op de faillissementsrekening zijn op dit
punt geen werkzaamheden noodzakelijk.
Verslag 3: Abusievelijk is bij "verslag 1:" vermeld dat de debiteuren verpand zijn. Er is wel een
verpanding overeengekomen met de verhuurder, maar daarbij is niet voldaan aan de
vestigingsvereisten.
4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.

4.4

Werkzaamheden
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

16-02-2018

Verslag 1:
Volgens de bestuurder is geen sprake van een vordering van de bank, Er is geen sprake van
een kredietfaciliteit. Curanda bankiert bij de Rabobank. De bank is aangeschreven en ik ben
nog in afwachting van een reactie.
Verslag 2: De bank heeft inmiddels het positief saldo van € 1.817,65 overgemaakt op de
faillissementsrekening. Er is dus geen sprake van een bancaire vordering.
5.2

Leasecontracten
Er zijn door curanda geen leaseovereenkomsten afgesloten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
De verhuurder heeft een stelt een pandrecht te hebben bedongen op de voorraden,
bedrijfsmiddelen en de vorderingen op derden. Dit pandrecht is volgens de verhuurder en de
QRWDULsOHDNWHJHEDVHHUGRSGHYRUGHULQJXLWKRRIGHYDQZDDUERUJVRPPHQHQDOKHWJHHQGH
verhuurder uit hoofde van het pandrecht te vorderen heeft of mocht hebben.
De geldigheid van dit pandrecht is nog in onderzoek.

Verslag 2: Inmiddels heb ik het pandrecht van de verhuurder erkent.
Verslag 3: Het stil pandrecht van de verhuurder op de bodemzaken en de voorraad is erkend.
Niet het pandrecht op de vorderingen. Dit laatste vanwege het niet voldoen aan alle
vestigingsvereisten.
5.4

Separatistenpositie
Verslag 1:
Ik heb met de verhuurder/pandhouder afgesproken dat ik zal zorgdragen voor de verkoop van
de activa.

5.5

Boedelbijdragen
Ik heb met de verhuurder, die stelt pandhouder te zijn, een boedelbijdrage afgesproken van
15% van de verkoopopbrengst van de verpande activa met een minimum van € 1.500,00 excl.
btw mocht sprake zijn van een rechtsgeldig pandrecht.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er hebben zich een aantal crediteuren gemeld met een eigendopmsvoorbehoud. Met hen zijn
afspraken gemaakt over het ophalen van de zaken.
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Retentierechten
Er is geen sprake van crediteuren die zich op een retentierecht beroepen.

5.8

Reclamerechten
Er is geen sprake van crediteuren die zich op een recht van reclame beroepen.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Zoals ik hiervoor al heb bericht, heb ik getracht de activiteiten van curanda voort te zetten om
het onderhanden werk af te kunnen maken. Ik heb moeten besluiten dat deze werkzaamheden
QLHWPHHUGRRUFXUDQGDNXQQHQZRUGHQXLWJHYRHUG$DQPLMQEHVOLVVLQJODJHQILQDQFLsOHHQ
verzekeringstechnische redenen ten grondslag. Ik ben nu doende te inventariseren of het
mogelijk is dit onderhanden werk te laten uitvoeren door een derde partij.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
N.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
N.v.t.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Verslag 1:
In het kader van de biedingsprocedure, die momenteel loopt, zal beoordeeld moeten worden
RIHHQGRRUVWDUWYDQFXUDQGDPRJHOLMNLV'HEHVWXXUGHUKHHIWDDQJHJHYHQ]HOIRPILQDQFLsOH
redenen niet geintereseerd te zijn in een doorstart.

Verslag 3: Er is niet gebleken van interesse in een doorstart.
6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

Pagina 10 van
16

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
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Verslag 1:
De bestuurder heeft mij de digitale boekhouding en de hardcopy documenten overgedragen.
Deze worden aan een onderzoek onderworpen.
Verslag 3: Ik heb naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie vragen gesteld aan
de bestuurder. Ik ben in afwachting van zijn reactie.
9HUVODJ'HEHVWXXUGHUKHHIWPLMLQPLGGHOVJHGHHOWHOLMNJHwQIRUPHHUG,QGHDDQNRPHQGH
YHUVODJSHULRGHKRRSLNQDGHUWHZRUGHQJHwQIRUPHHUG
Verslag 5: De bestuurder heeft zich onlangs tot een advocaat gewend. Deze advocaat
verzocht mij onlangs de boekhouder inzage te geven in de administratie van failliet die zich op
mijn kantoor bevindt. De boekhouder zal hiertoe binnenkort een afspraak maken, zodat ik
hoop in de komende verslagperiode antwoord te kunnen krijgen op de door mij gestelde
vragen.
Verslag 6: In de afgelopen verslagperiode is mij uit de beantwoording door de middellijk
bestuurder van mijn vragen gebleken dat er naar mijn mening dat in strijd is gehandeld
met art. 2:394 BW (publicatie jaarrekeningen) en art. 2:10 BW (behoorlijke
boekhouding). Ik heb de middellijk bestuurder dan ook aansprakelijk gesteld uit hoofde
van art. 2:248 BW. In dat kader heb ik hem de gelegenheid geboden een minnelijke
regeling te treffen. Ik verwacht zijn reactie in de volgende verslagperiode.

7.2

Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De laatste gedeponeerde jaarrekening is van 2014. De jaarrekeningen 2011 en 2010 zijn te
laat gedeponeerd de overige jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing in verband met de grootte van de onderneming.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Verslag 1:
In onderzoek.
Verslag 2: In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Verslag 1:
Hierover kan ik een oordeel vormen, nadat ik de administratie heb onderzocht.
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Verslag 2: In onderzoek.
Verslag 3: In onderzoek, zie punt 7.1.
7.6

Paulianeus handelen
Verslag 1:
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.
Verslag 2: Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Verslag 1: € 0,00
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV, de verhuurder over de boedelperiode.
Verslag 2: € 0,00
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV en de verhuurder over de
boedelperiode.
Verslag 3: € 16.647,37 (UWV)
Verslag 4: € 17.943,50 (UWV)
Verslag 5: € 17.943,50 (UWV)
Verslag 6: € 17.943,50 (UWV)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Verslag 1: € 148.089,75
Verslag 2: € 148.060,75
Verslag 3: € 167.854,75
Verslag 4: € 167.854,75
Verslag 5: € 167.854,75
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Verslag 6: € 167.854,75
8.3

Pref. vord. van het UWV
Verslag 1: € 0,00
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.
Verslag 2: € 0,00
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.
Verslag 3: € 15.914,51
Verslag 4: € 24.968,03
Verslag 5: € 24.968,03
Verslag 6: € 24.968,03

8.4

Andere pref. crediteuren
Verslag 1: € 0,00
Een van de werknemsters heeft aangegeven achterstallig loon tegoed te hebben over de
periode van voor de loongarantieregeling. Zij heeft nog geen vordering ingediend.
Verslag 2:
De vordering achterstallig loon is inmiddels door de medewerkster ingediend. Deze vordering
staat genoteerd voor een bedrag van € 9.327,44.
Verslag 4: € 10.862,41 (een vordering achterstallig loon ingediend door een medewerker ad €
9327,44 en een vordering van het pensioenfonds ad € 1.534,97)
Verslag 5: € 10.862,41
Verslag 6: € 10.862,41

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Verslag 1: 9
Verslag 2: 20
Verslag 3: 25
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Verslag 4: 28
Verslag 5: 28
Verslag 6: 28
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Verslag 1: € 21.089,72
Verslag 2: € 49.459,09
Verslag 3: € 52.796,55
Verslag 4: € 145.758,16
€ 145.758,16
Verslag 6: € 145.758,16

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Nog onbekend.
Verslag 2: Nog onbekend.
Verslag 3: nog onbekend
Verslag 4: nog onbekend
Verslag 5: nog onbekend
Verslag 6: nog onbekend

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
N.v.t.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
9.2

6

Datum:

16-02-2018

Aard procedures
N.v.t.

9.3

Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
N.v.t.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Nog onbekend.
Verslag 2: Nog onbekend.
Verslag 3: nog onbekend
Verslag 4: nog onbekend
Verslag 5: nog onbekend.
Verslag 6: nog niet bekend

10.2

Plan van aanpak
Verslag 1:
- Verkoop van activa;
- inventarisatie vorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- contacten met de verhuurder onderhouden in verband met zijn beroep op een pandrecht.
Verslag 2:
- afrekenen met pandhouder;
- inventariseren vorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 3:
- afrekening met pandhouder;
- rechtmatigheidsonderzoek.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

16-02-2018

Verslag 4:
- rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 5:
- rechtmatigheidsonderzoek
Verslag 6:
- contact met middellijk bestuurder ivm bestuurdersaansprakelijkheid
10.3

Indiening volgend verslag
Over 3 maanden.
Over drie maanden
Over drie maanden.
Over drie maanden
Over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
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