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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Automotive Europe B.V. 07-07-2022 
 1

Automotive Europe B.V.,
tevens handelend onder de naam DFSK Nederland,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 68200013,
statutair gevestigd te Goor, gemeente Hof van Twente,
kantoorhoudende te 7471 GH Goor, Spechthorstweg 8.

07-07-2022 
 1

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamper van Koophandel:

import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's;
handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's;
vervaardiging van auto's.

In de praktijk legde failliet zich toe op de import c.q. assemblage van kleine
bedrijfswagens (grijze kentekens) van het Chinese merk DFSK met een
elektrische of groen gas aandrijving. De auto's werden in China ingekocht. In
het bedrijfspand in Goor vond de aanpassing plaats naar de specificaties van
de klant, waarbij onder meer ombouw werd gerealiseerd naar een elektrische
aandrijving of aandrijving op groen gas. Het klantenbestand van failliet
bestond voornamelijk uit gemeentes.

07-07-2022 
 1

Verslagnummer 3
Datum concept 18-10-2022
Insolventienummer F.08/22/79
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000238765:F001
Datum uitspraak 22-06-2022

R-C mr. M.M. Verhoeven
Curator mr A.G. Baan

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=eb6257be-bff2-ec11-a868-00505680d95d
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1ecdf509-3af2-ec11-a868-00505680d95d


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De curator is in het bezit gesteld van de gehele administratie c.q. boekhouding
en zal een en ander op korte termijn bestuderen.

07-07-2022 
 1

2
07-07-2022 

 1

€ 0,00
07-07-2022 

 1

€ 38.068,70
18-10-2022 

 2

€ 29.280,54

Toelichting 

Als bijlage bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de mutaties die in de
afgelopen verslagperiode op de boedelrekening hebben plaatsgevonden.

 3

van 

22-6-2022

t/m 

5-7-2022

07-07-2022 
 1

van 

6-7-2022

t/m 

17-10-2022

18-10-2022 
 2

van 

18-10-2022

t/m 

17-1-2023

 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 24 uur 45 min

2 46 uur 31 min

totaal 71 uur 16 min

1. Inventarisatie

Enig bestuurder van failliet is de heer L.H. Jansen.
Failliet is een samenwerkingsverband aangegaan met LHJ Automotive Europe
C.V.
Beherend vennoot van voornoemde commanditaire vennootschap is Jansen
Goor Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Jansen Goor Beheer B.V. is de heer L.H.
Jansen.

07-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 07-07-2022 
 1

Van de tussenpersoon van de verzekeraar is een overzicht van de lopende
polissen, betaalde premies en dekkingen ontvangen. Gebleken is dat de
laatste termijnpremie van een aantal verzekeringen niet is betaald, waardoor
er in beginsel geen dekking is. De curator heeft de situatie voorgelegd aan de
vermeende pandhouder.

07-07-2022 
 1

Alle verzekeringen zijn door de curator opgezegd in het kader van het
faillissement. De koper van de activa heeft per datum faillissement nieuwe
verzekeringen afgesloten en heeft verklaard alle kosten met betrekking tot
verzekeringen te zullen voldoen, zowel die van voor als na de
faillissementsdatum, en ter zake geen vordering te zullen indienen.

18-10-2022 
 2

De curator heeft van de tussenpersoon de bevestiging ontvangen dat alle
openstaande bedragen zijn voldaan (ook die van voor de
faillissementsdatum).

 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het bedrijfspand aan de Spechthorstweg 8 te Goor werd gehuurd. De curator
heeft de huurovereenkomst opgezegd in het kader van het faillissement.
Daarnaast werd elders nog een opslagruimte gehuurd op basis van een
mondelinge huur-/gebruiksovereenkomst. In de betreffende ruimte bevinden
zich 18 voertuigen van failliet. De curator is hierover in overleg met de
verhuurder en de vermeend pandhouder.

07-07-2022 
 1

De verhuurder heeft aan de curator en de koper van de activa laten weten
bereid te zijn om met de koper van de activa een nieuwe huurovereenkomst te
sluiten met ingang van de datum van het faillissement. De koper van de activa
heeft aan de curator kenbaar gemaakt dit ook te zullen doen, zodat geen
boedelvordering van de verhuurder zal ontstaan.

Ook de mondelinge huur-/gebruikersovereenkomst is door de koper van de
activa voortgezet per datum faillissement.

18-10-2022 
 2

De bestuurder van failliet geeft als oorzaak van het faillissement de
Coronacrisis, welke ervoor heeft gezorgd dat de groeifase waarin de
onderneming zich bevond vrijwel geheel tot stilstand kwam. Als gevolg van de
aanhoudende Coronaperikelen bleven nieuwe orders uit en werden bestaande
orders uitgesteld, dan wel geannuleerd. Ook in China lagen de
werkzaamheden gedurende meerdere en lange periodes vrijwel geheel stil en
door stijging van de vervoerskosten voor containers kwamen de marges onder
druk te staan.

07-07-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 

2

Toelichting 

Ten tijde van het faillissement waren er twee werknemers in dienst bij failliet.
Deze werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen in
het kader van het faillissement.
De curator heeft melding gemaakt van het faillissement bij het UWV. Het UWV
heeft een intake voor de personeelsleden ingepland.

07-07-2022 
 1

Personeelsleden 

0

Toelichting 

De intake met het UWV heeft plaatsgevonden. Met de koper van de activa is
overeengekomen dat hij de personeelsleden per datum faillissement een
arbeidsovereenkomst aanbiedt. Als gevolg daarvan hoeft het UWV geen
verplichtingen uit de oude arbeidsovereenkomsten over te nemen en dus ook
geen boedelvorderingen in het faillissement in te dienen.

18-10-2022 
 2

Personeelsleden 

2

07-07-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

24-6-2022 2

totaal 2

intake UWV;
beoordelen vordering UWV na indiening.

07-07-2022 
 1

intake UWV; afgewikkeld;
beoordelen vordering UWV na indiening; niet aan de orde dus
afgewikkeld.

18-10-2022 
 2



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. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 07-07-2022 
 1

N.v.t. 07-07-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie toelichting € 26.000,00 € 0,00

totaal € 26.000,00 € 0,00

De bedrijfsinventaris bestaat o.a. uit de gebruikelijk kantoor- en kantine-
inventaris, een aantal hefbruggen, gereedschapswagens, vele soorten
gereedschap, magazijnkasten en -stellingen en een heftruck.

07-07-2022 
 1

De fiscus zou een bodemvoorrecht hebben op deze zaken. De fiscus zal haar
vorderingen nog ter verificatie indienen bij de curator.

07-07-2022 
 1

De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend. 18-10-2022 
 2



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

De commanditaire vennootschap van de bestuurder van failliet claimt een
pandrecht te hebben op deze zaken en heeft daartoe diverse stukken
aangeleverd. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende
pandrecht.

In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus zal de curator de waarde
van deze zaken laten bepalen. De opbrengst gaat door de boedel.

07-07-2022 
 1

De curator is van mening dat het pandrecht wellicht vernietigd kan worden op
grond van artikel 42 dan wel 47 Fw. Dit geschil tussen partijen is beëindigd
door middel van de op 21 juli 2022 gesloten 'overeenkomst verkoop van activa
tevens vaststellingsovereenkomst'.

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan de nieuwe bv van de aandeelhouder van
failliet voor een bedrag ad € 26.000,=. Dit bedrag is op 29 juli 2022
bijgeschreven op de boedelrekening.

18-10-2022 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraden (en rollend materiaal) € 4.840,00

Onderhanden werk € 500,00 € 0,00

totaal € 500,00 € 4.840,00

De voorraad bestaat uit 11 gereed geassembleerde voertuigen, 17 deels
geassembleerde chassis, een gebruikt voortuig met kenteken TGP-75-X
(bouwjaar 2018) en diverse auto-onderdelen ten behoeve van DFSK-
voertuigen.

07-07-2022 
 1

De commanditaire vennootschap van de bestuurder van failliet claimt een
pandrecht te hebben op deze zaken en heeft daartoe diverse stukken
aangeleverd. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende
pandrecht.

07-07-2022 
 1

De curator is van mening dat het pandrecht wellicht vernietigd kan worden op
grond van artikel 42 dan wel 47 Fw. Dit geschil tussen partijen is beëindigd
door middel van de op 21 juli 2022 gesloten 'overeenkomst verkoop van activa
tevens vaststellingsovereenkomst'.
De koper van de activa (tevens indirect bestuurder van failliet) en de curator
zijn een boedelbijdrage overeengekomen voor wat betreft de voorraden en
het rollend materiaal van € 4.840,= inclusief btw.
Dit bedrag is op 29 juli 2022 bijgeschreven op de boedelrekening.

Het onderhanden werk is verkocht aan de nieuwe onderneming van de
aandeelhouder van failliet voor € 500,=. Dit bedrag is op 29 juli 2022
bijgeschreven op de boedelrekening.

18-10-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Rollend materiaal (en voorraden) € 0,00 € 4.840,00

Immateriële activa € 4.000,00

Kasgeld € 639,80

Borg ICS € 2.515,65

Honorarium cur. onverschuldigde betaling € 344,40

Creditsaldi verzekeringen € 935,98

Ontvangsten na F-datum € 4.514,76

totaal € 12.950,59 € 4.840,00

Rollend materiaal:

autoambulance Iveco S.P.A. (kenteken 53-BX-DZ);
bedrijfswagen Opel Combo (kenteken 23-VHB-5);
bedrijfswagen Renault Master (kenteken 67-BH-BX);
tendemas aanhangwagen autotransporter Hapert AT (kenteken 27-WF-
LH);
Schamel aanhangwagen Hotrarijs Big Boy (kenteken WN-XP-09);
enkelas aanhangwagen Lider, type 370001.

Kasgeld: € 639,80

07-07-2022 
 1

De curator heeft van de tussenpersoon de bevestiging ontvangen dat alle
openstaande bedragen zijn voldaan (ook die van voor de
faillissementsdatum) en dat er een creditsaldo resteert. Op 28 oktober 2022
zijn ter zake diverse bedragen ontvangen op de boedelrekening, tot een
totaalbedrag ad € 868,67. Op 14 december 2022 is ter zake nog een bedrag
ad € 67,31 op de boedelrekening bijgeschreven.

 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

De commanditaire vennootschap van de bestuurder van failliet claimt een
pandrecht te hebben op al deze zaken en heeft daartoe diverse stukken
aangeleverd. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende
pandrecht.

07-07-2022 
 1

De curator is van mening dat het pandrecht wellicht vernietigd kan worden op
grond van artikel 42 dan wel 47 Fw. Dit geschil tussen partijen is beëindigd
door middel van de op 21 juli 2022 gesloten 'overeenkomst verkoop van activa
tevens vaststellingsovereenkomst'.

De koper van de activa (tevens indirect bestuurder van failliet) en de curator
zijn een boedelbijdrage overeengekomen voor wat betreft het rollend
materiaal en de voorraden van € 4.840,= inclusief btw.
Dit bedrag is op 29 juli 2022 bijgeschreven op de boedelrekening.

De immateriële activa, goodwill en intellectuele eigendomsrechten zijn verkocht
aan de nieuwe onderneming van de aandeelhouder van failliet voor een
bedrag ad € 4.000,=. Dit bedrag is op 29 juli 2022 bijgeschreven op de
boedelrekening.

Aan kasgeld is een bedrag ad € 639,80 aangetroffen. Dit bedrag is op 28 juli
2022 bijgeschreven op de boedelrekening.

Ten name van failliet stond een zakelijke creditcard geregistreerd met extra
zekerheid in de vorm van een borg. Op dit borgaccount was een bedrag
aanwezig ad € 2.515,65. Dit bedrag is op 29 juli 2022 bijgeschreven op de
boedelrekening.

Een van de debiteuren van de nieuwe bv van de koper van de activa heeft per
abuis op de oude bankrekening van failliet betaald. Het bedrag ad € 33.287,00
is door de bank op de boedelrekening gestort en door de curator terugbetaald
aan de betreffende debiteur, onder inhouding van de gemaakte kosten in dit
kader ad € 172,20. Zulks met toestemming van de rechter-commissaris.

Opnieuw zijn er diverse bedragen per abuis betaald op de oude bankrekening
van failliet. De curator heeft de bank verzocht deze bedragen over te maken
op de faillissementsrekening. Daaraan heeft de bank nog geen gehoor
gegeven. De curator heeft de bank nogmaals aangeschreven. Na ontvangst
van de bedragen op de faillissementsrekening, zal de curator een en ander in
overleg met de rechter-commissaris afw ikkelen.

18-10-2022 
 2

De bank heeft op 17 oktober 2022 een bedrag ad € 6.251,90 op de
boedelrekening gestort betreffende diverse ontvangen betalingen na de
faillissementsdatum. Een gedeelte ad € 1.564,94 hiervan is doorbetaald aan
de nieuwe onderneming van de koper van de activa, daar dit diverse per
abuis op de oude bankrekening van failliet betaalde bedragen betreft. Zulks
onder inhouding van de ter zake door de curator gemaakte kosten. Daarbij is
de opmerking geplaatst dat de rechter-commissaris niet zonder meer
nogmaals toestemming zal verlenen om onverschuldigde betalingen over te
maken aan de nieuwe onderneming van de koper van de activa .

 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

1 debiteur € 2.383,70 € 2.383,70

totaal € 2.383,70 € 2.383,70 € 0,00

Volgens de bestuurder van failliet is er sprake van een openstaand
debiteurensaldo van enkele duizenden euro's.

07-07-2022 
 1

De aandeelhouder van failliet claimt een pandrecht te hebben op de
debiteuren en heeft daartoe diverse stukken aangeleverd. De curator
onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende pandrecht.

07-07-2022 
 1

Conform hetgeen is overeengekomen in de op 21 juli 2022 gesloten
'overeenkomst verkoop van activa tevens vaststellingsovereenkomst' komen
de openstaande handelsdebiteuren toe aan de curator.

18-10-2022 
 2

De debiteuren zijn door de curator aangeschreven. Eén debiteur heeft de
vordering ad € 2.383,70 op 7 november 2022 op de boedelrekening voldaan.
De overige debiteuren hebben aangetoond dat zij reeds hadden betaald op
de zakelijke rekening van failliet.

 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00
07-07-2022 

 1

Een leasemaatschappij heeft zich gemeld met betrekking tot een leaseauto. De
curator heeft geoordeeld dat het hier operational lease betreft en heeft een
afspraak gemaakt met de leasemaatschappij zodat zij haar eigendom kan
komen afhalen.

07-07-2022 
 1

De leaseauto is afgehaald door de leasemaatschappij. Na verkoop van de auto
zal de leasemaatschappij een definitieve vordering indienen.

18-10-2022 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De aandeelhouder van failliet claimt een pandrecht te hebben op de inventaris,
voorraad, debiteuren en het kasgeld en heeft daartoe diverse stukken
aangeleverd.

07-07-2022 
 1

De curator is van mening dat het pandrecht wellicht vernietigd kan worden op
grond van artikel 42 dan wel 47 Fw. Dit geschil tussen partijen is beëindigd
door middel van de op 21 juli 2022 gesloten 'overeenkomst verkoop van activa
tevens vaststellingsovereenkomst'.

18-10-2022 
 2

€ 4.840,00

Toelichting 

Voor de verkoop van de voorraden en het rollend materiaal is een
boedelbijdrage overeengekomen ad € 4.840,=. Dit bedrag is op 29 juli 2022
bijgeschreven op de boedelrekening.

18-10-2022 
 2

De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende pandrecht. 07-07-2022 
 1

De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vermeende pandrecht;
afgewikkeld.

18-10-2022 
 2

Beoordelen definitieve vordering leasemaatschappij na indiening.
 3



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

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Het bedrijf van failliet wordt door de nieuwe bv van de aandeelhouder van
failliet vanaf de datum van het faillissement voortgezet voor zijn rekening en
risico. Alle afspraken in dit kader zijn vastgelegd in de op 21 juli 2022 gesloten
'overeenkomst verkoop van activa tevens vaststellingsovereenkomst'.

18-10-2022 
 2

Voortzetting van het bedrijf van failliet door de nieuwe bv van de
aandeelhouder van failliet geldt vanaf de datum van het faillissement voor zijn
rekening en risico.

18-10-2022 
 2

De werkzaamheden in dit kader zijn afgewikkeld. 18-10-2022 
 2

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De curator is in het bezit gesteld van de gehele administratie c.q. boekhouding
welke is bijgewerkt tot aan de faillissementsdatum. De curator zal een en
ander op korte termijn bestuderen.

De bestuurder van failliet voerde de boekhouding zelf. Er was geen accountant
betrokken.

07-07-2022 
 1



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

De onderneming is opgericht op 1 maart 2017. De jaarrekening over boekjaar
2020 is op 19 januari 2021 gedeponeerd.

07-07-2022 
 1

N.v.t. 07-07-2022 
 1

In onderzoek. 07-07-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

07-07-2022 
 1

In onderzoek
07-07-2022 

 1

onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana.

07-07-2022 
 1

onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana.

18-10-2022 
 2

onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana.

 3

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

€ 0,00
07-07-2022 

 1

€ 0,00
07-07-2022 

 1

€ 108.858,00
18-10-2022 

 2

€ 109.331,00  3

€ 0,00
07-07-2022 

 1

€ 0,00
07-07-2022 

 1

0
07-07-2022 

 1

6
18-10-2022 

 2

8  3

€ 0,00
07-07-2022 

 1

€ 561.389,83
18-10-2022 

 2

€ 565.539,18  3



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

Nog onbekend. 07-07-2022 
 1

Inventariseren schuldenlast. Er hebben zicht tot op heden geen schuldeisers
gemeld. Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet bedraagt de totale
schuldenlast € 685.000,=.

07-07-2022 
 1

Nader inventariseren schuldenlast.

Het UWV heeft een vordering ad € 51.114,= ingediend, betreffende de NOW.
De curator deze vordering betw ist en heeft het UWV verzocht om toe te lichten
waarom zij meent het volledige bedrag aan NOW te moeten terugvorderen.
Daarnaast heeft de curator de heer Jansen verzocht om een en ander na te
gaan.

18-10-2022 
 2

9. Procedures

N.v.t. 07-07-2022 
 1

10. Overig

afspraken verhuurder opslag;
intake UWV;
onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten activa en debiteuren;
waardebepaling c.q. verkoop bedrijfsmiddelen;
afgifte leaseauto;
onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana;
inventariseren schuldenlast;

07-07-2022 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

ivm verzekering in overleg met verhuurder en vermeend pandhouder.

afspraken verhuurder opslag; afgewikkeld;
intake UWV; afgewikkeld;
onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten activa en debiteuren;
afgewikkeld;
waardebepaling c.q. verkoop bedrijfsmiddelen; afgewikkeld;
innen debiteuren;
afgifte leaseauto; beoordelen definitieve vordering na indiening;
onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana;
nader inventariseren schuldenlast;
ivm verzekering in overleg met verhuurder en vermeend pandhouder;
afgewikkeld.

18-10-2022 
 2

afspraken verhuurder opslag; afgewikkeld;
intake UWV; afgewikkeld;
onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten activa en debiteuren;
afgewikkeld;
waardebepaling c.q. verkoop bedrijfsmiddelen; afgewikkeld;
innen debiteuren; afgewikkeld;
afgifte leaseauto; beoordelen definitieve vordering na indiening;
onderzoek administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana;
nader inventariseren schuldenlast;
ivm verzekering in overleg met verhuurder en vermeend pandhouder;
afgewikkeld.

 3

Nog onbekend. 07-07-2022 
 1

17-4-2023
 3
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