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Algemene gegevens

Boedelsaldo
€ 4.803,62

10-07-2018 
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Curator mr. B.P. van der Togt



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

van
4-4-2018

t/m
10-7-2018

10-07-2018 
 4

van
11-7-2018

t/m
22-10-2018

22-10-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

4 2,39 uur

5 2,09 uur

totaal 4,48 uur

1. Inventarisatie



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

3. Activa

VERSLAG 4
De huurder weigert te betalen. Ook een voorgestelde mogelijke regeling in der 
minne is niet geaccepteerd. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

10-07-2018 
 4

VERSLAG 5
De huurder is meermaals aangeschreven. Het te vorderen bedrag is € 
925,00, te weten de maand oktober 2017 en wat betreft de maand 
november tot 8 november 2017. De te betalen som bestaat uit een bijdrage 
voor huur en een bijdrage voor nutsvoorzieningen. De nutsvoorzieningen zijn 
vanuit de boedel niet geleverd, omdat het te betalen voorschot de inkomsten 
ver zou overstijgen. Daarnaast is er sprake van lekkage (en dus van 
gebreken) geweest. Nu het bedrag niet wordt betaald, dient er dus een 
procedure gestart te worden. Aangenomen moet worden dat de huurder 
verweer zal voeren. Gelet op het procesrisico afgezet tegen de eventueel te 
generen opbrengst is de kans aanzienlijk dat de kosten de opbrengsten 
zullen overstijgen. De curator ziet daarop af van het starten van een 
procedure.

22-10-2018
 5

VERSLAG 4
Correspondentie huurder.

10-07-2018 
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

huur € 925,00

totaal € 925,00 € 0,00 € 0,00

VERSLAG 4
De huurder betaalt niet. De curator heeft een voorstel in der minne gedaan. 
Dat niet is geaccepteerd. De curator beraadt zich over de te nemen 
vervolgstappen.

10-07-2018 
 4

De curator ziet af van een procedure. 22-10-2018
 5

VERSLAG 4
Correspondentie met huurder.

10-07-2018 
 4



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Geen meldingen meer van gedaan. 22-10-2018
 5

Geen meldingen van gedaan. 22-10-2018
 5

Geen meldingen van gedaan. 22-10-2018
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aan de boekhoudplicht en het deponeren van jaarrekeningen is niet voldaan. 
De verhaalsmogelijkheden van de bestuurder hebben echter tot gevolg dat 
een procedure geen zin heeft.

22-10-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen

Daarvan is niet gebleken, terw ijl verhaalsmogelijkheden ontbreken.

22-10-2018
 5

Een procedure heeft gelet op de verhaalsmogelijkheden geen zin. 22-10-2018
 5



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 4.265,53 10-07-2018 
 4

€ 395.820,00 10-07-2018 
 4

11 10-07-2018 
 4

€ 42.797,24 10-07-2018 
 4

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

VERSLAG 4
Een beslissing nemen over het starten van een procedure.

10-07-2018 
 4

De activa is te gelde gemaakt. Het starten van een procedure tegen de 
huurder en de bestuurder heeft voor de gezamenlijke crediteuren geen zin. 
Het faillissement zal voor opheffing worden voorgedragen ex artikel 16 
Faillissementswet.

22-10-2018
 5

Het faillissement zal worden voorgedragen om ex artikel 16 Faillissementswet 
te worden worden opgeheven. 

Dit verslag geldt als eindverslag.

22-10-2018
 5

Bijlagen
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