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Algemene gegevens
Naam onderneming
InHolland Europe Logistics B.V.

19-05-2022
1

Gegevens onderneming
InHolland Europe Logistics B.V. w as gevestigd aan de Lange Dreef 11 te 4131
NJ Vianen.

19-05-2022
1

Activiteiten onderneming
19-05-2022
1

goederenvervoer over de w eg;
transportbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2021

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 341.348,00

Toelichting financiële gegevens
Er zijn op dit moment geen financiële gegevens van InHolland Europe Logistics
B.V. bij mij bekend. Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder
van InHolland Europe Logistics B.V. mij namelijk nog geen financiële stukken
van voornoemde vennootschap toegestuurd. In de komende verslagperiode
zal ik trachten alsnog de financiële stukken van InHolland Europe Logistics B.V.
in mijn bezit te krijgen.

19-05-2022
1

Het balanstotaal over 2021 is overigens afgeleid uit de gegevens in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-05-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-05-2022
1

€ 7.697,06

19-08-2022
2

Verslagperiode
van
19-4-2022

19-05-2022
1

t/m
19-5-2022
van
20-5-2022

19-08-2022
2

t/m
19-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 30 min

2

14 uur 24 min

totaal

37 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Op 26 mei 2020 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid InHolland Europe Logistics B.V. opgericht.

19-05-2022
1

Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, €
1,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MG Groep B.V. bestuurder en
enig aandeelhouder van InHolland Europe Logistics B.V. De heer M. Gök is
bestuurder en enig aandeelhouder van MG Groep B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

19-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen die InHolland Europe Logistics B.V., in het kader van de
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik
heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Of er nog sprake is van
premierestitutie zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten w orden.

19-05-2022
1

Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, zijn de verzekeringen van
de gefailleerde vennootschap, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels
allemaal beëindigd. Tot op heden is het mij niet gebleken, dat er nog een
recht op premierestitutie bestaat.

19-08-2022
2

1.4 Huur
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde InHolland
Europe Logistics B.V. een kantoorruimte te Vianen. In overleg met de
verhuurder is de huurovereenkomst met betrekking tot deze kantoorruimte,
met w ederzijds goedvinden, beëindigd per 30 april 2022.

19-05-2022
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De verhuurder heeft haar vordering uit hoofde van de huurovereenkomst nog
niet ter verificatie ingediend. Het is mijn verw achting dat zij dit alsnog op korte
termijn zal doen.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de door de gefailleerde
vennootschap gesloten huurovereenkomst, ter zake van een kantoorruimte,
met w ederzijds goedvinden is beëindigd per 30 april 2022. Ondanks dat de
huurovereenkomst is beëindigd, heeft de verhuurder, ondanks verzoek
daartoe, haar vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet ter
verificatie ingediend. Reden w aarom ik de verhuurder nogmaals zal gaan
verzoeken om haar vordering ter verificatie in te dienen.

1.5 Oorzaak faillissement

19-08-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft InHolland
Europe Logistics B.V. diensten afgenomen bij Easytrip B.V. In verband hiermee
heeft Easytrip B.V. diverse facturen aan InHolland Europe Logistics B.V.
verstuurd. De hoofdsom van deze facturen bedraagt in totaal € 10.162,56.

19-05-2022
1

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft inHolland Europe
Logistics B.V. de facturen van Easytrip B.V. onbetaald gelaten. Gelet op het
uitblijven van iedere betaling heeft Easytrip B.V. uiteindelijk geen andere
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van InHolland
Europe Logistics B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 17 maart
2022 bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 19 april 2022 behandeld. Hoew el
behoorlijk opgeroepen, heeft InHolland Europe Logistics B.V. nagelaten haar
standpunt kenbaar te maken.
In haar vonnis van 19 april 2022 heeft de rechtbank daadw erkelijk het
faillissement van InHolland Europe Logistics B.V. uitgesproken.
Hoew el gew ezen op de mogelijkheid daartoe is er namens InHolland Europe
Logistics B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-05-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-05-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er geen
w erknemers meer in loondienst bij de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop
zijn er ter zake van de w erknemers door mij dan ook geen (verdere)
w erkzaamheden te verrichten.

3. Activa

19-05-2022
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

19-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

19-05-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is door mij een beperkte kantoorinventaris
aangetroffen.
Vervoermiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte te Vianen
heb ik een (zeer) beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier
een bureau, een stoel, een kast en een printer. In de komende verslagperiode
zal ik gaan onderzoeken of er een partij mogelijk geïnteresseerd is in een
overname van deze kantoorinventaris.

19-05-2022
1

Uit de gegevens van de RW D en de belastingdienst blijkt dat er op de datum
van het uitspreken van het faillissement vier kentekens op naam van de
gefailleerde vennootschap w aren gesteld. Eén van deze kentekens betreft, zo
is mij gebleken, een leaseauto (zie ook punt 5 van dit verslag). Tot op heden is
bij mij niet bekend w aar de bij de kentekens behorende vervoermiddelen zich
thans bevinden. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader
onderzoek doen.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik in de door de gefailleerde
vennootschap gehuurde kantoorruimte een beperkte kantoorinventaris heb
aangetroffen. In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij geen
partijen gemeld, die interesse hebben getoond in een overname van deze
kantoorinventaris. Ik zal in de komende verslagperiode trachten alsnog een
koper voor de inventaris te vinden. Mocht ik hier niet in slagen dan laat het
zich aanzien, dat de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap
onverkocht moet blijven.

19-08-2022
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Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld, dat er op naam van de
gefailleerde vennootschap vier kentekens staan geregistreerd. In dat kader
heb ik ook gemeld, dat één kenteken behoort bij een leaseauto. Deze
leaseauto is in de afgelopen verslagperiode door mij aangetroffen (zie ook
punt 5 van dit verslag). De vervoermiddelen die bij de overige drie kentekens
behoren, zijn tot op heden nog niet door mij aangetroffen. Aangezien de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij, ondanks verzoeken
daartoe, ter zake van de ontbrekende vervoermiddelen ook geen informatie
verstrekt, zal ik bij de politie aangifte gaan doen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich
bevindt in de kantoorruimte te Vianen. Er dient namelijk rekening gehouden te
w orden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en
vennootschapsbelasting, die niet kan w orden voldaan vanuit het vrije
boedelactief.

19-05-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
trachten te achterhalen w aar de vervoermiddelen zich bevinden,
w aarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is
gesteld.

trachten alsnog een koper te vinden voor de kantoorinventaris van de
gefailleerde vennootschap;
ter zake van de (ontbrekende) vervoermiddelen van de gefailleerde
vennootschap aangifte doen bij de politie.

19-05-2022
1

19-08-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

19-05-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

19-05-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

19-05-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

19-05-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen
sprake van debiteuren- en/of rekeningcourantvorderingen.
totaal

Toelichting debiteuren
Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent
nader onderzoek doen.

19-05-2022
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In de afgelopen verslagperiode heb ik geen informatie in mijn bezit w eten te
krijgen, w aaruit zou kunnen w orden afgeleid dat er mogelijk nog sprake is
van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik meteen
op dat mijn onderzoek naar het eventuele bestaan van voornoemde
vorderingen w ordt bemoeilijkt vanw ege de omstandigheid, dat de middellijk
bestuurder, ondanks verzoeken daartoe, mij nog geen administratie van de
gefailleerde vennootschap heeft overhandigd.

19-08-2022
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In de komende verslagperiode zal ik trachten mijn onderzoek naar het
bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen voort
te zetten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekeningcourantvorderingen.

trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen.

19-05-2022
1

19-08-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van diverse bankrekeningen bij ABN Amro.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op
deze bankrekeningen in totaal € 86,95 credit. Aan ABN Amro is het verzoek
gedaan om dit creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening.

19-05-2022
1

€ 86,95

19-08-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een
bankrekening bij ABN Amro heeft. In de afgelopen verslagperiode heeft ABN
Amro het creditsaldo op deze bankrekening, in totaal € 86,95, overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een leaseovereenkomst afgesloten met Volksw agen Pon
Financial Services. Het betreft hier financial lease. De leaseovereenkomst heeft
betrekking op een Volksw agen Polo. Tot op heden is deze personenauto nog
niet door mij en/of Volksw agen Pon Financial Services aangetroffen. Reden
w aarom er inmiddels maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen, dat de
Volksw agen Polo alsnog op korte termijn in mijn bezit, dan w el in het bezit van
Volksw agen Pon Financial Services zal komen. Omtrent één en ander zal ik in
de komende verslagperiode overleg blijven voeren met voornoemde
leasemaatschappij.

19-05-2022
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Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap ter zake van een Volksw agen Polo een financial leasecontract
gesloten met Volksw agen Pon Financial Services. In de afgelopen
verslagperiode is de Volksw agen Polo door mij aangetroffen. Deze
personenauto w as in het bezit en gebruik van een voormalig w erknemer van
de gefailleerde vennootschap.

19-08-2022
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Na overleg hieromtrent met Volksw agen Pon Financial Services is de
Volksw agen Polo, na daartoe verkregen toestemming door de rechtercommissaris, voor € 10.000,-- onderhands verkocht aan bovengenoemde
w erknemer. Vanuit de verkoopopbrengst is allereerst de (restant)vordering
van Volksw agen Pon Financial Services, van in totaal 2.367,14, voldaan. Het
bedrag dat vervolgens van de verkoopopbrengst van de Volksw agen Polo
resteerde, € 7.632,86, komt aan de faillissementsboedel toe.
Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot de Volksw agen Polo door
mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

5.3 Beschrijving zekerheden
De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover thans bij mij bekend, geen
zekerheden gesteld.

19-05-2022
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5.4 Separatistenpositie
19-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Naast Volksw agen Pon Financial Services hebben zich tot op heden bij mij geen
andere crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een
eigendomsvoorbehoud.

19-05-2022
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een retentierecht.

19-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
19-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-05-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekeningen van de
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
ter zake van de Volksw agen Polo overleg blijven voeren met Volksw agen
Pon Financial Services.
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

19-05-2022
1

19-08-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, w aren er
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

19-05-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-05-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

19-05-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, w aren er
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

19-05-2022
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

19-05-2022
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6.6 Opbrengst
Toelichting

19-05-2022
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N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-05-2022
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N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

19-05-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap is door mij
uitgenodigd voor een bespreking. Dit onder andere met het doel om mij de
administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen. De
bestuurder is op de door mij geplande besprekingen echter niet verschenen.
Gelet hierop zal ik dan ook aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen
om de bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.
ABN Amro heeft mij inmiddels w el de afschriften van de bankrekeningen van de
gefailleerde vennootschap toegestuurd.

19-05-2022
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In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder, ondanks
verzoek daartoe, nog steeds geen administratieve stukken van de
gefailleerde vennootschap aan mij ter hand gesteld. Gelet hierop, alsmede
gelet op het overleg dat ik met derden heb gehad, zal ik thans op korte
termijn daadw erkelijk aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de
middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

19-08-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekening over 2021 is gedeponeerd op 21 februari 2022.

19-05-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
19-05-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het is mij uit de bankafschriften gebleken dat er aan de volstortingsplicht is
voldaan.

19-05-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-05-2022
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In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur voortzetten.

Toelichting
Gelet op het feit dat ik nog niet beschik over administratieve stukken moet ik
het er, vooralsnog, voor houden, dat er niet is voldaan aan de
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW . Dit betekent dat er een w ettelijk
vermoeden van onbehoorlijk bestuur bestaat en dat een kennelijke
onbehoorlijke taakvervulling geacht w ordt een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn. Of er nog andere feiten en/of omstandigheden zijn die
w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende
verslagperiode, zodra ik de ontbrekende administratie in mijn bezit heb, gaan
beoordelen.

7.6 Paulianeus handelen

19-08-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-05-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij, op basis van de bankafschriften,
vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de komende
verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In onderzoek

19-08-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bij geen nieuw e feiten en/of
omstandigheden bekend gew orden, die w ijzen op mogelijk paulianeus
handelen. Het onderzoek naar één en ander zal ik voortzetten, zodra de
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap op een
faillissementsverhoor is verschenen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

19-05-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de middellijk bestuur
van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te
roepen;
trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit
te krijgen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

aan de rechter-commissaris daadw erkelijk het verzoek doen om de
middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen;
trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling
en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

19-05-2022
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19-08-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

19-05-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.192,00

19-05-2022
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€ 19.935,00

19-08-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-05-2022
1

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.393,92

19-05-2022
1

Toelichting
Het betreft hier de vordering van een (voormalig) w erknemer, alsmede de
vordring ter zake van de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

€ 2.401,04

19-08-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

19-05-2022
1

12

19-08-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 55.009,84

19-05-2022
1

€ 58.261,58

19-08-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-05-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

19-05-2022
1

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

19-05-2022
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

19-05-2022
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

19-05-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

19-05-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nagaan of er sprake is van een premierestitutie;
erop toezien dat de verhuurder haar vordering ter verificatie indient;
trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
trachten te achterhalen w aar de vervoermiddelen zich bevinden,
w aarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is
gesteld;
nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekeningcourantvorderingen;
erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekeningen van de
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
ter zake van de Volksw agen Polo overleg blijven voeren met Volksw agen
Pon Financial Services;
aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de middellijk bestuur
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van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te
roepen;
trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit
te krijgen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
inventariseren van de crediteuren.

aan de verhuurder het verzoek doen om haar vordering ter verificatie in
te dienen;
trachten alsnog een koper te vinden voor de kantoorinventaris van de
gefailleerde vennootschap;
ter zake van de (ontbrekende) vervoermiddelen van de gefailleerde
vennootschap aangifte doen bij de politie;
aan de rechter-commissaris daadw erkelijk het verzoek doen om de
middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen;
trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling
en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de cediteuren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Bijlagen
Bijlagen
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