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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Stoeigras Nederland B.V. 10-07-2018 
 3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stoeigras 
Nederland B.V., statutair gevestigd  te Heteren, gemeente Overbetuwe, en 
kantoorhoudende te (6662 NX) Elst aan de Pascalweg 24, handelsnamen 
Maximaal Werk en The Nailshop, KvK-nummer 61874256, hierna ook te noemen 
"Stoeigras".

10-07-2018 
 3

Verslagnummer 4
Datum verslag 10-10-2018
Insolventienummer F.05/17/612
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000019349:F001
Datum uitspraak 12-12-2017

R-C mr. E Boerwinkel
Curator Mr. A.M.T. Weersink



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Inkoop en verkoop (ook, import en export) van kunstgras, aanleggen van 
kunstgras- (sport)velden, onderhoud en service met betrekking tot kunstgras 
en kunstgrasvelden.

Verslag 2:
Gefailleerde vennootschap handelde ook onder de namen Maximaal Werk en 
The Nailshop; niet duidelijk is of er ook specifieke activiteiten werden verricht 
die betrekking hadden op deze handelsnamen. 
De bestuurder is uitgenodigd voor een eerste bespreking met de opvolgend 
curator om nadere informatie.

Verslag 3:
Door bestuurder wordt gesteld dat The Nailshop geen activiteiten ondernam. 
Inmiddels is uit de administratie gebleken dat in 2016 wel voorraad werd 
ingekocht welke bestemd is om in een nailshop te gebruiken. 

De onderneming werkte ook onder de handelsnaam Maximaal Werk. Dit was 
een handelsonderneming. Deze onderneming kocht en verkocht op beperkte 
schaal handelsgoederen. Ten tijde van het faillissement zou er geen voorraad 
aanwezig zijn, aldus de bestuurder. 

Stoeigras had ook leaseovereenkomsten gesloten ten behoeve van 
voertuigen. In totaal zou het om 14 voertuigen gaan. Enkele van deze 
voertuigen werden gebruikt door de bestuurder en een werknemer (de 
werknemer was voor datum faillissement in dienst getreden bij een andere 
vennootschap van de (indirect) bestuurder van failliet) en de andere 
voertuigen werden verhuurder c.q. beschikbaar gesteld aan een derde.

10-07-2018 
 3

De activiteiten van gefailleerde vennootschap zijn in beeld. De bestuurder is 
hiermee ook geconfronteerd.
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuwe activiteiten binnen de 
gefailleerde vennootschap geconstateerd.

10-10-2018
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 20.429,00 € -28.088,00 € 56.023,00

2016 € 30.386,00 € -59.001,00 € 106.226,00

De financiële gegevens zijn besproken met bestuurder van failliet. Uit deze 
bespreking bleek dat de vennootschap de auto's ter beschikking stelde aan 
derde partijen tegen kostprijs. De inkoop van voorraad voor Maximaal Werk 
en The Nailshop had volgens de bestuurder geen opbrengst opgeleverd. Dit 
zou volgens de bestuurder een verklaring voor de verliezen zijn.

10-10-2018
 4

0 10-07-2018 
 3



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Boedelsaldo
€ 1.551,29

10-07-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 1.551,29

10-10-2018
 4

van
10-4-2018

t/m
9-7-2018

10-07-2018 
 3

van
10-7-2018

t/m
9-10-2018

10-10-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 52,60 uur

4 41,10 uur

totaal 93,70 uur

In de verslagperiode bestede tijd: 20,1 uur.
Hierboven is het totaal tot en met het derde verslag bestede tijd ingevuld, 
waaronder de door de voorgaande curator bestede tijd ad in totaal 26,3 uur.

10-07-2018 
 3

In de afgelopen verslagperiode is gesproken met de bestuurder van failliet 
en met een adviseur van failliet, die op verzoek van de boekhouder van 
failliet deze taak op zich heeft genomen. Ook heeft de curator gesproken met 
een oud-werknemer van gefailleerde vennootschap. Onder het hoofdstuk 
rechtmatigheid zal hierop nader worden teruggekomen.

10-10-2018
 4

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Stoeigras is op 11 november 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en 
bestuurder is Storm at Tours B.V., gevestigd aan de Pascalweg 24 te Elst. Enig 
aandeelhouder en bestuurder van Storm at Tours B.V. is de heer F. van der 
Woude.

10-07-2018 
 3

Er is vooralsnog niet gebleken van een procedure. 10-07-2018 
 3

Opgevraagd.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde 
onderneming deze informatie niet aangeleverd.

Verslag 3:
Ten tijde van het faillissement waren er geen lopende verzekeringspolissen.

10-07-2018 
 3

Dit punt is afgewikkeld 10-10-2018
 4

Stoeigras B.V. huurt een bedrijfsruimte te Elst. Er is geprocedeerd over de 
huurachterstand. Op 24 mei 2016 is er vonnis gewezen. Er zijn forse 
huurachterstanden. De curator heeft inmiddels overleg gehad met de 
verhuurder terzake de opzegging. De maandelijkse huur bedraagt € 2.218,33 
(inclusief BTW).

Verslag 2:
De bestuurder heeft aangegeven dat hij erop zou toezien dat het gehuurde 
leeg zou worden gehaald. Tijdens de bespreking met verhuurder zal dit aan de 
orde komen.

Verslag 3:
Het gehuurde is inmiddels door de bestuurder leeggehaald en opgeleverd aan 
de verhuurder.

10-07-2018 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 2:
De curator zal hier onderzoek naar gaan doen.

Verslag 3:
De bestuurder stelt dat de activiteiten van Stoeigras zijn komen stil te liggen 
vanwege negatieve publiciteit omtrent het kunstgras (rubberkorrels). Er waren 
offertes uitgebracht, maar deze werden niet omgezet in opdrachten vanwege 
genoemde problematiek. De inkomsten bleven uit.

Daarnaast had Stoeigras voertuigen geleased, die zij aan een derde ter 
beschikking gaf. Uit de administratie is tot op heden niet af te leiden welke 
afspraken met deze derde zijn gemaakt. De leasemaatschappij werd niet 
voldaan, reden waarom zij de voertuigen rondom datum faillissement allemaal 
heeft opgehaald. 

Daarnaast huurde Stoeigras een vrachtwagen, zonder de huurpenningen te 
voldoen. Deze crediteur heeft uiteindelijk het faillissement verzocht.

10-07-2018 
 3

Inmiddels is duidelijk geworden dat Stoeigras ook voorraad financierde voor 
Maximaal Werk en The Nailshop, laatst genoemde zijn handelsnamen 
waaronder Stoeigras ook opereerde. Uit de administratie is niet duidelijk 
geworden of deze voorraad verkocht is en aan w ie de opbrengst ten goede 
is gekomen.
De bestuurder van Stoeigras bv liet crediteuren onbetaald en de 
administratie was zodanig ingericht dat de bestuurder onvoldoende inzicht 
had in de rechten en verplichtingen van de vennootschap

10-10-2018
 4



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
0

10-07-2018 
 3

Personeelsleden
0

10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 10-07-2018 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

In onderzoek.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het gehuurde staan diverse goederen, de curator heeft geen zicht op het 
actief van
Stoeigras B.V.

Verslag 2:
De curator zal met de bestuurder van failliet bespreken welke roerende zaken 
dit betreft
en op welke w ijze deze mogelijk te gelde gemaakt kunnen worden.

Verslag 3:
De bestuurder heeft aangegeven dat Stoeigras geen bedrijfsmiddelen had. De 
kantoorinventaris werd door de bestuurder ter beschikking gesteld aan de 
vennootschap. Deze inventaris heeft een beperkte waarde. In de administratie 
is noch een huurovereenkomst, noch een bruikleenovereenkomst 
aangetroffen.

10-07-2018 
 3

Dit punt is afgewikkeld. 10-10-2018
 4

In onderzoek. 10-07-2018 
 3

Er zijn fiscale vorderingen waarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt. 
Er is geen kantoorinventaris aangetroffen waarvan gesteld kan worden dat 
deze eigendom van gefailleerde vennootschap is.

10-10-2018
 4

Inventarisatie bedrijfsmiddelen. 10-07-2018 
 3

Afgewikkeld. 10-10-2018
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

In onderzoek.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In het gehuurde staan diverse goederen, de curator heeft geen zicht op het 
actief van Stoeigras B.V.

Verslag 2:
De curator pakt dit op.

Verslag 3:
De voorraad die aanwezig was per datum faillissement, was een 
handelsvoorraad. Aan de bestuurder is verzocht te bewijzen dat deze 
voorraad geen eigendom van Stoeigras was ten tijde van het faillissement.

10-07-2018 
 3

De bestuurder kan niet aantonen dat de voorraad eigendom is van een 
andere partij dan gefaillieerde vennootschap. Dit punt wordt meegenomen bij 
het onderdeel rechtmatigheid.

10-10-2018
 4

Inventarisatie/onderzoek voorraden. 10-07-2018 
 3

Bespreking met bestuurder en met zijn adviseur. Bij rechtmatigheid komt dit 
punt weer naar voren.

10-10-2018
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet bekend.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 10-07-2018 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 2,6 uur 10-07-2018 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur 10-10-2018
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

-

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De debiteurenlijst is opgevraagd maar nog niet ontvangen. Er zijn geen 
zekerheidsrechten.

Verslag 2:
De curator zal deze lijst nogmaals bij failliet opvragen.
Wel blijkt uit de administratie dat er ten gevolge van het faillissement nog van 
één leverancier een terugave verwacht kan worden. Het gaat dan om een 
bedrag van € 1.220,38. De curator zal hier actie op ondernemen.

Verslag 3:
Door de bestuurder wordt gemeld dat er geen lijst met debiteuren aanwezig 
is.

10-07-2018 
 3

De bestuurder van failliet heeft geen sluitende administratie bijgehouden van 
de debiteuren en kan ook niet verklaren waarom de administratie niet op 
elkaar aansluit. 
Dit punt laat ik verder rusten, nu dit meegenomen wordt in het onderdeel 
rechtmatigheid

10-10-2018
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 10-10-2018
 4

5. Bank/Zekerheden

Er zijn geen vorderingen van Banken bekend. Er is wel een krediet aangegaan 
met een kredietverstrekker, maar daar is nog geen informatie over.

Verslag 2:
Deze informatie is nog niet beschikbaar en wordt opgevraagd.

Verslag 3:

10-07-2018 
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Door de bestuurder zijn gelden gestort ten behoeve van de opstart van 
Stoeigras. De bestuurder kan dit verder niet aantonen. De bestuurder heeft 
niet gemeld dat er nog andere kredietverstrekkers bij deze vennootschap 
betrokken zijn.

€ 0,00

Er zijn geen vorderingen van een bank.

10-10-2018
 4

Er zijn 8 voertuigen geleased. De curator is in overleg over deze 
leaseovereenkomsten.

Verslag 2:
De afw ikkeling van de leaseovereenkomsten zal nog verder uitgezocht moeten 
worden.

Verslag 3:
De voertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappijen. Er is thans nog 
een lopende leaseovereenkomst met betrekking tot een Smart. De financiële 
verplichtingen van deze overeenkomst worden voldaan door KAN Vervoer B.V., 
een andere vennootschap van de bestuurder. De bestuurder heeft 
aangegeven dat hij deze leaseovereenkomst wenst over te zetten. De 
bestuurder neemt daartoe zelf actie.

10-07-2018 
 3

De leaseovereenkomsten zijn afgewikkeld. 10-10-2018
 4

Geen zekerheden gevestigd voor zover bekend. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

Niet bekend. 10-07-2018 
 3

Niet bekend. 10-07-2018 
 3



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Niet bekend. 10-07-2018 
 3

€ 0,00

N.v.t.

10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 10-10-2018
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

Doorstarten onderneming

N.v.t. 10-07-2018 
 3



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t. 10-07-2018 
 3

€ 0,00

N.v.t.

10-07-2018 
 3

€ 0,00

N.v.t.

10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

De curator heeft enkel wat stukken ontvangen maar beschikt nog niet over de 
administratie, er is nog niet voldaan aan de adminstratieverplichting.

Verslag 2:
De curator zal de boekhoudplicht met de bestuurder bespreken.

Verslag 3:
De administratie is tot op heden incompleet; uit de administratie kan niet 
afgeleid worden op welke w ijze de geleasde voertuigen in gebruik gegeven 
zijn bij derden. Daarnaast is ook niet duidelijk op welke w ijze en onder welke 
voorwaarden de bestuurder gelden ter beschikking heeft gesteld aan 
Stoeigras. 
De bestuurder heeft aangegeven de ontbrekende stukken aan te leveren.

10-07-2018 
 3

De bestuurder heeft geen aanvullende stukken ingeleverd. Vervolgens is er 
een bespreking met de bestuurder gevolgd waarin is aangegeven dat de 
administratie onvoldoende is bijgehouden en niet voldoet aan de in de in de 
wet genoemde vereisten.

10-10-2018
 4



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn op 20 juli 2017 gedeponeerd.

Verslag 2:
De jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd.

10-07-2018 
 3

Niet vereist. 10-07-2018 
 3

In onderzoek. Geplaatst kapitaal is € 50,-. 10-07-2018 
 3

Aan de stortingsplicht is voldaan. 10-10-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Verslag 2:
Dit onderzoek zal door de opvolgend curator worden gestart.

Verslag 3:
Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur hangt samen met de informatie die de 
bestuurder verstrekt onder 7.1

10-07-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De bestuurder heeft onvoldoende de boekhoudplicht in ogenschouw 
genomen. Ook heeft de bestuurder de belangen van de vennootschap 
onvoldoende behartigd door voorraad te kopen zonder dat hij kan aangeven 
waar de opbrengsten zijn gebleven en er ook geen voorraad is aangetroffen 
ten tijde van het faillissement. De verklaring van de bestuurder is dat er 
voorraad gestolen zou zijn. De verzekeringsmaatschappij is niet tot uitkering 
overgegaan. De bestuurder heeft aanvankelijk nog actie w illen ondernemen 
richting de verzekeringsmaatschappij, maar uiteindelijk heeft hij dit er bij 
laten zitten. 
De failliete vennootschap had tal van voertuigen geleased, die vervolgens 
weer tegen kostprijs aan derden ter beschikking werden gesteld. De 
bestuurder verlangde van derden geen fee voor de handelingskosten noch 
was er een sluitende debiteurenadministratie. De bestuurder is met deze 
punten geconfronteerd en dit heeft er toe geleid dat de bestuurder een 
adviseur in de arm heeft genomen, die thans in overleg met de curator is om 
te onderzoeken of een regeling tot de mogelijkheden behoort.

10-10-2018
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Verslag 2:
Dit onderzoek zal verder worden opgepakt.

Verslag 3:
Het onderzoek naar paulianeuze handelingen is nog niet afgerond.

10-07-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Zie onder het punt onbehoorlijk bestuur.
De exploitant van de The Nailshop is bevoordeeld met de voorraad die aan 
haar ter beschikking is gesteld (de exploitant van The Nailshop is de partner 
van de bestuurder). De derden die voertuigen ter beschikking gesteld 
hebben gekregen van gefailleerde vennootschap hebben onregelmatig 
facturen ontvangen, zoals blijkt uit de administratie, en hebben daardoor een 
financieel voordeel genoten.

10-10-2018
 4

In de punten Pauliana en onbehoorlijk bestuur heb ik aangegeven welke 
constateringen er zijn omtrent de rechtmatigheid in dit faillissement.

10-10-2018
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 9,5 uur 10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 32,8 uur 10-10-2018
 4

8. Crediteuren

€ 36.163,65

Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend van € 34.163,65. 
Daarnaast heeft de voormalig curator een boedelvordering ingediend uit 
hoofde van zijn salaris van € 1.877,06. Naast haar eigen salaris verwacht de 
curator vooralsnog geen andere boedelvorderingen.

10-07-2018 
 3

€ 12.181,56

Na nader onderzoek is de boedelvordering van de verhuurder aangepast 
naar een bedrag van € 10.304,50. Daarnaast heeft de voormalig curator een 
boedelvordering ingediend uit hoofde van zijn salaris van € 1.877,06. De 

10-10-2018
 4



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

curator verwacht naast haar eigen salaris geen andere boedelvorderingen.

€ 4.111,00

De preferente vordering van de belastingdienst ziet op achtertallige 
motorrijtuigenbelasting.

10-07-2018 
 3

€ 4.111,00

De fiscale vordering ziet op achterstallige motorrijtuigenbelasting.

10-10-2018
 4

N.v.t.
10-07-2018 

 3

€ 1.350,00

De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering van € 
1.350 ingediend. Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren 
gemeld.

10-07-2018 
 3

€ 1.350,00

Dit betreft een hoog-preferente vordering van de aanvrager van het 
faillissement.

10-10-2018
 4

17 10-07-2018 
 3

19 10-10-2018
 4

€ 127.185,57 10-07-2018 
 3

€ 151.852,78 10-10-2018
 4



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

Vooralsnog onbekend. 10-07-2018 
 3

Vooralsnog onbekend. 10-10-2018
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur 10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 5,7 uur 10-10-2018
 4

9. Procedures

N.v.t 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

N.v.t. 10-07-2018 
 3

10. Overig

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er niet is voldaan aan de 
administratieverplichting en dat er onvoldoende informatie wordt gegeven om 
het faillissement naar behoren te kunnen behandelen. De bestuurder is bezig 

10-07-2018 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

met het
verzamelen van gegevens.
Verder moeten de leasecontracten afgewikkeld worden. De auto's zijn nog niet 
terug bij de leasemaatschappij.

Verslag 2:
De curator zal met de bestuurder een bespreking plannen.
De navolgende onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen:
- verzekeringspolissen
- oplevering huurpand
- debiteurenlijst
- overeenkomst met kredietverstrekker
- leaseovereenkomst en afw ikkeling
- administratieve verplichtingen
- vervolgens zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek moeten worden 
opgepakt.

Verslag 3:
In de komende verslagperiode dienen de navolgende zaken afgerond te 
worden:
- onderzoek of administratieplicht voldoende is nagekomen
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De overige punten zijn in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld.

Alle onderzoeken in dit faillissement zijn afgewikkeld en de bestuurder is 
geconfronteerd met de vragen die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Thans is de curator met de bestuurder in onderhandeling over een 
schikking aangaande de rechtmatigheidsaspecten en onbehoorlijk bestuur. In 
het volgende verslag zal de curator het resultaat van de onderhandelingen 
aangeven.

10-10-2018
 4

Verwacht wordt dat dit faillissement eind 2018 kan worden afgerond. 10-07-2018 
 3

Zodra er overeenstemming is bereikt met de bestuurder over de 
rechtmatigheidaspecten, kan dit faillissement worden afgewikkeld.

10-10-2018
 4

10-1-2019 10-10-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 3,6 uur 10-07-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 10-10-2018
 4



Bijlagen

Bijlagen
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