
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ligator B.V., h.o.d.n. mozaiek-
online.nl, statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (6603 AX) Wijchen aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 23 (KvK-nummer: 09056462), hierna: "Ligator"

Activiteiten onderneming

Verkoop en plaatsing van mozaiektegels voor particulieren en bedrijven.

Omzetgegevens

2012: -/- € 187.364
2013: -/- € 119.664
2014: -/- € 33.071 (voorlopige cijfers)
2015: -/- € 48.469 (voorlopige cijfers t/m juni)

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 6.694,19

€ 8.743,13

€ 20.370,20

€ 20.383,88

€ 21.291,38

Verslagperiode

29 september 2015 t/m 26 oktober 2015

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000788:F001

29-09-2015

mr. J.A. Verspui

Curator: Mr. C.F.H. Donners

Insolventienummer: F.05/15/784
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27 oktober 2015 t/m 27 januari 2016

28 januari t/m 25 april 2016

26 april 2016 t/m 25 juli 2016

26 juli 2016 t/m 13 oktober 2016

Bestede uren in verslagperiode

22,7 uur 

14,6 uur 

29,6 uur

3,3 uur

10 uur

Bestede uren totaal

22,7 uur

37,3 uur

66,90 uur

70,2 uur

80,2 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ligator is opgericht op 15 februari 1985. Vanaf 15 februari 1994 is de heer V.F.M. van Aal enig 
bestuurder van Ligator. De heer Van Aal is tevens aandeelhouder van 34 van de 35 aandelen. 
Het andere aandeel wordt gehouden door de heer J.H.C. van Aal.  
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1.2 Winst en verlies

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies 
2012 € 386.389 Verlies: € 187.364 
2013 € 229.772  Verlies: € 119.664 
2014 € 162.007 Verlies: €   33.071 
2015 €   23.988 Verlies: €   48.169 € 72.157 (voorlopige cijfers t/m juni)

              

1.3 Balanstotaal

Jaar Balanstotaal
2012 € 819.883
2013 € 684.410
2014 € 195.079 (voorlopige cijfers)

1.4 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Per datum faillissement liepen er geen verzekeringen meer.

1.6 Huur

Zoals de curator onder het hoofdstuk Activa nader uiteen zal zetten, is Ligator eigenaar van 
een bedrijfspand te Wijchen. Een deel van dit bedrijfspand wordt door Ligator verhuurd. Voor 
het overige is er geen sprake van huurovereenkomsten. 

Het bedrijfspand wordt door de curator tot en met 31 januari 2016 aan Baexem Investment 
verhuurd (zie 6.4). Op dit moment is de curator in overleg met Baexem Investment over een 
eventuele verlenging van deze huurovereenkomst.

De curator heeft de huurovereenkomst met Baexem Investment verlengd tot en met 31 maart 
2016. Over de maanden februari en maart 2016 heeft Baexem Investment nog een huur van in 
totaal € 1.310,50 exclusief BTW aan de boedel voldaan. De huurovereenkomst is per 31 maart 
2016 beëindigd. 
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1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming bestond tot ongeveer 2002 uit een drukkerij in handelsdrukwerk. In 2002 zijn 
deze activiteiten beëindigd en is Ligator zich bezig gaan houden met de verkoop van 
mozaïektegels. 

De onderneming was volgens de bestuurder van Ligator tot ongeveer 2010 winstgevend, 
waarna de financiële problemen zijn begonnen. Volgens de bestuurder van Ligator waren de 
financiële problemen te wijten aan een terugloop van de omzet als gevolg van de 
economische crisis. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Ligator in maart 2014 de drie 
werknemers, die op dat moment nog in dienst waren, heeft ontslagen. Tot datum faillissement 
heeft de bestuurder van Ligator de onderneming nog voortgezet zonder personeel.

Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door een schuldeiser van Ligator. De bestuurder 
van Ligator heeft aangegeven dat hij had gehoopt om met deze schuldeiser een regeling te 
treffen om zodoende een faillissement af te kunnen wenden. Aangezien deze regeling niet tot 
stand is gekomen, is uiteindelijk het faillisement uitgesproken. 

De curator heeft inmiddels zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De 
curator heeft geen reden om te twijfelen aan bovenstaande lezing van de bestuurder van 
Ligator. Het faillissement is veroorzaakt doordat de omzet van Ligator in de jaren vóór datum 
faillissement drastisch is gedaald. Dit kan inderdaad, zoals de bestuurder van Ligator 
aangeeft, het gevolg zijn van de economische crisis. De curator heeft geen reden om aan te 
nemen dat er andere oorzaken van het faillissement zijn. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillisement was er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Ook in het jaar voor faillissement was er geen personeel in dienst. Alle werknemers zijn, 
volgens de bestuurder van Ligator, in maart 2014 ontslagen (destijds zouden er nog drie 
werknemers in dienst zijn geweest).

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

-

-

-

-
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Ligator is eigenaar van het pand aan de Kamerling Onnesstraat 23 te Wijchen. Een deel van 
dit pand werd door Ligator als showroom gebruikt en een deel van het pand wordt verhuurd. 
De huurder van het pand is dezelfde partij met wie de curator een doorstartovereenkomst 
heeft gesloten, waarin onder andere is opgenomen dat de huur wordt voortgezet tot en met 31 
januari 2016. De curator verwijst terzake verder naar het hoofdstuk Doorstart/Voortzetten 
onderneming.

De eerste hypotheekhouder, ABN AMRO Bank, heeft in overleg met de curator een makelaar 
ingeschakeld en het pand ter verkoop aangeboden. De curator heeft met ABN AMRO Bank 
afgesproken dat in ieder geval tot 1 april 2016 wordt getracht om het pand onderhands te 
verkopen. Indien dit niet lukt, zal het pand worden geveild.

Inmiddels heeft de curator het bedrijfspand aan de Kamerlingh Onnesstraat 23 te Wijchen 
verkocht voor een bedrag van € 402.250,00. 

Ligator is tevens eigenaar van een loods, welke is verbonden met het woonhuis van de 
bestuurder van Ligator. Ook op deze loods rust een hypotheekrecht van ABN AMRO Bank. Er 
hebben zich inmiddels geïnteresseerden gemeld om de loods te kopen, zodat de curator 
verwacht dat de loods in de komende verslagperiode onderhands kan worden verkocht. De 
curator verwacht dat de verkoopopbrengst onvoldoende zal zijn om de vordering van ABN 
AMRO Bank te voldoen. 

Inmiddels heeft de curator de bank een termijn ex art. 58 Fw gesteld tot en met 31 augustus 
2016 gesteld. Indien deze termijn ongebruikt verstrijkt, zal de curator de loods opeisen en 
verkopen. Binnen deze termijn zal de loods moeten worden verkocht omdat de loods nog altijd 
niet is verkocht.

De curator heeft voornoemde loods voor een bedrag van € 10.000 verkocht. De 
juridische levering van de loods heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2016. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.

€ 402.250 (bedrijfspand)
€ 10.000 (loods)

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Het inschrijfbedrag van de hypotheek bedraagt circa € 600.000, terwijl de bancaire vordering 
per datum faillissement € 507.020,54 bedroeg. Van een overwaarde is in ieder geval geen 
sprake.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.

De curator heeft van ABN AMRO Bank een boedelbijdrage van € 8.000 exclusief BTW 
ontvangen voor de medewerking van de curator aan de onderhandse verkoop van het 
bedrijfspand en van € 1.500 exclusief BTW van ABN AMRO Bank ontvangen als vergoeding 
voor het bezemschoon opleveren van het pand. 

Voor de medewerking aan de onderhandse verkoop van de loods heeft ABN AMRO 
Bank een boedelbijdrage van € 750 exclusief BTW voldaan. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft een zeer beperkte voorraad en inventaris aangetroffen. Deze voorraad en 
inventaris is getaxeerd op een waarde van € 300. Zoals de curator onder Doorstart/voortzetten 
onderneming nader zal uiteenzetten, heeft hij de voorraad en inventaris voor een bedrag van € 
1.100 exclusief BTW aan de doorstarter verkocht.

De afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat er nog een auto op naam van Ligator 
stond. Aangezien de auto een zeer beperkte waarde vertegenwoordigde omdat de auto in 
slechte staat verkeerde en de laatste APK dateerde van het jaar 2000, heeft de curator deze 
auto verkocht voor een bedrag van € 417,89 inclusief BTW. Daarnaast heeft de bestuurder 
van gefailleerde nog een bedrag van € 182,11 aan kasgeld aan de faillissementsboedel 
afgedragen, zodat de bestuurder van gefailleerde per saldo een bedrag van € 600 aan de 
faillissementsboedel heeft voldaan.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 1.100 (voorraad en inventaris)

€ 1.445,36 exclusief BTW (voorraad, inventaris, auto)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
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N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie hierboven onder Bedrijfsmiddelen.

Afgewikkeld.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 1.100 (voorraad en inventaris)

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hieronder onder totaal

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal.

Zie hieronder onder totaal. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

De bankrekening van Ligator bij Rabobank kende per datum faillissement een creditsaldo van 
€ 39,18. Dit bedrag is door Rabobank op de faillissementsrekening overgemaakt. Verder is er 
geen sprake van positieve banksaldi of kasgeld. Er zijn geen overige bedrijfsmiddelen 
aangetroffen.
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De bij de Rabobank aangehouden rekening op naam van Drukpunt Wijchen (een voormalige 
handelsnaam van Ligator) bleek nog een creditsaldo van € 24,56 te hebben. Rabobank heeft 
dit bedrag overgemaakt op de faillissementsrekening. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

€ 2.214,35 exclusief BTW (creditsaldo, goodwill, kasgeld; zie ook 3.6 en 6.4)

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Totaal Activa: 0,6 uur

Totaal Activa: 2,1 uur

Totaal Activa: 17,9 uur

Totaal Activa: 0,3 uur

5,0 uur

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ligator heeft geen debiteuren.

Door PostNL is wel een restitutie van € 210 op de boedelrekening overgemaakt uit hoofde van 
de definitieve afrekening van de rekening van Drukpunt Wijchen bij PostNL.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

€ 210,00.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.
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4.4 Werkzaamheden

0,2 uur

0,1 uur

-

-

-

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank heeft een vordering van € 507.020,54 op Ligator.

Als gevolg van de verkoop van het bedrijfspand is voornoemde vordering van ABN AMRO 
Bank inmiddels gedeeltelijk voldaan. De curator zal ABN AMRO Bank nog verzoeken om een 
opgave te doen van de hoogte van haar resterende vordering. 

De curator is, ondanks diverse verzoeken daartoe, nog in afwachting van de opgave door ABN 
AMRO Bank van de hoogte van haar resterende vordering. 

Na uitwinning van de zekerheden bedraagt de resterende vordering van ABN AMRO 
Bank € 117.359,04.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden verkregen:
- hypotheekrecht op het bedrijfspand;
- pandrecht op vorderingen van Ligator op derden;
- pandrecht op voorraad;
- borgtocht ad € 100.000 ten laste van de bestuurder van Ligator.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.
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Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

De curator heeft inmiddels een boedelbijdrage van € 1.500 exclusief BTW van ABN AMRO 
Bank ontvangen. ABN AMRO Bank heeft deze vergoeding betaald omdat de curator, in het 
kader van de doorstart, met Baexem Investment heeft afgesproken dat zij ervoor zorg zou 
dragen dat het pand bezemschoon zal worden opgeleverd. Aangezien ABN AMRO Bank, 
gezien haar hypotheekrecht, belang heeft bij het bezemschoon opleveren van het pand, is de 
bank bereid gebleken om hiervoor een boedelbijdrage te voldoen.

Zoals in het bovenstaande reeds uiteengezet, heeft ABN AMRO Bank in de afgelopen 
verslagperiode een boedelbijdrage van € 8.000 exclusief BTW voldaan in verband met de 
medewerking van de curator aan de onderhandse verkoop van het bedrijfspand.

Voor de verkoop en levering van de loods heeft ABN AMRO Bank een boedelbijdrage 
van € 750 exclusief BTW voldaan. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

Geen wijzigingen.

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden
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1,3 uur

1,9 uur

4 uur

1,1 uur

2,5 uur

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Kort nadat het faillissement was uitgesproken, heeft Baexem Investment B.V., de huurder van 
het bedrijfspand van Ligator, zich bij de curator gemeld met de mededeling dat zij interesse 
had om diverse activa van Ligator over te nemen. Zoals de curator onder Activa al uiteen heeft 
gezet, was er slechts sprake van een zeer beperkte voorraad en inventaris en bovendien 
waren de ondernemingsactiviteiten feitelijk al vrijwel gestaakt. Aangezien er verder geen 
serieuze geïnteresseerde partijen zich bij de curator hebben gemeld, is de curator met 
Baexem Investment onder andere het volgende overeengekomen:
- Baexem Investment betaalt een bedrag van € 2.431,50 voor de huur van het    bedrijfspand 
tot en met januari 2016;
- Baexem Investment betaalt een bedrag van € 1.100 exclusief BTW voor de voorraad en 
inventaris van Ligator;
- Baexem Investment betaalt een bedrag van € 1.968,50 voor de goodwill van Ligator, 
waaronder de handelsnamen, domeinnamen en telefoonnummers.

Het totale bedrag van € 5.500 exclusief BTW is inmiddels door de curator op de 
boedelrekening ontvangen.

Afgewikkeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie onder Beschrijving.
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Afgewikkeld.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 5.500 exclusief BTW

Afgewikkeld.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

2,6 uur

0,9 uur

0,2 uur

0,1 uur (afrondende werkzaamheden)

-

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft inmiddels een deel van de boekhouding van de bestuurder van Ligator 
ontvangen en heeft dit punt in onderzoek.

De curator heeft zijn onderzoek naar de boekhouding van Ligator nog niet afgerond. De 
curator verwacht dat dit in de volgende verslagperiode zal gebeuren. 

De curator heeft inmiddels het onderzoek naar de boekhouding van Ligator afgerond. Op basis 
van de door de bestuurder van gefailleerde aan de curator verstrekte boekhouding en de 
gesprekken die de curator met de bestuurder van gefailleerde heeft gevoerd, is de curator tot 
de conclusie gekomen dat de boekhoudverplichting is nagekomen. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, zodat aan de publicatieverplichting is voldaan.
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In de voorgaande verslagen is opgenomen dat de jaarrekeningen tijdig zouden zijn 
gedeponeerd. Uit nader onderzoek van de curator is echter gebleken dat dit niet het geval is. 
De jaarrekening over het jaar 2013 is 26 dagen te laat gedeponeerd, de jaarrekening over het 
jaar 2012 is 7 dagen te laat gedeponeerd en de jaarrekening over 2011 is 1 maand en 8 dagen 
te laat gedeponeerd. De publicatieverplichting is derhalve geschonden. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van belang nu deze verplichting verjaard is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Aangezien de jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd, is op grond van artikel 2:248 lid 2 BW 
sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft echter geen aanleiding om te 
veronderstellen dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement en 
bovendien kan de schending van de publicatieverplichting mogelijk als een onbelangrijk 
verzuim gelden, zodat de curator geen aanleiding ziet om de bestuurder van Ligator terzake 
aansprakelijk te stellen. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Niet van gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

0,9 uur

0,7 uur

3,4 uur

-

-
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De curator verwacht naast zijn salaris geen andere boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van € 35.457 ingediend.

Geen wijzigingen.

De belastingdienst heeft inmiddels een vordering van in totaal € 46.946,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Aangezien Ligator geen werknemers in dienst had per datum faillissement en ook niet in het 
jaar voor het faillissement, verwacht de curator geen preferente vordering van het UWV.

Geen wijzigingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering van € 375 bij de 
curator ingediend in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Op dit moment hebben vier concurrente crediteur een vordering bij de curator ingediend. 

Inmiddels hebben negen concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend.

Op dit moment hebben 10 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend. 

Geen wijzigingen. 

Uiteindelijk hebben 10 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend. 
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 515.998,71

€ 527.886,82 (inclusief vordering ABN AMRO Bank)

€ 527.994,70 (deze vordering is inclusief de vordering van ABN AMRO Bank waarop de 
verkoopopbrengst van het pand aan de Kamerlingh Onnesstraat 23 in Wijchen nog niet in 
mindering is gebracht). 

€ 528.125,34. Deze vordering is nog steeds inclusief de vordering van ABN AMRO Bank 
waarop de verkoopopbrengst van het pand aan de Kamerlingh Onnesstraat nog niet in 
mindering is gebracht.

€ 138.463,84 
Dit bedrag is een stuk lager dan het bedrag dat in eerdere faillissementsverslagen werd 
genoemd omdat de vordering van ABN AMRO Bank is verlaagd als gevolg van de 
verkoop van het bedrijfspand en van de loods. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aangezien er in dit faillissement sprake is van een zeer beperkt actief verwacht de curator dat 
er in dit faillissement geen uitkering aan de concurrente en preferente schuldeisers kan 
plaatsvinden en dat het faillissement bij gebrek aan baten zal worden opgeheven.

Geen wijzigingen. 

Op grond van de huidige stand van de boedel verwacht de curator dat er een beperkte 
uitkering kan plaatsvinden aan de preferente schuldeisers. In dat geval zal het faillissement 
vereenvoudigd worden afgewikkeld. 

Geen wijzigingen.

Het faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld. De preferente vordering van 
de aanvrager van het faillissement ad € 375 zal volledig kunnen worden voldaan en de 
fiscale vordering zal voor een (klein) deel kunnen worden voldaan. 

8.8 Werkzaamheden

3,2 uur

5,4 uur

0,5 uur

0,8 uur
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-

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

-

-

-

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

De curator heeft de rechtbank verzocht om dit faillissement op te heffen.

10.2 Plan van aanpak

In de volgende periode zal de curator de navolgende werkzaamheden verrichten:
1. De schulden van Ligator nader in kaart brengen.
2. De boekhouding van Ligator nader onderzoeken en onderzoek doen naar paulianeuze 
handelingen en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
3. In overleg treden met de ABN AMRO Bank over de verkoop van het bedrijfspand.
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In de volgende verslagperiode zal de curator de navolgende werkzaamheden verrichten:
1. Afronding van het onderzoek naar de boekhouding van Ligator, naar paulianeuze 
handelingen en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. 
2. Eventuele ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van het bedrijfspand afwachten en, 
zonodig, hierover in overleg treden met ABN AMRO Bank. 

In dit faillissement dient uitsluitend nog de in onderdeel 3.1 genoemde loods te worden 
verkocht. Vervolgens kan dit faillissement worden opgeheven. De werkzaamheden die de 
curator in de volgende verslagperiode zal verrichten, zullen dan ook met name betrekking 
hebben op de verkoop van deze loods.

In de komende verslagperiode zal de curator, indien de ex art. 58 Fw gestelde termijn 
ongebruikt verstrijkt, de verkoop van de loods op zich nemen. Nadat de loods is verkocht, kan 
dit faillissement worden opgeheven.

De curator heeft de rechtbank verzocht om dit faillissement op te heffen. 

10.3 Indiening volgend verslag

27 januari 2016

27 april 2016 

26 juli 2016

26 januari 2017 (of zodra het faillissement kan worden opgeheven)

10.4 Werkzaamheden

9,8 uur

3,5 uur

3,2 uur

0,7 uur

2,5 uur
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