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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hortimix B.V. 06-07-2018 
 1

F.15/18/169
Curator: mr. D. W inters
Rechter-Commissaris: K. van Dijk
Datum faillissement: 5 juni 2018

06-07-2018 
 1

Gefailleerde dreef een onderneming die zich voornamelijk richtte op de export 
van bloemen en planten die bestemd waren voor in Frankrijk gevestigde 
afnemers.

06-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.490.478,00 € -211.043,00 € 780.544,00

De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens zijn afkomstig uit 
de concept jaarrekening 2017.

06-07-2018 
 1

Verslagnummer 6
Datum verslag 11-10-2019
Insolventienummer F.15/18/169
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000051065:F001
Datum uitspraak 05-06-2018

R-C mr. K. van Dijk
Curator mr S.P.B. van Leeuwen
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=40815f7e-c102-e911-80ce-0050568031ed


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

3

Toelichting 
Er waren gemiddeld drie personeelsleden in dienst bij gefailleerde.

06-07-2018 
 1

€ 10.696,95 06-07-2018 
 1

€ 33.270,31 03-10-2018 
 2

€ 38.618,15 03-01-2019 
 3

€ 9.022,27 03-04-2019 
 4

€ 9.022,27 09-07-2019 
 5

€ 9.022,27 11-10-2019
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
5-6-2018

t/m 
6-7-2018

06-07-2018 
 1

van 
7-7-2018

t/m 
3-10-2018

03-10-2018 
 2

van 
4-10-2018

t/m 
2-1-2019

03-01-2019 
 3

van 
3-1-2019

t/m 
3-4-2019

03-04-2019 
 4

van 
4-4-2019

t/m 
9-7-2019

09-07-2019 
 5

van 
10-7-2019

t/m 
9-10-2019

11-10-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 64 uur 54 min

2 33 uur 18 min

3 20 uur 54 min

4 9 uur 18 min

5 9 uur 54 min

6 2 uur 42 min

totaal 141 uur 0 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Het faillissement is op 5 juni jl. uitgesproken op eigen aangifte. De 
bedrijfslocatie van gefailleerde bevindt zich in de vestiging van Flora Holland te 
Aalsmeer. De curator heeft onder andere overleg gevoerd met de bestuurders 
en vertegenwoordigers van de bank. De onderneming werd gefinancierd door 
ABN AMRO Bank N.V. De personeelsleden zijn geïnformeerd over het 
faillissement en de gevolgen die dat voor hen heeft. De crediteuren zijn 
aangeschreven aan de hand van de administratie en de facturen of 
betalingsherinneringen die via de postblokkade werden ontvangen. De 
crediteuren zijn, en worden, de komende verslagperiode verzocht de 
vorderingen (bij voorkeur digitaal) in te dienen. De activiteiten van gefailleerde 
lagen voor de datum van het faillissement feitelijk al stil.

06-07-2018 
 1

De vaste activa zijn verkocht. De incasso van de openstaande vorderingen op 
debiteuren is opgepakt.

03-10-2018 
 2

De incasso van de openstaande vorderingen is voortgezet. Er is 
gecorrespondeerd met vertegenwoordigers van ING Bank N.V. en ABN AMRO 
Bank N.V. en er is tussentijds afgerekend met de banken.

03-01-2019 
 3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt: 129,10 uur.

De incasso van de openstaande vorderingen is voortgezet. Er is 
gecorrespondeerd met 
het bestuur van gefailleerde.

03-04-2019 
 4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt: 139 uur

De voorlopige constateringen zijn bevestigd aan het bestuur van gefailleerde 
en daarop is er overleg gevoerd met het bestuur. De correspondentie en het 
onderzoek wordt voortgezet.

09-07-2019 
 5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt: 141 uur en 42 min.

Het overleg met het bestuur is voortgezet en er is tevens gecorrespondeerd 
met vertegenwoordigers van de bank over de afw ikkeling van de zekerheden 
en de verstrekte financiering.

11-10-2019
 6

1. Inventarisatie

Op 29 juni 2017 werd gefailleerde opgericht door de twee aandeelhouders 
O.F. Holding B.V. en A.D. Holding B.V. De twee aandeelhouders zijn tevens de 
(gezamenlijk bevoegde) bestuurders van gefailleerde. De (uiteindelijke) 
bestuurders van gefailleerde zijn de heer A.X.G. Duhamel en mevrouw O.P.Y. 
Fenollar.

06-07-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Niet gebleken is dat er sprake is van lopende procedures. 06-07-2018 
 1

De verzekeringen worden nader geïnventariseerd. Verzekeringen die niet of 
niet langer noodzakelijk zijn worden opgezegd.

06-07-2018 
 1

Alle lopende verzekeringen zijn gedurende de afgelopen verslagperiodes 
inmiddels opgezegd.

03-01-2019 
 3

Ten tijde van het faillissement was de huur al opgezegd althans zijn er in 
overleg met de verhuurder afspraken gemaakt over de overname van de 
gehuurde ruimtes door andere partijen, de ontruiming en de oplevering van 
het gehuurde. De curator is in overleg met de verhuurder over de verdere 
ontruiming.

06-07-2018 
 1

De nog aanwezige zaken van gefailleerde zijn verw ijderd uit de 
bedrijfsruimtes.

03-10-2018 
 2

Volgens de verklaring van het bestuur is de omzet van gefailleerde sterk 
gegroeid in de periode 2017 en de eerste maanden van 2018 door een 
uitbreiding van de activiteiten. De kosten namen daarmee ook toe en er werd 
verlies gemaakt. De liquiditeitspositie is verslechterd doordat een vordering op 
een gefailleerde debiteur onbetaald is gebleven. Er was een 
overbruggingskrediet nodig om in te kunnen kopen voor de Franse Moederdag. 
Dit is niet gelukt, de activiteiten zijn gestaakt omdat de klanten niet geleverd 
konden worden door gefailleerde en uiteindelijk is het eigen faillissement 
aangevraagd. De curator zal de oorzaak van het faillissement nader 
onderzoeken.

06-07-2018 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-10-2018 
 2

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-01-2019 
 3

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-04-2019 
 4

Het onderzoek wordt voortgezet. 09-07-2019 
 5

Het onderzoek wordt voortgezet. 11-10-2019
 6



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
3

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren er drie personeelsleden in dienst bij 
gefailleerde.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
Aan het bestuur is opgave van het aantal personeelsleden in het jaar voor het 
faillissement verzocht.

06-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

8-6-2018 3

totaal 3

e arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de Rechter-Commissaris 
opgezegd bij brief van 8 juni jl. Op 14 juni jl. heeft er een bijeenkomst voor het 
personeel met het UWV plaatsgevonden.

Het personeel verwerkte de bestellingen van de klanten van gefailleerde en 
maakten de bestellingen gereed voor het vervoer naar de klanten.

06-07-2018 
 1

3. Activa

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen van gefailleerde. 06-07-2018 
 1



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

Er is een beperkte inventaris aangetroffen. Deze is geïnventariseerd en 
getaxeerd door het NTAB.

06-07-2018 
 1

De Belastingdienst heeft vorderingen voor een bedrag van € 13.154,- 
ingediend waarvoor het bodemvoorrecht geldt.

03-10-2018 
 2

De vaste activa zijn verkocht voor € 2.057,- aan Groenland B.V. 03-10-2018 
 2

Er is niet of nauwelijks sprake van voorraadartikelen die enige (substantiële) 
waarde vertegenwoordigen.

06-07-2018 
 1

De curator onderzoekt of er sprake is van overige activa. Het is de vraag of er 
enige (rest)waarde toegekend dient te worden aan de zaken die geleased 
zijn.

06-07-2018 
 1

De Belastingdienst heeft een restitutie ad € 9.970,- betaald op de 
boedelrekening.

03-10-2018 
 2

Er is via de bankrekening van gefailleerde een restitutie ontvangen van € 
472,60. Deze lijkt het gevolg van een betaling die is uitgevoerd na de datum 
van het faillissement en die vervolgens door de bank is teruggedraaid.

03-01-2019 
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

De administratie van gefailleerde vermeldt een
bedrag aan openstaande vorderingen van circa €
400.000,-.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Een gedeelte van de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde staat 
langer dan 90 dagen open en het is de vraag in hoeverre deze inbaar zijn.

06-07-2018 
 1

De vorderingen worden nader geïnventariseerd en in samenspraak met de 
bestuurders van gefailleerde en in overleg met de bank geïnd.

06-07-2018 
 1

De debiteuren zijn aangeschreven en een gedeelte van de openstaande 
vorderingen is geïnd. Er is sinds de datum van het faillissement een bedrag 
van € 40.290,61 van de debiteuren ontvangen op de bankrekening van 
gefailleerde bij ING Bank. Met de bank als pandhouder is een boedelbijdrage 
van 10% overeengekomen.

03-10-2018 
 2

Op verzoek van de curator heeft ING Bank het credit saldo, dat sinds de datum 
van het faillissement is ontstaan door de ontvangen betalingen van debiteuren 
op de bankrekening van gefailleerde ad € 40.290,61 afgedragen aan de 
boedel. Dit is het bedrag dat tot op heden is geïncasseerd bij de debiteuren. 
Met de pandhouder wordt overlegd over de verdere incasso.

03-01-2019 
 3

De verdere incasso heeft vooralsnog niet tot nieuwe betalingen van 
debiteuren geleid.

03-04-2019 
 4

Aan de pandhouder is bevestigd dat er geen verdere betalingen van 
debiteuren zijn ontvangen, dat deze zonder nadere incassomaatregelen ook 
niet meer te verwachten zijn en dat de incasso vanuit de boedel wordt 
gestaakt. Ten aanzien van de vorderingen in rekening-courant op de 
persoonlijke vennootschappen en de zustervennootschap van gefailleerde 
heeft het bestuur verklaard dat zij voornemens zijn deze entiteiten te 
liquideren omdat er geen baten aanwezig zijn. De liquidatie wordt afgewacht. 

09-07-2019 
 5

De liquidatie van de vennootschappen is door het bestuur voorbereid, maar 
nog niet afgerond. 

11-10-2019
 6

5. Bank/Zekerheden



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

Toelichting vordering van bank(en) 
Gefailleerde werd gefinancierd door ABN AMRO Bank N.V. Intrum Justitia heeft 
namens de bank de financiering opgezegd en een vordering ingediend ten 
bedrage van € 332.864,99. Gefailleerde heeft tevens een bankrekening bij ING 
Bank N.V. met per de datum van het faillissement een creditsaldo. Op verzoek 
van de curator is dit afgedragen aan de boedel.

06-07-2018 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Met Intrum namens ABN Amro Bank als pandhouder is tussentijds afgerekend. 
Er is een bedrag van € 35.415,45 afgedragen.

03-01-2019 
 3

Volgens opgave van het bestuur zijn er diverse leasecontracten afgesloten. In 
ieder geval worden er twee personenauto’s geleased. In overleg met de 
leasemaatschappijen worden deze contracten beëindigd of overgenomen door 
de berijders / derden.

06-07-2018 
 1

Op verzoek van de leasemaatschappij heeft de bestuurder van gefailleerde 
een geleasede Volvo ingeleverd bij de curator. Deze is opgehaald.

03-10-2018 
 2

De bank heeft als zekerheden een pandrecht op de inventaris, de voorraad en 
de vorderingen op derden van gefailleerde geclaimd. Gefailleerde heeft ter 
vestiging van het pandrecht een onderhandse akte getekend d.d. 31 juli 2017. 
Het door de bank bij de curator aangeleverde exemplaar van de akte werd 
geregistreerd door de Belastingdienst op 28 december 2017. De 
geregistreerde verzamelpandakte waarbij de debiteuren bij volmacht zijn 
verpand aan de bank d.d. 28 mei 2018 is tevens aangeleverd. De voorlopige 
conclusie van de curator is dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht.

06-07-2018 
 1

De bank claimde als zekerheden voor haar vordering(en) het pandrecht op alle 
huidige en toekomstige vorderingen, de voorraad en de bedrijfsinventaris. De 
positie wordt de komende verslagperiode nader bepaald.

06-07-2018 
 1

Er hebben zich enkele leveranciers gemeld die aanspraak maken op een 
eigendomsvoorbehoud. Leveranciers met een rechtsgeldig 
eigendomsvoorbehoud worden in de gelegenheid gesteld om hun 
eigendommen af te halen en de mogelijke restvordering in te dienen.

06-07-2018 
 1

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die aanspraak maken op het 
retentierecht.

06-07-2018 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er werd de afgelopen verslagperiode geen beroep gedaan op het recht van 
reclame.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
Namens de bank is een boedelbijdrage voorgesteld voor de onderhandse 
verkoop van de activa en voor het innen van de vorderingen op debiteuren van 
10%.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
10%, zie hiervoor bij het kopje ‘Debiteuren’.

03-10-2018 
 2

Toelichting 
De boedelbijdrage ad € 4.875,16 (inclusief BTW) is in rekening gebracht bij en 
betaald door ABN AMRO Bank.

03-01-2019 
 3

De curator zal in overleg met de bank afspraken maken over de onderhandse 
verkoop en het innen van de vorderingen op debiteuren.

06-07-2018 
 1

Zie hiervoor onder ‘debiteuren’. 09-07-2019 
 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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet. De curator heeft de 
bedrijfsactiviteiten, voor zover niet al voor het faillissement beëindigd, direct 
gestaakt.

06-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Er heeft met toestemming van de rechter-commissaris een beperkte doorstart 
plaatsgevonden met de onderneming van gefailleerde, althans het immateriële 
actief (bestaande uit de goodwill) en een gedeelte van de activiteiten van 
gefailleerde is door Groenland B.V. overgenomen. Voor dit gedeelte van de 
activa van gefailleerde is een koopsom van € 12.100,- overeengekomen.

06-07-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De boekhouding is aangeleverd en zal de komende verslagperiode worden 
onderzocht.

06-07-2018 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-10-2018 
 2

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-01-2019 
 3

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-04-2019 
 4



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek wordt voortgezet. 09-07-2019 
 5

Kort voor het faillissement is er volgens het bestuur enige achterstand 
ontstaan in de administratie als gevolg van de drukte voor de (Franse en 
Zwitserse) Moederdagen en gebrek aan liquide middelen om de 
administratieve dienstverlener te betalen. Uiteindelijk is gebleken dat de 
rechten en verplichtingen op te maken uit de boekhouding en de 
administratie voldoet aan de minimaal daaraan gestelde vereisten. Het 
onderzoek is afgerond.

11-10-2019
 6

Gefailleerde is opgericht in 2017 en er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 
De curator heeft de concept jaarrekening 2017 opgevraagd.

06-07-2018 
 1

Niet van toepassing. 06-07-2018 
 1

De (onderneming van de) V.O.F. is ingebracht bij de oprichting. De curator 
heeft de jaarstukken van de V.O.F. voor 2015 en 2016 opgevraagd.

06-07-2018 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-10-2018 
 2

Het onderzoek wordt voortgezet. 03-01-2019 
 3

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal dat geldt voor de inbreng van de 
V.O.F. is € 135.000,-. Het bestuur van gefailleerde is verzocht om de 
beschrijving van de inbreng. Vervolgens is de inbrengbalans ontvangen en is 
er een verklaring bij de inbrengbalans aangeleverd. Het onderzoek wordt 
voortgezet.

03-04-2019 
 4

Het onderzoek wordt voortgezet. 09-07-2019 
 5

Uit de inbrengbalans volgt dat er € 594.724,- aan activa is ingebracht bij de 
oprichting. Het onderzoek is afgerond.

11-10-2019
 6



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Toelichting 
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden 
voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-10-2018 
 2

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-01-2019 
 3

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-04-2019 
 4

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

09-07-2019 
 5

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

11-10-2019
 6

Toelichting 
De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op 
paulianeuze rechtshandelingen.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-10-2018 
 2

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-01-2019 
 3

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

03-04-2019 
 4

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

09-07-2019 
 5

Nee

Toelichting 
Er is geen paulianeus handelen geconstateerd. Het onderzoek is afgerond.

11-10-2019
 6

Een toelichting volgt zodra de onderzoeken zijn afgerond. 06-07-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend. 
Er waren personeelsleden in dienst en de curator verwacht een 
boedelvordering van het UWV. De huurovereenkomst(en) voor het faillissement 
zijn beëindigd door gefailleerde en de verhuurder of overgenomen door derden 
en de curator verwacht geen boedelvorderingen van de verhuurder.

06-07-2018 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

03-10-2018 
 2

Toelichting 
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

03-01-2019 
 3

€ 0,00

Toelichting 
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. 

03-04-2019 
 4

€ 0,00

Toelichting 
Ongewijzigd, nog geen boedelvorderingen. 

09-07-2019 
 5

€ 11.802,37

Toelichting 
Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend voor een bedrag van € 
11.802,37.

11-10-2019
 6



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
De Belastingdienst diende nog geen vorderingen in. Uit de administratie blijkt 
een vordering voor de niet afgedragen Loonheffingen.

06-07-2018 
 1

€ 13.154,00

Toelichting 
De Belastingdienst diende vorderingen in voor de niet afgedragen 
Loonheffingen en de Motorrijtuigenbelasting van € 13.154,-.

03-10-2018 
 2

€ 13.154,00

Toelichting 
De preferente vorderingen zijn ongewijzigd ad € 13.154,-.

03-01-2019 
 3

€ 13.154,00

Toelichting 
De preferente vorderingen zijn ongewijzigd ad € 13.154,-.

03-04-2019 
 4

€ 13.154,00

Toelichting 
Ongewijzigd, € 13.154,--.

09-07-2019 
 5

€ 13.154,00

Toelichting 
De preferente vorderingen van de fiscus zijn ongewijzigd ad € 13.154,-.

11-10-2019
 6



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting 
Er is nog geen vordering ingediend door het UWV. De curator verwacht deze 
wel.

06-07-2018 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er door het UWV geen vordering ingediend.

03-10-2018 
 2

Toelichting 
Er is ongewijzigd geen vordering ingediend door het UWV.

03-01-2019 
 3

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

03-04-2019 
 4

€ 0,00

Toelichting 
Ongewijzigd, geen preferente vordering van UWV.

09-07-2019 
 5

€ 19.407,89

Toelichting 
Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 
19.407,89.

11-10-2019
 6

Toelichting 
Er is (nog) geen andere preferente vordering ingediend.

06-07-2018 
 1

Toelichting 
Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

03-04-2019 
 4

€ 0,00

Toelichting 
Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

09-07-2019 
 5

Toelichting 
Er zijn ongewijzigd geen andere preferente crediteuren.

11-10-2019
 6



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20

Toelichting 
Door 20 concurrente crediteuren zijn er vorderingen ingediend.

03-10-2018 
 2

29

Toelichting 
Door 29 crediteuren zijn er concurrente vorderingen ingediend.

03-01-2019 
 3

30

Toelichting 
Het aantal concurrente crediteuren die een vordering heeft ingediend is 30.

03-04-2019 
 4

31

Toelichting 
Het aantal concurrente crediteuren die een vordering heeft ingediend is 31.

09-07-2019 
 5

32

Toelichting 
Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend is 32.

11-10-2019
 6

€ 674.047,28

Toelichting 
Het bedrag van de concurrente vorderingen tot op heden is € 674.047,28 (dit 
is inclusief de vordering van de bank).

03-10-2018 
 2

€ 692.376,06

Toelichting 
Het bedrag van de concurrente vorderingen tot op heden is € 692.376,06. Dit 
is inclusief de vordering van ABN Amro Bank NV die nog gecorrigeerd dient te 
worden na de tussentijdse afrekening.

03-01-2019 
 3

€ 699.771,98

Toelichting 
Het bedrag aan concurrente vorderingen is tot op heden € 699.771,98 (dit is 
inclusief de nog niet gecorrigeerde vordering van ABN Amro Bank NV). 

03-04-2019 
 4

€ 777.016,51

Toelichting 
Het bedrag aan concurrente vorderingen is tot op heden € 777.016,51 (dit is 
inclusief de nog niet gecorrigeerde vordering van ABN Amro Bank NV).

09-07-2019 
 5

€ 777.401,51

Toelichting 
Het bedrag aan concurrente vorderingen is tot op heden € 777.401,51.

11-10-2019
 6



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

10.1 Plan van aanpak

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet te bepalen. 06-07-2018 
 1

Naar verwachting zal het faillissement ex artikel 16 FW (bij gebrek aan baten) 
worden afgewikkeld. 

09-07-2019 
 5

De te verwachten w ijze van afw ikkeling is ongewijzigd ex artikel 16 Fw. 
(gebrek aan baten).

11-10-2019
 6

De crediteuren werden aangeschreven. De komende verslagperiode zal er een 
crediteurenoverzicht worden opgesteld.

06-07-2018 
 1

9. Procedures

Er zijn deze verslagperiode geen (nieuwe) procedures gestart. 06-07-2018 
 1

10. Overig

- De vast activa wordt verkocht;
- Er wordt onderzoek gedaan naar de (eventuele) overige activa
- Er zal worden aangevangen met het innen van de debiteuren;
- De rekening-courant verhoudingen worden onderzocht;
- De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- Het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden gestart;
- Het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

06-07-2018 
 1

- Het innen van de vorderingen op debiteuren wordt voortgezet;
- De rekening-courant verhoudingen worden verder onderzocht;
- De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;

03-10-2018 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

- Het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden voortgezet;
- Het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

- De rekening-courant verhoudingen worden verder onderzocht;
- De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- Het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden voortgezet;
- Het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

03-01-2019 
 3

- De rekening-courant verhoudingen worden verder onderzocht;
- De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- Het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden voortgezet;
- Het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

03-04-2019 
 4

- De bevestiging van de liquidatie van de entiteiten waar gefailleerde een 
vordering in rekening-courant heeft wordt afgewacht;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal worden afgerond;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden afgerond;
- het onderzoek van de administratie zal worden afgerond.

09-07-2019 
 5

- De bevestiging van de liquidatie van de entiteiten waar gefailleerde een 
vordering in   rekening-courant heeft wordt afgewacht;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal worden afgerond;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal 
worden   afgerond;
- het onderzoek van de administratie zal worden afgerond.

11-10-2019
 6

Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te bepalen. 06-07-2018 
 1

13-4-2020 11-10-2019 
 6

Bijlagen
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