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Vereniging Het Werktuig "Kopi Susu" (hierna: Kopi Susu) was feitelijk gevestigd
aan de Jan Pieterszoon Coenstraat 69 te 3531 EP Utrecht.

20-07-2022 
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lokaal welzijnswerk;
cafés;
bedrijfsopleiding- en training;
het aanbieden van zinvolle werkervaring aan haar leden;
horeca sociaal cultureel café;
sociaal culturele activiteiten;
arbeidsmatige activering;
opleidingen en trainingen.
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 176.579,00 € 34.884,00 € 31.211,00

2020 € 187.330,00 € 4.979,00 € 47.535,00

2021 € 236.566,00 € 19.931,00 € 62.784,00

De financiële gegevens zijn afgeleid uit de conceptjaarrekeningen over 2020
en 2021.

20-07-2022 
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8
20-07-2022 
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€ 0,00
20-07-2022 

 1

€ 5.491,61
20-10-2022 

 2

€ 14.799,65
20-01-2023

 3

van 

21-6-2022

t/m 

20-7-2022

20-07-2022 
 1

van 

21-7-2022

t/m 

20-10-2022

20-10-2022 
 2

van 

21-10-2022
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20-1-2023

20-01-2023
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Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 20 uur 0 min

2 45 uur 6 min

3 9 uur 48 min

totaal 74 uur 54 min

1. Inventarisatie

Kopi Susu is opgericht op 20 augustus 1998.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement stonden er in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel drie personen als bestuurder
van Kopi Susu ingeschreven. Het betreft hier Y. Aydemir, A. Akdeniz en Ö.
Gölpinar.

20-07-2022 
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Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 20-07-2022 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Kopi Susu
diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder andere een
aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een verzekering voor de inventaris. In
overleg met de assurantietussenpersoon zal bekeken worden op welk moment
deze verzekeringen het beste beëindigd kunnen worden. Het laat zich aanzien
dat dit pas zal zijn, zodra de bedrijfsmiddelen en de voorraad van Kopi Susu in
de bedrijfsruimte te Utrecht zijn verkocht (zie ook punt 3.3 van dit verslag).

20-07-2022 
 1

Gelet op het feit dat de inventaris van de gefailleerde vereniging in de
afgelopen verslagperiode is verkocht (zie ook punt 3.3 van dit verslag), zijn de
afgesloten verzekeringen inmiddels door mij opgezegd. Uit de correspondentie
van de assurantietussenpersoon blijkt, dat de verzekeringen zullen worden
beëindigd per 15 oktober 2022. Er is, zo is mij gebleken, geen sprake van
premierestitutie.

20-10-2022 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurt Kopi Susu
een bedrijfsruimte te 3531 EP Utrecht aan de Jan Pieterszoon Coenstraat 69.
Bij aangetekende brief van 5 juli 2022 is de huurovereenkomst, na daartoe
verkregen machtiging door de rechter-commissaris, door mij opgezegd, zulks
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De
huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 5 oktober 2022.

In mijn hoedanigheid van curator zal ik er zorg voor dragen, dat de
bedrijfsruimte tijdig is ontruimd.

20-07-2022 
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Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, zal de door de gefailleerde
vereniging gesloten huurovereenkomst eindigen op 5 oktober 2022. Gelet
hierop heb ik in de afgelopen verslagperiode de bedrijfsruimte aan de
verhuurder opgeleverd. Deze oplevering is naar tevredenheid van de
verhuurder en de makelaar geweest.

In verband met de omstandigheid dat de huurovereenkomst inmiddels is
beëindigd, heb ik aan de verhuurder het verzoek gedaan om haar vordering op
de gefailleerde vereniging ter verificatie in te dienen. Het is mijn verwachting
dat de verhuurder hier spoedig toe zal overgaan.

20-10-2022 
 2

Ondanks het positieve resultaat over 2021 heeft het bestuur van Kopi Susu
begin juni 2022 moeten vaststellen, dat de vereniging niet meer levensvatbaar
is. De omzet van Kopi Susu is, zo is het de bestuursleden duidelijk geworden,
namelijk niet langer voldoende om aan de maandelijkse verplichtingen te
kunnen blijven voldoen. Onder deze verplichtingen moeten dan in ieder geval
worden verstaan de huurpenningen en de salarissen. Daarnaast zag Kopi
Susu zich ook nog geconfronteerd met een loonvordering van een voormalig
werknemer, alsmede een terugbetalingsverplichting van NOW-gelden.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat er (mede vanwege een
zomersluiting van 4 weken) op korte termijn geen verbetering in de resultaten
was te verwachten, heeft het bestuur uiteindelijk geen andere mogelijkheid
gezien dan het aanvragen van het faillissement van Kopi Susu. Het daartoe
strekkende verzoekschrift is op 13 juni 2022 ingediend bij de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is tijdens een (online) zitting van 21 juni
2022 behandeld. Tijdens deze zitting is één van de bestuursleden van Kopi
Susu verschenen.

In haar vonnis van 21 juni 2022 heeft de rechtbank uiteindelijk het
faillissement van Kopi Susu uitgesproken.

20-07-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

8

20-07-2022 
 1

Personeelsleden 

8

20-07-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

28-6-2022 8

totaal 8

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de
werknemers van Kopi Susu, bij aangetekende brief van 28 juni 2022, het
ontslag aangezegd. De werknemer zijn in de afgelopen verslagperiode door
het UWV aangeschreven, zulks in verband met een eventuele overname van
de loonverplichtingen.

Gelet op het feit dat het UWV de mogelijke loonvordering in behandeling heeft,
zijn er ter zake van de werknemers, voorlopig, door mij geen verdere
werkzaamheden meer te verrichten.

20-07-2022 
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3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan Kopi Susu
toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Eettafels, eetstoelen, een RVS-keuken en
keukenapparatuur.

€ 21.175,00

De inhoud van een opslagbox. € 181,50

totaal € 21.356,50 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de door Kopi Susu gehuurde bedrijfsruimte te Utrecht heb ik diverse
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier, onder andere, eettafels,
eetstoelen, een RVS-keuken en keukenapparatuur.

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik het
NTAB ingeschakeld, zulks voor het maken van een beschrijving en een taxatie
van de bedrijfsmiddelen.

In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij diverse partijen gemeld, die
interesse hebben getoond in een overname van de bedrijfsmiddelen van Kopi
Susu. In de komende verslagperiode zal ik mijn gesprekken met deze
potentiële kopers van de bedrijfsmiddelen voortzetten.

20-07-2022 
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat zich bij mij diverse partijen hebben
gemeld, die interesse hebben getoond in een overname van de
bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vereniging. In de afgelopen
verslagperiode heb ik mijn gesprekken met deze potentiële kopers voortgezet.
Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid dat ik de bedrijfsmiddelen,
na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, voor in totaal
€ 17.500,--, excl. aan een derde heb verkocht. Deze derde mag, zo is
overeengekomen, de koopprijs in twee termijnen voldoen. De eerste termijn,
van in totaal € 9.000,--, excl. btw, is inmiddels naar de faillissementsrekening
overgemaakt. De tweede termijn, van € 8.000,--, excl. btw, dient uiterlijk op 1
december a.s. door de koper van de bedrijfsmiddelen te zijn voldaan.

Nadat de eerste termijnbetaling was gedaan, heb ik de bedrijfsmiddelen aan
bovengenoemde derde geleverd. Deze derde heeft overigens als doel om de
activiteiten van de gefailleerde vereniging in de bedrijfsruimte te Utrecht voort
te zetten. Om die reden heeft deze derde ter zake van de bedrijfsruimte ook
een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Bovendien heeft voornoemde derde
ook de rechten en verplichting uit een leaseovereenkomst (ter zake van een
koffiemachine) overgenomen.

De gefailleerde vereniging huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, ook nog een opslagbox bij Shurgard. In deze box waren
uitsluitend zaken opgeslagen, die niet of nauwelijks enige waarde
vertegenwoordigen. Het gaat bijvoorbeeld om gezelschapsspellen en
servetten. Om praktische redenen, en ter voorkoming van ontruimingskosten,
is de inhoud van de opslagbox voor € 150,--, excl. btw verkocht aan een
opkoper. Nadat deze kooprijs was voldaan, heeft de opkoper de opslagbox
leeggehaald.

20-10-2022 
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In deze verslagperiode is de tweede termijn van de koopsom van de
bedrijfsmiddelen ten bedrage van
€ 8.000,00 excl. btw voldaan.

20-01-2023
 3

De Belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich
bevindt in de bedrijfsruimte te Utrecht. Er dient namelijk rekening gehouden te
worden met een belastingschuld ten titel van loonbelasting en
vennootschapsbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije
boedelactief.

20-07-2022 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

nader overleg voeren over een (onderhandse) verkoop van de
bedrijfsmiddelen van Kopi Susu.

20-07-2022 
 1

erop toezien dat de koper van de bedrijfsmiddelen de tweede termijn
van de koopprijs, in totaal € 8.000,--, excl. btw, tijdig aan de
faillissementsboedel voldoet.

20-10-2022 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een voorraad drank.

totaal € 0,00 € 0,00

Bij mijn bezoek aan de bedrijfsruimte van Kopi Susu heb ik een voorraad drank
aangetroffen. De partijen die interesse hebben getoond in een overname van
de bedrijfsmiddelen hebben aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in een
overname van de voorraad van Kopi Susu.

20-07-2022 
 1

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, was er in de bedrijfsruimte te
Utrecht ook een voorraad drank aanwezig. De koper van de bedrijfsmiddelen
heeft ook de voorraad drank overgenomen. De onder punt 3.3. genoemde
koopprijs heeft dan ook (deels) betrekking op de verkoop van de voorraad
drank van de gefailleerde vereniging.

20-10-2022 
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trachten de voorraad van Kopi Susu te verkopen.
20-07-2022 

 1

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.6 heb gemeld, zijn er ter zake van
de voorraad geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

20-10-2022 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kasgeld € 12,24

totaal € 12,24 € 0,00

N.v.t. 20-07-2022 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

N.v.t. 20-07-2022 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is geen sprake van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Uit de thans aan mij ter beschikking staande financiële administratie blijkt niet
van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende
verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar eventuele vorderingen van
Kopi Susu.

20-07-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde
vereniging nader bestudeerd. Hieruit is het mij gebleken, dat er thans geen
sprake meer is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Voor zover
er debiteurenvorderingen waren, zijn deze vorderingen in de afgelopen
verslagperiode voldaan (zie ook punt 5.1 van dit verslag). Met betrekking tot
de vorderingen zijn door mij dan ook geen verdere werkzaamheden meer te
verrichten.

20-10-2022 
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nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen.

20-07-2022 
 1

Met betrekking tot de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen zijn door
mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

20-10-2022 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 9.997,11

Toelichting vordering van bank(en) 

20-07-2022 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Kopi Susu
gebruik van een krediet in rekening-courant bij de Rabobank. Uit hoofde van
dit krediet had de Rabobank op de datum van het uitspreken van het
faillissement, na verrekening van het creditsaldo op twee betaalrekeningen,
een vordering op Kopi Susu van per saldo € 9.997,11. De Rabobank zal voor dit
bedrag worden opgenomen op de crediteurenlijst.

€ 18,45

Toelichting vordering van bank(en) 

In de afgelopen verslagperiode is de vordering van de Rabobank (van in totaal
€ 9.997,11) voldaan, zulks door bijschrijvingen van (verpande)
debiteurenbetalingen op de bankrekening van de gefailleerde vereniging.
Rekening houdend met deze bijschrijvingen resteerde er vervolgens een
creditsaldo van € 18,45. Conform mijn verzoek heeft de Rabobank
laatstgenoemd bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Gelet op het voorgaande is de Rabobank niet langer opgenomen op de
crediteurenlijst.

20-10-2022 
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Kopi Susu heeft ter zake van een koffiemachine een leaseovereenkomst
afgesloten. In de komende verslagperiode zal ik ter zake van deze
koffiemachine afspraken maken met de leasemaatschappij.

20-07-2022 
 1

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde
vereniging ter zake van een koffiemachine een leaseovereenkomst afgesloten.
Met betrekking tot deze leaseovereenkomst heb ik in de afgelopen
verslagperiode nader overleg gehad met de leasemaatschappij. In het kader
van dit overleg heeft de leasemaatschappij aangegeven dat zij ermee instemt,
dat de koper van de bedrijfsmiddelen de rechten en verplichtingen uit hoofde
van de leaseovereenkomst met betrekking tot de koffiemachine zal
overnemen. Naar ik heb begrepen, is deze overname in de afgelopen
verslagperiode tot stand gebracht. Gelet hierop is de vordering van de
leasemaatschappij dan ook niet langer op de crediteurenlijst opgenomen.

20-10-2022 
 2

In het kader van het door haar verstrekte krediet heeft de Rabobank
zekerheden bedongen. Het betreft hier een (stil) pandrecht op, onder andere,
de bedrijfsmiddelen en de voorraad van Kopi Susu. In de komende
verslagperiode zal ik gaan beoordelen of het pandrecht van de Rabobank op
een juiste w ijze is gevestigd.

20-07-2022 
 1

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de Rabobank, in het kader van het
door haar verstrekte krediet, zekerheden heeft bedongen. Het betreft hier,
onder andere, een (stil) pandrecht. In de afgelopen verslagperiode is het mij
gebleken, dat het pandrecht op een juiste w ijze is gevestigd.

20-10-2022 
 2



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-07-2022 
 1

Tot op heden heeft zich bij mij één crediteur gemeld, die zich heeft beroepen
op een eigendomsvoorbehoud. In de komende verslagperiode zal ik gaan
beoordelen of deze crediteur zich terecht op een eigendomsvoorbehoud
beroept.

20-07-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik vastgesteld dat één crediteur zich
terecht op een eigendomsvoorbehoud beroept. Met deze crediteur zijn nadere
afspraken gemaakt over de afgifte van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken.

20-10-2022 
 2

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.

20-07-2022 
 1

20-07-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

20-07-2022 
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ter zake van de koffiemachine contact opnemen met de
leasemaatschappij;
beoordelen of het pandrecht van de Rabobank op een juiste w ijze is
gevestigd;
beoordelen of een crediteur zich terecht op een eigendomsvoorbehoud
beroept.

20-07-2022 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

20-10-2022 
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Voortzetten onderneming

Gelet op de financiële situatie van Kopi Susu op de datum van het uitspreken
van het faillissement, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het
voortzetten van de exploitatie.

20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op de financiële situatie van Kopi Susu op de datum van het uitspreken
van het faillissement, zijn er vooralsnog onvoldoende mogelijkheden voor het
realiseren van een doorstart.

20-07-2022 
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N.v.t. 20-07-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

N.v.t.

20-07-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder mij de financiële stukken
van Kopi Susu over de periode tot en met 2020 doen toekomen. Het betreft
hier onder andere de jaarrekeningen en de w inst- en verliesrekeningen.

Voorts heeft de Rabobank mij de afschriften van de bankrekeningen van de
Kopi Susu toegestuurd.

In de komende verslagperiode zal ik de financiële stukken van Kopi Susu
(nader) gaan bestuderen.

20-07-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de financiële stukken van de gefailleerde
vereniging nader bestudeerd. Voor zover deze bestudering vragen heeft
opgeroepen, zijn mijn vragen inmiddels beantwoord door de bestuurders van
de gefailleerde vereniging.

Het is mij gebleken dat de administratie behoorlijk is bijgehouden.

20-10-2022 
 2

Door Kopi Susu zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 20-07-2022 
 1

20-07-2022 
 1

20-07-2022 
 1

Toelichting 

Naar feiten en/of omstandigheden die w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan
doen.

20-07-2022 
 1

Nee

Toelichting 

Het is mij niet gebleken dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek
hieromtrent een einde gekomen.

20-10-2022 
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek

Toelichting 

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met mijn onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen.

20-07-2022 
 1

Nee

Toelichting 

Er is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op
(mogelijk) paulianeus handelen. Aan mijn onderzoek hieromtrent is dan ook
een einde gekomen.

20-10-2022 
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Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

20-07-2022 
 1

de financiële stukken van Kopi Susu nader bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

20-07-2022 
 1

Met betrekking tot de rechtmatigheid zijn door mij geen verdere
werkzaamheden meer te verrichten.

20-10-2022 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

20-07-2022 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.481,00
20-07-2022 

 1

€ 53.238,00
20-10-2022 

 2

€ 64.520,00
20-01-2023

 3

Toelichting 

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

20-07-2022 
 1

Toelichting 

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

20-07-2022 
 1

€ 15.711,35

Toelichting 

Het betreft hier de vordering van een voormalig werknemer van de gefailleerde
vereniging.

20-10-2022 
 2

0
20-07-2022 

 1

7
20-10-2022 

 2

13
20-01-2023

 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00
20-07-2022 

 1

€ 16.067,84
20-10-2022 

 2

€ 78.446,56
20-01-2023

 3

Nog niet bekend. 20-07-2022 
 1

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
20-07-2022 

 1

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
20-10-2022 

 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1

N.v.t. 20-07-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

nader overleg voeren over een (onderhandse) verkoop van de
bedrijfsmiddelen van Kopi Susu;
trachten de voorraad van Kopi Susu te verkopen;
nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen;
ter zake van de koffiemachine contact opnemen met de
leasemaatschappij;
beoordelen of het pandrecht van de Rabobank op een juiste w ijze is
gevestigd;
beoordelen of een crediteur zich terecht op een eigendomsvoorbehoud
beroept;
de financiële stukken van Kopi Susu nader bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

20-07-2022 
 1

erop toezien dat de koper van de bedrijfsmiddelen de tweede termijn
van de koopprijs, in totaal € 8.000,--, excl. btw, tijdig aan de
faillissementsboedel voldoet;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

20-10-2022 
 2

Gezien het feit dat er geen werkzaamheden resteren, zal ik mij tot de
rechtbank wenden met het verzoek dit faillissement af te mogen w ikkelen
wegens gebrek aan baten. Er zal geen uitkering aan de crediteuren kunnen
worden gedaan.

20-01-2023
 3

Nog niet bekend. 20-07-2022 
 1

Dit is afhankelijk van de door de rechtbank te agenderen beëindigingszitting. 20-01-2023
 3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

20-07-2022 
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

20-10-2022 
 2



Bijlagen

Bijlagen
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