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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

SeaVsat B.V. 23-12-2020 
 1

De besloten vennootschap SeaVsat B.V., statutair gevestigd te gemeente Urk,
gevestigd te (8233 BR) Lelystad aan Het Ravelijn 50, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50350943.

23-12-2020 
 1

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan als activiteiten
vermeld:

Overige communicatie;
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en
bijbehorende onderdelen.
Het leveren van airtime en telefonie wereldw ijd op maritiem gebied
alsmede de groothandel in satelliet- en communicatieapparatuur.

23-12-2020 
 1

Verslagnummer 6
Datum verslag 29-04-2022
Insolventienummer F.16/20/393
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000166484:F001
Datum uitspraak 23-11-2020

R-C mr. K.G. van de Streek
Curator mr E.H. Bruggink
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 2.916.715,00 € -1.162.691,00 € 3.194.761,00

2018 € 3.370.866,00 € -60.623,00 € 4.585.382,00

2017 € 3.628.136,00 € -270.899,00 € 4.065.383,00

De curator ontving de jaarstukken 2017, 2018 en 2019 van het bestuur. 23-12-2020 
 1

12 23-12-2020 
 1

€ 68.308,61 23-12-2020 
 1

€ 78.610,03 23-03-2021 
 2

€ 65.822,78 23-06-2021 
 3

€ 66.001,92 23-09-2021 
 4

€ 17.811,98 23-12-2021 
 5

€ 21.252,80 29-04-2022
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
20-11-2020

t/m 
22-12-2020

23-12-2020 
 1

van 
23-12-2020

t/m 
23-3-2021

23-03-2021 
 2

van 
24-3-2021

t/m 
22-6-2021

23-06-2021 
 3

van 
23-6-2021

t/m 
22-9-2021

23-09-2021 
 4

van 
23-9-2021

t/m 
23-12-2021

23-12-2021 
 5

van 
24-12-2021

t/m 
29-4-2022

29-04-2022
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 91 uur 30 min

2 23 uur 54 min

3 10 uur 42 min

4 5 uur 12 min

5 5 uur 54 min

6 9 uur 0 min

totaal 146 uur 12 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Bovengenoemde uren betreffen de uren over de surseance periode (14 uur en
42 minuten) alsmede de faillissementsperiode tot en met 22 december 2020
(76 uur en 48 minuten).

Het faillissement is voorafgegaan door een surseance van betaling als
uitgesproken op 20 november 2020. Op 23 november 2020 is op verzoek van
dezelfde datum de surseance omgezet in een faillissement, zulks met
instemming van het bestuur van de vennootschap.

Nadrukkelijk wordt gewezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag
is gebaseerd op de informatie die de curator in de voorliggende periode heeft
ontvangen. De in dit verslag opgenomen
financiële en andere informatie is dan ook nog onderwerp van nader
onderzoek. Dit brengt met zich dat thans geen definitieve uitspraak kan
worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen
gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde gegevens
moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

23-12-2020 
 1

1. Inventarisatie

SeaVsat B.V. is op 9 juli 2010 opgericht en ingeschreven in het handelsregister
op 14 juli 2010.

In het eerste jaar na oprichting was Vsatcompany Beheer B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van SeaVsat B.V. Vanaf 30 september 2011 tot
27 februari 2019 was Unius Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder
van SeaVsat B.V.

Vanaf 27 februari 2019 is Exodus Holding B.V. enig aandeelhouder en
bestuurder van SeaVsat B.V. De aandelen in Exodus Holding B.V. worden sinds
27 februari 2019 gehouden door Unius Holding B.V. (82,44 %), alsmede door
de heer Kofferman (3,33%), de heer Kapitein (3,33%), de heer Kleefman (3,33
%) en de heer Hilgenga-Körstgens (1%).

Bestuurder van Exodus Holding B.V. is SBC Business Services B.V. Van deze
vennootschap is enig aandeelhouder en bestuurder de heer Hilgenga-
Körstgens.

23-12-2020 
 1

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

De curator is gebleken van diverse verzekeringen. De verzekeringen zullen
worden geroyeerd.

23-12-2020 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een bedrijfspand
huurde aan Het Ravelijn 50 te Lelystad, een opslagruimte op Urk en een
opslagruimte in Schotland. De curator zegde de huurovereenkomsten met
toestemming van de rechter-commissaris op.

23-12-2020 
 1

V2: Het gehuurde werd opgeleverd. Gelet op de door de verhuurder gewenste
en door de curator gerealiseerde spoedige oplevering werd de verhuurder
bereid gevonden een deel van de waarborgsom betaalbaar te stellen.

23-03-2021 
 2

In het verzoekschrift tot verlening van de surseance van betaling is
aangegeven dat het bestuur van SeaVsat B.V. voorzag dat SeaVsat B.V. niet
met het betalen van haar opeisbare schulden zal kunnen voortgaan omdat de
voornaamste toeleverancier van internetverbindingen haar dienstverlening aan
SeaVsat B.V. wegens betalingsachterstanden had gestaakt en een andere
toeleverancier dreigde daartoe over te zullen gaan. Door de (aangezegde)
beëindiging van de levering van internetverbindingen door toeleveranciers,
vreesde SeaVsat B.V. ervoor dat zij haar eigen diensten niet meer kon
garanderen hetgeen klanten zou kunnen bewegen de relatie met SeaVsat B.V.
te beëindigen.

23-12-2020 
 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
2

23-12-2020 
 1

Personeelsleden 
3

23-12-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

30-11-2020 2

totaal 2

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris werd het personeel
ontslag aangezegd. Naar verwachting zal het UWV nog een vordering
indienen.

23-12-2020 
 1

3. Activa

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

Geen. 23-12-2020 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

De curator is gebleken van diverse
bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris) in het
bedrijfspand te Lelystad

€ 1.000,00 € 250,00

totaal € 1.000,00 € 250,00

De curator trof in het bedrijfspand te Lelystad diverse bedrijfsmiddelen
(kantoorinventaris) aan.

23-12-2020 
 1

De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap diverse aanslagen
loonbelasting onbetaald heeft gelaten. De fiscus heeft op grond van artikel 22
lid 3 juncto 21 lid 2 Invorderingswet een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van
de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zal zodoende de
opbrengst van de bodemzaken reserveren.

23-12-2020 
 1

De curator heeft getracht de bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris bedrijfspand
Lelystad) te gelde te maken. In dat kader heeft de curator gecorrespondeerd
en gesproken met diverse geïnteresseerde partijen. Deze bedrijfsmiddelen
werden tezamen met de voorraad en immateriële activa met toestemming van
de rechter-commissaris en de pandhouder verkocht aan een derde partij.
Betaling en levering vond inmiddels plaats. Gelet op het pandrecht van de
Rabobank op de voorraad en de bedrijfsmiddelen, werd met de pandhouder
een boedelbijdrage overeengekomen van 25% inclusief BTW. Gelet op het
bodemvoorrecht van de fiscus is de boedelbijdrage over de opbrengst van de
bodemzaken slechts verschuldigd voor zover de opbrengst van die zaken meer
zou bedragen dan de fiscale positie waarvoor het bodemvoorrecht geldt (en
dan alleen voor het meerdere). Gebleken is evenwel dat de opbrengst van de
bodemzaken lager is dan de vorderingen waarvoor het bodemrecht geldt.

23-12-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Diverse voorraad op schepen, in de opslag op
Urk en de opslag in Schotland.

€ 29.206,00 € 7.301,50

totaal € 29.206,00 € 7.301,50

De curator trof diverse voorraad aan. Deze voorraad bevond zich in de opslag
op Urk, in de opslag in Schotland en op diverse schepen. De voorraad werd
tezamen met de bedrijfsmiddelen en immateriële activa met toestemming van
de rechter-commissaris en de pandhouder verkocht aan een derde partij.

23-12-2020 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft getracht de voorraad op schepen, in de opslag op Urk en de
opslag in Schotland te gelde te maken. In dat kader heeft de curator
gecorrespondeerd en gesproken met diverse geïnteresseerde partijen. De
betreffende voorraad werd tezamen met de bedrijfsmiddelen en immateriële
activa met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder
verkocht aan een derde partij. Betaling en levering vond inmiddels plaats.
Gelet op het pandrecht van de Rabobank op de voorraad en de
bedrijfsmiddelen, werd met de pandhouder een boedelbijdrage
overeengekomen van 25% inclusief BTW.

23-12-2020 
 1

V3: De afrekening met de pandhouder van de reeds verkochte voorraad vond
inmiddels plaats. De curator is gebleken van een drietal I-phones die geen
onderdeel van de verkoop hebben uitgemaakt. De curator zal deze in overleg
met de pandhouder te gelde maken.

23-06-2021 
 3

V4: De pandhouder besloot de iPhones te laten veilen. 23-09-2021 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa (goodwill) I € 34.172,00

Immateriële activa (goodwill) II

totaal € 34.172,00 € 0,00

De curator is gebleken van immateriële activa (goodwill). 23-12-2020 
 1

V3: De koper heeft aangegeven geen van de benoemde opdrachten
verworven te hebben, zodat de boedel geen aanspraak kan maken op de
aanvullende vergoeding. De curator beschouwt de koopovereenkomst
daarmee als afgewikkeld.

23-06-2021 
 3

De curator heeft getracht de immateriële activa te gelde te maken. In dat
kader heeft de curator gecorrespondeerd en gesproken met diverse
geïnteresseerde partijen. De immateriële activa werd tezamen met de
bedrijfsmiddelen en voorraad met toestemming van de rechter-commissaris en
de pandhouder verkocht aan een derde partij. De koopsom voor de goodwill
bestond uit een vast bedrag ad € 34.172,- en een aanvullende vergoeding
waarvan de verschuldigdheid en de hoogte aan de hand van rekening en
verantwoording in april 2021 inzichtelijk gemaakt zal dienen te worden.

23-12-2020 
 1

V2: De afrekening met de pandhouder dient nog plaats te vinden. De komende
verslagperiode zal de rekening en verantwoording van de aanvullende
vergoeding van de koopsom plaats dienen te vinden.

23-03-2021 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Rekening-courant Unius Holding B.V.

Praefaillissementsdebiteuren € 78.083,31

(Prae)faillissementsdebiteuren € 24.885,35 € 22.876,11 € 11.438,05

totaal € 102.968,66 € 22.876,11 € 11.438,05

Uit de debiteurenlijst die bij het surseance verzoek was gevoegd, blijkt van
een debiteurenpositie per datum surseance van € 78.083,31. De betreffende
positie wordt op verzoek van de pandhouder door Mirus geïnd. Nog niet alle
werkzaamheden waren op 20 november 2020 uitgefactureerd. De curator is in
overleg met de bank tot uitfacturering daarvan alsmede van de
werkzaamheden tot datum overdracht activa overgegaan. In dat kader werd
een bedrag van € 24.885,35 uit gefactureerd. De curator zal deze positie
trachten te incasseren, waarbij een boedelbijdrage van 50% inclusief BTW
werd overeengekomen.

Voorts is gebleken van een vordering in rekening-courant op Unius Holding B.V.
Over de omvang daarvan bestaat discussie. De curator zal daarnaar
onderzoek doen en nader overleg zoeken met de Rabobank over de inning
daarvan.

23-12-2020 
 1

V2: Ter zake de debiteurenpost, groot € 24.885,35, die door de curator wordt
geïnd, werd een bedrag van € 1.197,90 ontvangen. De betreffende resterende
debiteuren werden gerappelleerd. De hoogte van de rc-verhouding en de
inning daarvan is nog onderwerp van onderzoek en overleg.

23-03-2021 
 2

V3: Met betrekking tot de debiteurenpositie groot € 24.888,35 die door de
curator wordt geïnd, werd een bedrag van € 14.564,59 geïncasseerd. Van dit
bedrag werd een bedrag € 7.282,29 aan de pandhouder voldaan.

Ter zake de positie die door Mirus wordt geïnd, mocht de curator van de
pandhouder vernemen dat vooralsnog een zeer beperkt bedrag werd
geïncasseerd.

Over (de inning van) de rc-verhouding zijn de curator en de pandhouder nog in
overleg.

23-06-2021 
 3

V4: De curator verwacht de incasso van de debiteurenportefeuille die door
haar wordt geïnd, de komende verslagperiode af te zullen ronden. Over de rc-
verhouding vond overleg plaats met de pandhouder. Naar aanleiding daarvan
zal de curator tot indiening van de vordering bij de curator van Unius Holding
BV overgaan.

23-09-2021 
 4

V5: Er rest thans de inning van een tweetal debiteurenposities. Van een van
deze debiteuren, een in Afrika gevestigde debiteur, werd geen betaling noch
enige reactie ontvangen. De curator verwacht niet dat verdere inspanningen
tot betaling zullen leiden, zodat zij deze debiteurenpositie als oninbaar

23-12-2021 
 5



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

beschouwt. Van de andere debiteur werd in de afgelopen verslagperiode
alsnog een reactie ontvangen. De curator reageerde daarop en verzocht deze
debiteur nogmaals tot betaling over te gaan. Aan de debiteur werd recent een
rappel verzonden. Afhankelijk van de reactie daarop zal moeten worden bezien
of en zo ja welke nadere acties genomen dienen te worden.

De curator diende de vordering uit hoofde van de rc-verhouding ter verificatie
in bij de curator van Unius Holding B.V. De curator van Unius Holding B.V. heeft
deze vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren met de
aantekening pro memorie. Van de curator van Unius Holding B.V. werd het
bericht ontvangen dat het faillissement van Unius Holding B.V. voor opheffing
ex art. 16 Fw zal worden voorgedragen zodat er geen betaling op deze
vordering zal kunnen plaatsvinden.

V6: De laatste debiteur ging tot betaling over. Er werd een betaling van €
8.311,52 ontvangen. Van dit bedrag werd een bedrag van € 4.155,76 aan de
pandhouder voldaan. De debiteurenincasso is daarmee afgewikkeld.

29-04-2022
 6

De curator voerde overleg met de pandhouder over de debiteurenposities en
de inning daarvan.

23-12-2020 
 1

V5: Afw ikkelen resterende debiteurenpositie. 23-12-2021 
 5

V6: Afgewikkeld 29-04-2022
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 927.682,77

Toelichting vordering van bank(en) 

Door de Rabobank werd een vordering ingediend van € 927.682,77.

23-12-2020 
 1

Er werd door 3 partijen melding gemaakt van geleasede goederen. De
betreffende posities werden afgewikkeld.

23-12-2020 
 1

De Rabobank maakte melding van een pandrecht op de inventaris, voorraad en
vorderingen op derden.

23-12-2020 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Zie 5.3. 23-12-2020 
 1

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

Toelichting 

Met de Rabobank werd ter zake de verkoop van de inventaris en voorraad een
boedelbijdrage overeengekomen van 25% inclusief BTW, voor de door de
curator uitgefactureerde debiteurenpositie werd een boedelbijdrage
overeengekomen van 50% inclusief BTW.

23-12-2020 
 1

Met de Rabobank zal nog tot een financiële afw ikkeling dienen te worden
gekomen.

23-12-2020 
 1

V6: Er is financieel afgewikkeld met de Rabobank. 29-04-2022
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is beperkt voortgezet in het kader van de wens om de
onderneming van de gefailleerde vennootschap over te dragen. De hiermee
gepaard gaande verdiensten komen in punt 4.1 van dit verslag tot uitdrukking.

23-12-2020 
 1



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

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

23-12-2020 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding en digitale omgeving veiliggesteld en zal daar
nog onderzoek naar doen.

23-12-2020 
 1

V2: In onderzoek. 23-03-2021 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 2

V4: In onderzoek. 23-09-2021 
 4

V5: In onderzoek. 23-12-2021 
 5

V6: De curator heeft haar onderzoek afgerond. Aan de boekhoudplicht werd
voldaan.

29-04-2022
 6

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt de volgende
deponeringen:
-2017: 23 december 2019 (te laat);
-2018: 20 december 2019 (tijdig);
-2019: 26 oktober 2020 (tijdig).

23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Gelet op de datum van oprichting zal de curator geen onderzoek doen naar de
vraag of bij oprichting aan de volstortingsverplichting is voldaan.

23-12-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

In onderzoek.

23-12-2020 
 1

Toelichting 

V2: In onderzoek.

23-03-2021 
 2

Ja

Toelichting 

V4: In onderzoek.

23-09-2021 
 4

Toelichting 

V5: In onderzoek.

23-12-2021 
 5

Nee

Toelichting 

V6: Aan de publicatieplicht werd niet voldaan. De curator ziet geen aanleiding
het bestuur daarvoor aan te spreken omdat het bestuur het vermoeden van
art. 2:248 lid 2 BW heeft weerlegd.

29-04-2022
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

In onderzoek.

23-12-2020 
 1

Toelichting 

V2: In onderzoek.

23-03-2021 
 2

Toelichting 

V4: In onderzoek.

23-09-2021 
 4

Toelichting 

V5: In onderzoek.

23-12-2021 
 5

Nee

Toelichting 

V6: Niet van gebleken.

29-04-2022
 6

Vooralsnog niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

De curator zal de door haar veiliggestelde administratie en informatie nog
nader onderzoeken.

23-12-2020 
 1

V2: De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode
voortzetten.

23-03-2021 
 2

V4: De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode
voortzetten.

23-09-2021 
 4

V5: in de afgelopen verslagperiode vond in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek overleg met de (voormalige) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap plaats. Een van hen zegde de curator toe nog
nadere stukken toe te zullen zenden. De curator is in afwachting daarvan en
verwacht naar bestudering daarvan haar onderzoek naar rechtmatigheid af te
kunnen ronden.

23-12-2021 
 5

V6: Afgewikkeld. 29-04-2022
 6



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. Crediteuren

Toelichting 

Behoudens het salaris van de curator werden (nog) geen boedelvorderingen
ingediend.

23-12-2020 
 1

€ 15.755,43 23-03-2021 
 2

€ 22.688,00 23-12-2020 
 1

€ 28.066,00 23-03-2021 
 2

€ 28.434,00 23-06-2021 
 3

€ 3.677,55 23-03-2021 
 2

€ 15.000,00 23-12-2020 
 1

13 23-12-2020 
 1

14 23-03-2021 
 2

18 23-06-2021 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.932.656,10 23-12-2020 
 1

€ 2.026.273,54 23-03-2021 
 2

€ 2.056.278,15 23-06-2021 
 3

€ 2.108.953,18 23-09-2021 
 4

Nog niet bekend. 23-12-2020 
 1

V6: Na voldoening van de boedelcrediteuren, kan er slechts een gedeeltelijke
uitkering aan de preferente crediteuren plaatsvinden. Aan uitkering aan de
concurrente crediteuren wordt niet toegekomen. Onderhavig faillissement zal
derhalve vereenvoudigd worden afgewikkeld.

29-04-2022
 6

Nader inventariseren crediteuren. 23-12-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van gebleken. 23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1

Geen. 23-12-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-afw ikkelen koopovereenkomst;
-innen debiteuren zoals omschreven in punt 4 van dit verslag;
-onderzoek rechtmatigheid.

23-12-2020 
 1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-afw ikkelen koopovereenkomst;
-innen debiteuren zoals omschreven in punt 4 van dit verslag;
-onderzoek rechtmatigheid.

23-03-2021 
 2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

afw ikkelen debiteurenportefeuille;
onderzoek rechtmatigheid.

23-06-2021 
 3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

afw ikkelen debiteurenportefeuille;
onderzoek rechtmatigheid.

23-09-2021 
 4

V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-afw ikkelen resterende debiteurenpositie;
-afronden rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2021 
 5

V6: Er resten geen werkzaamheden meer. De curator zal onderhavig
faillissement voordragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

29-04-2022
 6

Nog niet bekend. 23-12-2020 
 1

V6: Heden, dit betreft het eindverslag. 29-04-2022
 6

Niet van toepassing. 23-12-2020 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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