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Curator

mr. M.M. Verhoeven
mr W.B. Brusse

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kinderopvangorganisatie De Blokkendoos B.V.

24-05-2018
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Gegevens onderneming
Kinderopvangorganisatie De Blokkendoos B.V., alsmede handelend onder de
namen De Blokkendoos Almelo, De Blokkendoos Aadorp, BSO De Blokhut en
KDV De Blokkendoos, gevestigd en kantoorhoudende te (7609 NN) Almelo aan
de W indmolen nr. 24 en tevens gevestigd te (7611 BD) Aadorp aan de
Albardastraat nr. 16. KvK-nummer: 59429380.
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Activiteiten onderneming
In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: "De exploitatie
van kinderopvangcentra ten behoeve van de opvang van kinderen van nul tot
vier jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen in de
basisschoolleeftijd".
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De besloten vennootschap is op 13 december 2013 opgericht; er zijn geen
omzetgegevens en/of jaarrekeningen beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12

24-05-2018
8

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 957,29
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Verslagperiode
van
1-3-2018

24-05-2018
8

t/m
24-5-2018

van
25-5-2018

13-08-2018
9

t/m
13-8-2018

van
14-8-2018

07-11-2018
10

t/m
7-11-2018

van
8-11-2018

07-03-2019
11

t/m
7-3-2019

van
8-3-2019
t/m
1-7-2019

Bestede uren

01-07-2019
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

4,11 uur

9

0,56 uur

10

0,30 uur

11

0,38 uur

12

1,36 uur

totaal

6,71 uur

Toelichting bestede uren
In voorgaande verslagperiodes zijn reeds 145 uren 10 minuten (faillissement)
en 37 uren en 18 minuten (garantstelling) besteed.
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In deze verslagperiode zijn 4 uren en 11 minuten (faillissement) en 9 uren en 0
minuten (garantstelling) besteed.
In deze verslagperiode zijn 0 uren en 56 minuten (faillissement) en 9 uren en
49 minuten (garantstelling) besteed.

13-08-2018
9

In deze verslagperiode zijn 0 uren en 30 minuten (faillissement) en 0 uren en 0
minuten (garantstelling) besteed.

07-11-2018
10

In deze verslagperiode zijn 0 uren en 38 minuten (faillissement) en 0 uren en
15 minuten (garantstelling) besteed.

07-03-2019
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In deze verslagperiode zijn 1 uur en 36 minuten (faillissement) en 0 uren en
26 minuten (garantstelling) besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mevrouw S. ten
Tusscher-Moes. Gefailleerde is op 13 december 2013 opgericht, voorheen w erd
de onderneming gedreven door KDV De Blokkendoos V.O.F., w aarvan mevrouw
Ten Tusscher-Moes en haar partner de vennoten w aren. De onderneming van
de V.O.F. is niet in geheel ingebracht in gefailleerde. Er is geen inbrengbalans.
De bestuurder kon de curator ook niet precies vertellen w elke bezittingen en
schulden er nu zijn ingebracht. Gefailleerde had tw ee vestigingen. De
Hoofdvestiging in Almelo en een kleinere vestiging in Aadorp. Per datum
faillissement w as de vestiging in Almelo gesloten. De vestiging in Aadorp is per
1 juli 2014 overgenomen door De Cirkel Groep B.V.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsportefeuille geïnventariseerd. De
verzekeringen zijn beëindigd in verband met het faillissement.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde het bedrijfspand aan de W indmolen nr. 24 te Almelo van
Echtermeijer Beheer B.V. De huur bedraagt € 2.850,= per maand. De curator
heeft de huurovereenkomst per brief van 11 juli 2014 opgezegd. Gefailleerde
maakte tevens gebruik van een bedrijfspand aan de Albardastraat nr. 16 te
Aadorp van Sama Delden Projekten B.V. De huurovereenkomst stond nog op
naam van de V.O.F. De huur bedraagt € 1.507,28 per maand. De Cirkel Groep
B.V. w as al sinds 1 juli 2014 onderhuurder van gefailleerde. De huur w erd één
op één doorgezet. Zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst per
brief van 18 juli opgezegd. De curator heeft met De Cirkel Groep B.V.
afgesproken dat per 1 juli 2014 de hoofdhuurovereenkomst door De Cirkel
Groep B.V. w ordt overgenomen, w aarvoor De Cirkel Groep B.V. inmiddels heeft
zorggedragen. De bestuurder heeft aangegeven dat de huur van de beide
vestigingen tot en met mei 2014 zou zijn voldaan. Gefailleerde heeft het in
Almelo gehuurde bedrijfspand in het verleden zeer fors verbouw d om aan de
strenge eisen te kunnen voldoen, die gelden voor bedrijfspanden van
kinderopvangorganisaties. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat
de verhuurder hierdoor is verrijkt omdat deze verbouw ing bij het einde van de
huurovereenkomst nog w aarde heeft voor de verhuurder. Tevens dienen nog
enkele andere vorderingen die de huurovereenkomst betreffen te w orden
afgehandeld, w aaronder de borgsom. De curator heeft na overleg met de
rechter-commissaris een voorstel gedaan aan de verhuurder. De curator is nog
in onderhandeling met de verhuurder. De curator heeft de rechter-commissaris
een voorstel gedaan. De rechter-commissaris is akkoord met het voorstel. De
curator heeft dit gemeld aan de verhuurder. De curator heeft de verhuurder
niet meer kunnen bereiken. De curator heeft de verhuurder nog niet kunnen
bereiken. De curator heeft de verhuurder een sommatie gestuurd. De
verhuurder heeft een bedrag ad € 8.750,00 betaald op de boedelrekening.
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1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van gefailleerde moet w orden gezocht in de periode dat de
onderneming w erd gedreven door de V.O.F. in combinatie met het feit dat
gefailleerde daardoor te w einig middelen heeft verkregen bij haar oprichting.
De bestuurder heeft verklaard dat de onderneming van de V.O.F. in 2007 is
gestart. Toen vanuit huis. Hiertegen is door omw onenden bezw aar gemaakt,
als gevolg w aarvan de onderneming van de V.O.F. uiteindelijk w erd
gedw ongen zich elders te vestigen. Dit alles heeft veel kosten met zich
meegebracht. In 2011 is de omzet teruggelopen, dit heeft zich de jaren daarna
doorgezet. Dit heeft te maken met veranderende fiscale regelgeving, doordat
ouders minder kinderopvangtoeslag ontvangen. Voorts hebben veel mensen
hun baan verloren en zijn zelf op de kinderen gaan passen, of hebben
simpelw eg het geld niet meer voor kinderopvang. Volgens bestuurder van
gefailleerde w as er veel concurrentie van gastouders.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
24-05-2018
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Personeelsleden
12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
24-05-2018
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Personeelsleden
12

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-7-2014

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de tw aalf
w erknemers per brief van 10 juli 2014 ontslagen. De intake met het UW V heeft
reeds plaatsgevonden. Het UW V heeft zich op het standpunt gesteld dat ter
zake het filiaal te Aadorp sprake is van overgang van onderneming. Het UW V
neemt dan ook niet het achterstallige loon over van deze w erknemers.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse zaken.

€ 110,00

€ 0,00

totaal

€ 110,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement heeft de curator nog de volgende activa aangetroffen.
Het merendeel van de activa w as reeds verkocht.
Zw arte bureaustoel leer, rode bureaustoel stof, blauw e bureaustoel stof,
computer (beige, blauw , AMD Duron 1800 Mhz), monitor Dell 15 inch, monitor
Dell 17 inch, Siemens telefoon (Gigaset A165), Computer Dell (Precision 380),
3com sw itch 5, tw ee bureaus (bruin blad, beige blad), kastje beige, zw arte
leren stoel, zw arte metalen kast, ladekast, 3 schuifladen, Canon fax-BB20,
Philips Gigaset A140, papiersnijder, A4 laminator Blackloader kl 380, printer,
Canon BJC 4300, speedtouch, zw art kastje met schuifdeurtje, tw ee
hoogslapers, ijzer + matras, hoekbanken (rood en oranje), kapstok en
hangers, bedje/ledikant, parasol (staand, Lipton Ice Tea), parasol (met arm,
paars), schappenkast w it, divers speelgoed, aantal kerstartikelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op deze zaken.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verhuurder heeft aangegeven het bedrijfspand zo spoedig mogelijk
opnieuw te w illen verhuren en heeft derhalve een bieding uitgebracht op de
activa. De verkoop is reeds afgerond. Met de verhuurder is afgesproken dat de
curator verder niet voor ontruiming van het pand hoeft zorg te dragen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.472,42

€ 0,00

Saldo rekening ING Bank.

€ 183,57

€ 0,00

Saldo rekening ING Bank.

€ 0,82

€ 0,00

Restitutie Vitens.

€ 35,40

€ 0,00

Restitutie Vitens.

€ 1,84

€ 0,00

Restitutie Service Centrum Auteurs.

€ 133,19

€ 0,00

Restitutie Eneco.

€ 602,02

€ 0,00

Restitutie Eneco.

€ 315,34

Saldo rekening ABN AMRO Bank.

totaal

€ 2.744,60

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Volgens bestuurder: 9.

€ 6.445,68

€ 19.032,87

totaal

€ 6.445,68

€ 19.032,87

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement zijn er totaal veertien openstaande debiteuren.
Inmiddels hebben 9 debiteuren hun vorderingen betaald.
Op 18 juli 2014 is een bedrag ad € 2.816,41 afkomstig van Flanderijn en Vaes
Gerechtsdeurw aarders ontvangen op de rekening van gefailleerde bij de ING
Bank. Dit betreft een betaling van een debiteur. Deze debiteur heeft reeds
voor datum faillissement betaald aan Flanderijn en Vaes
Gerechtsdeurw aarders. De ING Bank heeft deze betaling, tezamen met een
aantal andere betalingen, op 22 september 2014 overgemaakt naar de
boedelrekening.
Vijf dossiers w aren in behandeling bij een deurw aarder. De curator heeft de
inning van drie dossiers van de deurw aarder overgenomen. Het betreffende
deurw aarderskantoor heeft het reeds geïnde bedrag overgemaakt op de
faillissementsrekening. De curator heeft nadere stukken opgevraagd bij tw ee
van deze debiteuren.
De derde debiteur heeft erkend te moeten betalen, maar stelt dit niet in één
keer te kunnen. De curator is in onderhandeling met de betreffende debiteur
omtrent een betalingsregeling. Inmiddels is met voornoemde drie debiteuren
een betalingsregeling getroffen. Deze betalingsregelingen lopen nog. Deze
betalingsregelingen lopen nog, maar w el zeer moeizaam.
Tw ee dossiers zijn thans nog in behandeling bij een deurw aarder. Eén dossier
is volledig betaald. De curator heeft een eindafrekening ontvangen van de
deurw aarder en de deurw aarder heeft het bedrag overgemaakt op de
faillissementsrekening. De betalingsregeling in het andere dossier is in januari
2015 geëindigd.De curator is in afw achting van de eindafrekening van de
deurw aarder. De deurw aarder heeft een eindafrekening opgesteld. Het bedrag
conform de eindafrekening ad € 315,29 is ontvangen op de boedelrekening.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Eén betalingsregeling is gestaakt, omdat de betreffende debiteur stukken
heeft aangereikt w aaruit volgt dat een schuldregeling is opgestart. De curator
heeft de vordering ingediend bij de instantie die de schuldregeling heeft
opgestart en is in afw achting van een een minnelijk voorstel. Een minnelijk
voorstel heeft de curator niet mogen ontvangen. De betreffende debiteur heeft
zich onder beschermingsbew ind laten stellen. De beschermingsbew indvoerder
heeft gemeld dat er thans, op grond van de beslagvrije voet, geen
mogelijkheden zijn voor een betalingsregeling.
Eén debiteur is reeds voor datum faillissement toegelaten tot de w ettelijke
schuldsaneringsregeling. De curator heeft bij aanvang van het faillissement de
vordering ingediend bij de bew indvoerder. Op de boedelrekening is een
bedrag ad € 150,41 ontvangen ter zake de uitdeling in de betreffende
schuldsaneringsregeling.
De overige tw ee betalingsregelingen zijn geëindigd, omdat de vorderingen
geheel zijn voldaan.
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Ter afw ikkeling van de schuldregeling heeft de instantie die de schuldregeling
heeft opgestart nogmaals om opgave van de exacte hoogte van de vordering
verzocht. Deze gegevens heeft de curator verstrekt.

01-07-2019
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-05-2018
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Volgens bestuurder: geen. Gefailleerde had geen rekening-courant krediet van
de bank. De V.O.F. had dit w el. Gefailleerde is blijven draaien op het
bankkrediet van de V.O.F. Gefailleerde heeft alle activa verkocht en uit de
opbrengst de bank voldaan. De bank had een pandrecht op bijna alle activa.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

24-05-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van de vestiging in Aadorp zijn reeds per 1 juli 2014
overgenomen door De Cirkel Groep B.V. De vestiging in Almelo w as per datum
faillissement reeds gesloten.
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6.2 Financiële verslaglegging
De Cirkel Groep B.V. heeft voor de overname van het filiaal in Aadorp een
bedrag betaald van € 30.000,=. De activa van de vestiging in Almelo zijn
verkocht aan Admi-Lux B.V. voor een bedrag van € 21.000,=. Hier heeft geen
doorstart plaatsgevonden.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Per datum faillissement w as geen sprake van een bijgew erkte boekhouding.
De boekhouding die w el beschikbaar w as, maakt een redelijk verzorgde indruk.
Inmiddels is zorggedragen voor een bijgew erkte boekhouding. De rechten en
verplichtingen van gefailleerde kunnen inmiddels w el met enige moeite uit deze
boekhouding w orden afgeleid.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is op 13 december 2013 opgericht; er is geen jaarrekening
opgemaakt en dus evenmin gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het betreft hier een flex-B.V. Aan de verplichte storting van € 1,= is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Naar het oordeel van de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur. Het
oprichten van gefailleerde heeft eigenlijk maar één doel gehad, namelijk het
voorkomen van een privéfaillissement van de heer en mevrouw Ten Tusscher.
De onderneming van gefailleerde w erd voor 1 januari 2014 namelijk gedreven
in de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, w aarvan de heer en
mevrouw Ten Tusscher in privé de vennoten w aren. In beginsel is het
geoorloofd om privé aansprakelijkheid af te schermen, bijvoorbeeld door de
onderneming onder te brengen in een besloten vennootschap. Dit moet dan
w el op een w ijze gebeuren w aarvan men in redelijkheid mag verw achten dat
de onderneming levensvatbaar is. Tot op heden is door de bestuurder niet
aangetoond dat er van deze situatie sprake is. Hier komt nog bij dat de ABN
AMRO Bank heeft gew eigerd de besloten vennootschap te financieren en dat
men als gevolg daarvan is blijven w erken met de rekening-courantkrediet van
de V.O.F. en dat als gevolg daarvan op de voorraden en inventaris die
ingebracht zijn nog een pandrecht rust van de bank voor schulden van de
V.O.F. Het is evident dat dit op termijn tot financiële problemen leidt. In ieder
geval heeft de gekozen constructie geleid tot benadeling van de crediteuren
van gefailleerde, omdat crediteuren van de V.O.F. zijn voldaan door
gefailleerde in plaats van haar eigen crediteuren. Op grond van het
vorenstaande is naar het oordeel van de curator sprake van onrechtmatig
handelen van de heer en mevrouw Ten Tusscher, dan w el sprake van
onbehoorlijk bestuur, dan w el sprake van paulianeuze transacties. De curator
heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort.
De bestuurder heeft zich gew end tot een advocaat en ontkent zich schuldig te
hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. W el is een voorstel gedaan voor
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een regeling. Dit voorstel is door de curator als onvoldoende beoordeeld. De
curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. De rechtercommissaris heeft toestemming gegeven voor het aanspannen van een
procedure. De curator heeft ter zake een beroep gedaan op de
garantstellingsregeling curatoren. De garantstelling is aan de curator verleend.
De curator heeft beslag gelegd op de onroerende zaken die in eigendom
toebehoren aan de heer en mevrouw Ten Tusscher en hen gedagvaard. Mr.
Blankestijn heeft zich gesteld als advocaat van de heer en mevrouw Ten
Tusscher. Mr. Blankestijn heeft een conclusie van antw oord ingediend. De
curator zal een conclusie van repliek indienen. De rechtbank zal op 5 juli 2017
vonnis w ijzen in de procedure. De rechtbank heeft op 30 augustus 2017 vonnis
gew ezen. De vorderingen van de curator zijn afgew ezen. De curator q.q. is
veroordeeld in de proceskosten. De curator beraadt zich op hoger beroep. De
curator heeft hoger beroep ingesteld tegen voornoemd vonnis. Het
gerechtshofheeft aan de curator uitstel verleend voor het indienen van de
memorie van grieven.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-08-2018
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De curator heeft een memorie van grieven ingediend. De w ederpartij heeft een
memorie van antw oord ingediend. Het Hof zal nog bepalen of er een comparitie
plaats dient te vinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-11-2018
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Het Hof heeft de zaak uitgesteld. Na 5 februari 2019 zal duidelijk w orden of er
een comparitie plaats dient te vinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-03-2019
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Het Hof heeft de zaak w ederom uitgesteld tot 30 april 2019.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Op 14 mei 2019 is middels een tussenarrest de zittingsdatum van 7 augustus
2019 bekend gemaakt. Per brief d.d. 4 juni 2019 heeft het Hof laten w eten
dat de zitting van 7 augustus 2019 komt te vervallen. Er is een nieuw e zitting
gepland op 17 oktober 2019.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja
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Nog in onderzoek. De curator is doende de verkooptransacties die voor datum
faillissement hebben plaatsgevonden te beoordelen. De curator heeft de
verkooptransacties die voor datum faillissement hebben plaatsgevonden
beoordeeld. Het is gebleken dat de verkochte zaken voor een redelijke prijs
zijn verkocht en dat er derhalve op dit punt geen sprake is van
benadeling van crediteuren. De opbrengst is niet ontvangen op een
bankrekening van gefailleerde. Een gedeelte van de opbrengst van de
inventaris is overgemaakt aan de heer Ten Tusscher. Het gaat om vier
zogenaamde duoboxen. Hij claimt een eigendomsrecht op deze zaken. De
curator heeft dit betw ist. Voorts is de curator van oordeel dat de koopprijs die
de heer Ten Tusscher heeft ontvangen niet in verhouding staat tot de
w erkelijke w aarde van de duoboxen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.796,60
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Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ad 20.796,60.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.671,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 42.586,72
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.340,02
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

24-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 42.360,23
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
N.v.t.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t. Zie 7.5 (rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur).
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9.2 Aard procedures
N.v.t. Zie 7.5 (rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur).
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9.3 Stand procedures
N.v.t. Zie 7.5 (rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur).
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t. Zie 7.5 (rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur).
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a) Inventariseren schuldenlast;
b) bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
c) onderzoek onbehoorlijk bestuur;
d) onderzoek paulianeuze transacties;
e) onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgew ikkeld;
f) innen debiteuren; afgew ikkeld.
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a) Inventariseren schuldenlast;
b) bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
c) onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld;
d) onderzoek paulianeuze transacties;
e) onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgew ikkeld;
f) innen debiteuren; afgew ikkeld;
g) procedure.

13-08-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2019

01-07-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen
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