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Algemene gegevens
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 7
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 7
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 7
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 15.453,66 01-10-2018 
 7

€ 15.454,96 25-03-2019 
 8

€ 18.406,60 26-09-2019 
 9

€ 21,00 26-03-2020 
 10

€ 21.452,94 22-09-2020
 11

van 
27-3-2018

t/m 
27-9-2018

01-10-2018 
 7

van 
28-9-2018

t/m 
19-3-2019

25-03-2019 
 8

van 
20-3-2019

t/m 
26-9-2019

26-09-2019 
 9

van 
26-10-2019

t/m 
24-3-2020

26-03-2020 
 10

van 
25-3-2020

t/m 
21-9-2020

22-09-2020
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

7 1 uur 4 min

8 0 uur 14 min

9 1 uur 36 min

10 1 uur 24 min

11 1 uur 48 min

totaal 6 uur 6 min

bestede uren totaal: 98,36 uren. 01-10-2018 
 7

bestede uren totaal: 99,00 uren 25-03-2019 
 8

Totaal bestede uren: 100,36 uren. 26-09-2019 
 9

1,4 uren in verslagperiode.
totaal uren: 101:42 uren 

26-03-2020 
 10

Totaal bestede uren: 103,30 uren 22-09-2020
 11

1. Inventarisatie



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

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

2. Personeel

3. Activa



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

4. Debiteuren

5. Bank/Zekerheden



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

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Inmiddels loopt de schuldenregeling. Alle schuldeisers zijn met het voorstel van 
de heer en mevrouw Van Uffelen akkoord gegaan. 
De curator wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de regeling. 
Meer of andere werkzaamheden zijn er in het faillissement niet.

01-10-2018 
 7

Inmiddels loopt de schuldenregeling. Alle schuldeisers zijn met het voorstel van 
de heer en mevrouw Van Uffelen akkoord gegaan. 
De curator wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de regeling. 
Meer of andere werkzaamheden zijn er in het faillissement niet.

25-03-2019 
 8

Inmiddels loopt de schuldenregeling. Alle schuldeisers zijn met het voorstel van 
de heer en mevrouw Van Uffelen akkoord gegaan. 
De curator wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de regeling. 
Meer of andere werkzaamheden zijn er in het faillissement niet.

Er is inmiddels een periodieke hercontrole uitgevoerd in de schuldbemiddeling. 
Er is tussentijds een bedrag van € 2.951,64 overgemaakt op de 
boedelrekening. De verwachting is dat de verplichtingen van de 
schuldbemiddeling ook in de komende periode zullen worden nagekomen. De 
curator wacht nadere berichten terzake af.

26-09-2019 
 9



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

8.1 Boedelvorderingen

De schuldbemiddeling loopt nog steeds. De verplichtingen worden nog steeds 
nagekomen. De curator verwacht op termijn weer een uitkering uit het traject.

26-03-2020 
 10

De schuldbemiddeling loopt nog steeds. De verplichtingen worden nog steeds 
nagekomen. De curator verwacht op termijn weer een uitkering uit het 
traject.

22-09-2020
 11

Nader overleg met de Stadsbank en incasso van rekening-courantvordering.
Afwachten nader bericht van de Stadsbank Apeldoorn omtrent het verloop van 
de schuldenregeling.

01-10-2018 
 7

Nader overleg met de Stadsbank en incasso van rekening-courantvordering.
Afwachten nader bericht van de Stadsbank Apeldoorn omtrent het verloop van 
de schuldenregeling.

25-03-2019 
 8

Nader overleg met de Stadsbank en incasso van rekening-courantvordering.
Afwachten nader bericht van de Stadsbank Apeldoorn omtrent het verloop van 
de schuldenregeling.

26-09-2019 
 9

Nader overleg met de Stadsbank en incasso van rekening-courantvordering.
Afwachten nader bericht van de Stadsbank Apeldoorn omtrent het verloop van 
de schuldenregeling.

26-03-2020 
 10

Nader overleg met de Stadsbank en incasso van rekening-courantvordering.
Afwachten nader bericht van de Stadsbank Apeldoorn omtrent het verloop 
van de schuldenregeling. De curator doet navraag omtrent de stand van 
zaken en de verwachte einddatum van de regeling.

22-09-2020
 11

8. Crediteuren

€ 18.894,66 01-10-2018 



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

Toelichting 
UWV: € 14.986,66 en € 2.783,08 en € 1.124,92.
Salaris curator en verschotten, omvang nog niet vastgesteld.

 7

€ 48.780,40 01-10-2018 
 7

€ 26.947,10

Toelichting 
€ 22.626,57 en € 4.320,53.

01-10-2018 
 7

Toelichting 
tot op heden 1

01-10-2018 
 7

Toelichting 
2 (Persoonality payrolling € 1.042,50 en UWV (zie hierboven).

26-09-2019 
 9

€ 1.042,50

Toelichting 
1 (Persoonality payrolling) 

22-09-2020
 11

37 01-10-2018 
 7

37 26-09-2019 
 9

37 22-09-2020
 11

€ 176.961,61 01-10-2018 
 7

€ 176.961,61 26-09-2019 
 9

€ 176.961,61

Toelichting 
€ 176.961,61, waarvan ingediend € 141.976,39.

22-09-2020
 11



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

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

10. Overig

Afwachten nader bericht van de Stadsbank ten aanzien van het verloop van de 
schuldenregeling.

01-10-2018 
 7

Afwachten nader bericht van de Stadsbank ten aanzien van het verloop van de 
schuldenregeling.

25-03-2019 
 8

Afwachten nader bericht van de Stadsbank ten aanzien van het verloop van de 
schuldenregeling.

26-09-2019 
 9

afwachten van het verloop en de afloop van de schuldenregeling.  26-03-2020 
 10

Afwachten nader bericht van de Stadsbank ten aanzien van het verloop van 
de schuldenregeling.

22-09-2020
 11



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog niet bekend, afhankelijk van het verloop en de afloop van de 
schuldenregeling.

01-10-2018 
 7

Nog niet bekend, afhankelijk van het verloop en de afloop van de 
schuldenregeling.

25-03-2019 
 8

Nog niet bekend, afhankelijk van het verloop en de afloop van de schuldenre-
geling.

26-09-2019 
 9

Nog niet bekend, afhankelijk van het verloop en de afloop van de 
schuldenregeling.

26-03-2020 
 10

Nog niet bekend, afhankelijk van het verloop en de afloop van de 
schuldenregeling.

22-09-2020
 11

21-3-2021 22-09-2020
 11

Zie hiervoor. 01-10-2018 
 7

zie hiervoor 26-03-2020 
 10

Indiening volgend verslag: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 
maanden na heden. 

22-09-2020
 11

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	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

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	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
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	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

	7. Rechtmatigheid
	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

	8. Crediteuren
	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. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


