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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Gelderse Schoorsteensteenveeg Centrale v.o.f. 22-07-2021 
 1

De vennootschap onder firma Gelderse Schoorsteensteenveeg Centrale v.o.f. 
tevens handelend onder de naam Kachelhuis Elst-Overbetuwe, met adres 
Archimedesstraat 5 (6662 PS) te Elst, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 67677436. 

22-07-2021 
 1

Groothandel in kachels en schoorsteenveegbedrijf. 22-07-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 231.774,00 € 57.498,00 € 86.366,00

2019 € 246.214,00 € 18.417,00 € 334.726,00

2020 € 356.545,55 € 106.989,95 € 305.537,63

Verslagnummer 2
Datum verslag 22-10-2021
Insolventienummer F.05/21/132
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000193364:F001
Datum uitspraak 23-06-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr C.F.H. Donners
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De financiële gegevens over 2019 zijn afkomstig de conceptjaarrekening. De 
curator beschikt niet over financiële gegevens over het jaar 2021. 

22-07-2021 
 1

1

Toelichting 
Gefailleerde had één medewerker in dienst. Beide vennoten waren ook 
werkzaam bij gefailleerde.  

22-07-2021 
 1

€ 3.206,50 22-07-2021 
 1

€ 23.977,90 22-10-2021
 2

van 
23-6-2021

t/m 
21-7-2021

22-07-2021 
 1

van 
22-7-2021

t/m 
21-10-2021

22-10-2021
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 125 uur 48 min

2 157 uur 6 min

totaal 282 uur 54 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De in het eerste verslagperiode bestede uren hebben voornamelijk betrekking 
op werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke doorstart van de 
onderneming, werkzaamheden in verband met het ontslag van de 
werknemers, inventarisatie en correspondentie met betrekking tot geclaimde 
eigendomsvoorbehouden.

Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat aangegeven 
hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed. 

22-07-2021 
 1

De bestede uren tijdens de tweede verslagperiode hebben met name 
betrekking op het onderzoek naar een mogelijke doorstart, afw ikkeling van 
eigendomsvoorbehouden en de verkoop van de activa. 

22-10-2021
 2

1. Inventarisatie

Gelderse Schoorsteensteenveeg Centrale v.o.f., tevens handelend onder de 
naam Kachelhuis Elst-Overbetuwe, is opgericht op 1 januari 2017. De twee 
vennoten zijn de heren P. Derksen en S.D.A. Derksen.

22-07-2021 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 22-07-2021 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. 22-07-2021 
 1

De curator heeft alle verzekeringen inmiddels opgezegd. Er is een restitutie 
van € 25,38 ontvangen. Naar verwachting zal er nog een premierestitutie 
volgen.

22-10-2021
 2

Gefailleerde huurt een w inkelpand aan de Archimedesweg 5 te Elst. Er is een 
bankgarantie gelijk aan drie maanden huur verstrekt. 

22-07-2021 
 1

De bankgarantie is tot het maximale bedrag van € 14.520,00 door de 
verhuurder ingeroepen. De huurovereenkomst is per 12 oktober 2021 
beëindigd. De curator heeft het w inkelpand leeg en bezemschoon aan de 
verhuurder opgeleverd. 

22-10-2021
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De vennoten van gefailleerde hebben als volgt over de oorzaken van het 
faillissement verklaard. 

Tot 2016 hield één van de vennoten zich met zijn eenmanszaak uitsluitend 
bezig met het vegen van schoorstenen. Medio 2016 zijn de twee vennoten 
(vader en zoon) binnen de eenmanszaak een w inkel in kachels in Doorwerth 
gestart, waarbij één van de vennoten in dienst was. Op 1 januari 2017 is 
gefailleerde de vof Gelderse Schoorsteensteenveeg Centrale gestart en is de 
eenmanszaak ingebracht. Vanwege het succes van de w inkel in Doorwerth is 
gefailleerde op zoek gegaan naar een locatie om uit te breiden. 

In september 2019 is gefailleerde gestart met de verbouwing van een nieuwe 
w inkellocatie in Elst.  Volgens de vennoten zou voor een bedrag van circa € 
350.000 in het pand zijn geïnvesteerd om de w inkel gereed voor gebruik te 
maken. Tijdens de eerste lockdown in verband met de coronapandemie, begin 
2020, had één van de vennoten privéproblemen. Hierdoor werden minder 
opdrachten uitgevoerd. Gefailleerde kwam daarnaast niet in aanmerking voor 
regelingen vanuit de overheid vanwege de coronapandemie (onder andere de 
Tegemoetkoming Vaste Lasten). Hiervoor was in 2019 te weinig omzet 
gerealiseerd, zodat het omzetverlies niet kon worden aangetoond. Doordat de 
vennoten van gefailleerde de verbouwing van de w inkellocatie grotendeels zelf 
deden, hadden zij bovendien veel minder tijd om schoorstenen te vegen en 
heeft gefailleerde minder omzet met schoorsteenvegen gegenereerd. 

Kort voor de tweede lockdown, in december 2020, kon de w inkel beperkt open. 
Hierna is de w inkel vanwege de tweede lockdown een half jaar dicht geweest. 
Eén vennoot heeft vervolgens begin 2021 ernstige gezondheidsklachten 
gekregen, waarvan hij nog steeds herstellende is. Gefailleerde heeft in deze 
periode een nieuwe werknemer in dienst genomen. Vanwege de teruglopende 
opdrachten en het feit dat één van de vennoten geen werkzaamheden meer 
kon verrichten, raakte gefailleerde in liquiditeitsproblemen en kon zij niet meer 
aan haar financiële verplichtingen voldoen. 

Het bovenstaande heeft er uiteindelijk toe geleid dat gefailleerde zich 
genoodzaakt heeft gezien het eigen faillissement aan te vragen. De twee 
vennoten hebben tevens hun privé faillissement aangevraagd. 

De curator onderzoekt voornoemde lezing van de vennoten van gefailleerde 
over de oorzaak van het faillissement. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft geen aanleiding om te tw ijfelen aan bovengenoemde lezing 
van de vennoten van gefailleerde over de oorzaak van het faillissement. 

22-10-2021
 2



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

2. Personeel

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Er is één werknemer in loondienst. Deze werknemer is  door de curator 
ontslagen. 

22-07-2021 
 1

Personeelsleden 
0

22-07-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

28-6-2021 1

totaal 1

Correspondentie werknemer en UWV. Opstellen ontslagbrief. 

Bestede tijd in verslagperiode: 1,2 uur

22-07-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 22-07-2021 
 1

Geen. 22-07-2021 
 1



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

De curator heeft de gebruikelijke w inkelinventaris aangetroffen. 22-07-2021 
 1

De inventaris is inmiddels via een veiling verkocht. Hiervoor heeft de curator 
BVA Auctions ingeschakeld. Aangezien de veiling kort vóór het uitbrengen van 
dit verslag is gesloten, kan de curator pas in het volgende verslag de exacte 
opbrengst opnemen. 

22-10-2021
 2

Ten aanzien van de w inkelinventaris is vermoedelijk sprake van een fiscaal 
bodemvoorrecht. 

22-07-2021 
 1

Inventariserende werkzaamheden. 22-07-2021 
 1

Verkoop van de w inkelinventaris via een veiling en hiermee verband 
houdende werkzaamheden. 

22-10-2021
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kachels, benodigdheden voor kachels en enkele
barbecues.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft een voorraad kachels, benodigdheden voor kachels en enkele 
barbecues aangetroffen. De curator kan op dit moment nog geen mededeling 
doen over een verkoopopbrengst. 

Daarnaast is nog sprake van onderhanden werk. Doordat dit onderhanden 
werk al grotendeels is betaald, vertegenwoordigt dit geen relevante waarde. 

22-07-2021 
 1

De voorraad is inmiddels geveild. De totale verkoopopbrengst bedraagt circa 
€ 100.000,00. Aangezien de veiling kort vóór het uitbrengen van dit verslag is 
gesloten, kan de curator pas in het volgende verslag de exacte opbrengst 
opnemen.

22-10-2021
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie. 22-07-2021 
 1

Verkoop van de voorraad via een veiling en hiermee verband houdende 
werkzaamheden. 

22-10-2021
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Auto € 9.796,16 € 1.959,23

Klantenbestand € 5.000,00 € 0,00

Restitutie verzuimverzekering € 25,38

totaal € 14.821,54 € 1.959,23

De curator zal proberen de auto te verkopen. De curator zal tevens 
onderzoeken of het klantenbestand te gelde kan worden gemaakt. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft de auto verkocht voor een bedrag van € 9.796,16. 
Aangezien deze auto verpand is aan Rabobank, is de verkoopopbrengst door 
de curator aan Rabobank overgemaakt. De faillissementsboedel heeft 
hiervoor een boedelbijdrage van 20% exclusief btw ontvangen. 
Daarnaast heeft de curator het klantenbestand verkocht. De 
verkoopopbrengst van € 5.000 excl. btw komt volledig aan de boedel toe.

22-10-2021
 2

Inventariserende werkzaamheden, overleg vennoten en aanschrijven 
geïnteresseerden. 

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 9 uur

22-07-2021 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 46,4 uur 22-10-2021
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er zou sprake zijn van een beperkte
debiteurenportefeuille.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De vorderingen hebben met name betrekking op personen die reeds een 
kachel hebben gekocht en deze nog (gedeeltelijk) moeten betalen. De curator 
verwacht dat de debiteurenportefeuille geen relevante waarde 
vertegenwoordigt. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft zijn onderzoek naar de debiteurenportefeuille afgerond. De 
debiteurenportefeuille bleek geen waarde te vertegenwoordigen. De reden 
hiervoor is dat er weliswaar klanten nog bedragen aan gefailleerde 
verschuldigd waren, maar dat hier nog een kachel voor diende te worden 
geleverd. In enkele gevallen heeft de curator de kachels alsnog aan de 
klanten verkocht. De opbrengst hiervan zal in het volgende verslag worden 
verantwoord in hoofdstuk 3.6 (voorraden). 

22-10-2021
 2

Inventariserende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

22-07-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 22-10-2021
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 204.308,89

Toelichting vordering van bank(en) 
Rabobank heeft verschillende leningen van in totaal € 225.000 verstrekt. 
Tevens heeft Rabobank een krediet in rekening-courant van € 30.000 en een 
krediet op een betaalrekening van € 500 verstrekt. Daarnaast heeft Rabobank 
een bankgarantie van € 14.520 ten behoeve van de verhuurder verstrekt. De 
curator verwacht dat de bankgarantie zal worden ingeroepen. 

22-07-2021 
 1

€ 204.308,89

Toelichting vordering van bank(en) 
De bankgarantie is tijdens de vorige verslagperiode ingeroepen. 

22-10-2021
 2



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Gefailleerde beschikt over twee auto's die via financial lease worden geleased. 22-07-2021 
 1

De curator heeft één auto verkocht voor een bedrag van € 10.512,48. Met 
deze verkoopopbrengst is de schuld aan de leasemaatschappij van € 
4.297,63 afgelost. Het resterende bedrag komt aan de faillissementsboedel 
toe. 

De andere leaseauto heeft de curator geretourneerd aan de 
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft de curator inmiddels laten 
weten dat deze auto is verkocht en dat hiermee de gehele schuld kon 
worden voldaan. Daarnaast was sprake van een meeropbrengst van de 
verkoop ter hoogte van € 10.635,00. Dit bedrag zal door de 
leasemaatschappij naar de faillissementsboedel worden overgemaakt. 

22-10-2021
 2

Rabobank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris, transportmiddelen 
en vorderingen van gefailleerde verkregen. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft nog geen afspraken met Rabobank gemaakt over het 
uitw innen van de zekerheden.

22-07-2021 
 1

Ten aanzien van de door de curator verkochte auto heeft de 
faillissementsboedel een boedelbijdrage van 20% exclusief btw ontvangen. 
Daarnaast heeft de curator met Rabobank afgesproken dat alle overige 
verpande zaken worden verkocht. De faillissementsboedel heeft recht op een 
boedelbijdrage van 30% exclusief btw over de verkoopopbrengst van de 
verpande zaken tot € 50.000,00 en 20% exclusief btw over een opbrengst 
boven € 50.000,00. 

22-10-2021
 2

Diverse leveranciers hebben eigendomsvoorbehouden geclaimd. Enkele 
leveranciers hebben in dat kader aangegeven dat zij de door hen geleverde 
goederen wensen op te halen. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze 
eigendomsvoorbehouden in onderzoek. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft tijdens de afgelopen verslagperiode alle 
eigendomsvoorbehouden afgewikkeld. Als gevolg hiervan zijn de vorderingen 
van diverse crediteuren geheel of gedeeltelijk gecrediteerd. 

22-10-2021
 2

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 22-07-2021 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Er is door één crediteur een reclamerecht geclaimd. De curator heeft de 
rechtsgeldigheid hiervan in onderzoek. 

22-07-2021 
 1

Het reclamerecht is afgewikkeld. 22-10-2021
 2

€ 250,00

Toelichting 
De curator heeft van één crediteur een boedelbijdrage ontvangen voor het 
uitleveren van zijn eigendommen. 

22-07-2021 
 1

€ 4.306,67

Toelichting 
In totaal heeft de boedel een bedrag van € 1.600 ontvangen van zeven 
crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud boedelbijdragen 
voor de medewerking van de curator aan het uitleveren van hun 
eigendommen.
Daarnaast is een boedelbijdrage van € 1.959,23 ontvangen van de bank 
inzake de verkoop van de auto. 
In verband met de gemaakte afspraken met de bank zal het bedrag aan 
boedelbijdragen nog verder oplopen.

22-10-2021
 2

Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden/eigendomsvoorbehouden, overleg 
Rabobank, overleg crediteuren met eigendomsvoorbehoudclaims en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 37,5 uur

22-07-2021 
 1

In de tweede verslagperiode hebben de curator en zijn collega's zich met 
name bezig gehouden met de afw ikkeling van de geclaimde 
eigendomsvoorbehouden en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 51,6 uur

22-10-2021
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming wordt niet door de curator voortgezet. 22-07-2021 
 1



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

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzocht of een doorstart 
mogelijk is. Dit onderzoek is nog niet afgerond. 

22-07-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Er hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld die interesse hebben in 
een (vorm van) doorstart van de onderneming van gefailleerde. De curator is 
op dit moment met de geïnteresseerden in gesprek. In de navolgende 
verslagperiode zal duidelijk worden of een doorstart al dan niet mogelijk is. 

22-07-2021 
 1

Uiteindelijk is een doorstart niet mogelijk gebleken. Slechts één partij bleek 
bereid te zijn om een concreet voorstel te doen. Aangezien dit voorstel (veel) 
lager lag dan de getaxeerde liquidatiewaarde van de activa, is de curator niet 
op dit voorstel ingegaan. 

22-10-2021
 2

Zie bovenstaand. 22-07-2021 
 1

Toelichting 
Vooralsnog onbekend. 

22-07-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Er is geen sprake van een doorstart. 

22-10-2021
 2

Toelichting 
Vooralsnog onbekend. 

22-07-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing.

22-10-2021
 2



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Inventarisatie doorstartkandidaten, overleg doorstartkandidaten en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 29,8 uur

22-07-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 7,4 uur 22-10-2021
 2

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels de boekhouding van gefailleerde ontvangen. De 
curator zal nader onderzoeken of gefailleerde aan de boekhoudverplichting 
heeft voldaan in die zin dat op zodanig w ijze een administratie is gevoerd dat 
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de onderneming bekend waren. 

22-07-2021 
 1

De curator dient de boekhouding van gefailleerde nog nader te onderzoeken. 22-10-2021
 2

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-07-2021 
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek 22-07-2021 
 1

Nee

Toelichting 
Niet van gebleken.

22-10-2021
 2

Zie bovenstaand. 22-07-2021 
 1

Bestudering administratie, overleg vennoten gefailleerde en accountant. 

Bestede tijd in verslagperiode: 4 uur

22-07-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur 22-10-2021
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Vooralsnog zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend. Naast zijn 
eigen salaris verwacht de curator in ieder geval een boedelvordering van de 
verhuurder in verband met de verschuldigde huur na datum faillissement en 
een boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonverplichting 
over de opzegperiode. 

22-07-2021 
 1

€ 14.520,00

Toelichting 
De verhuurder heeft een boedelvordering ter hoogte van € 14.520,00 bij de 
curator ingediend in verband met de verschuldigde huur na datum 
faillissement. 

22-10-2021
 2



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

€ 31.811,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering van in totaal € 31.811,00 
ingediend uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing.  

22-07-2021 
 1

€ 55.143,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft zijn vordering verhoogd tot € 55.143,00. 

22-10-2021
 2

Toelichting 
Het UWV heeft nog geen preferente vordering bij de curator ingediend. De 
curator verwacht wel dat dit nog zal gebeuren. 

22-07-2021 
 1

Toelichting 
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld. 

22-07-2021 
 1

35 22-07-2021 
 1

47 22-10-2021
 2

€ 323.745,13

Toelichting 
Van dit bedrag heeft € 204.308,98 betrekking op de vordering van Rabobank. 

22-07-2021 
 1

€ 345.310,98

Toelichting 
Van dit bedrag heeft € 204.308,98 betrekking op de vordering van Rabobank.                  

22-10-2021
 2

De curator kan op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de verwachte 
w ijze van afw ikkeling. 

22-07-2021 
 1

In dit faillissement zal geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen 
plaatsvinden. 

22-10-2021
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 20,4 uur

22-07-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 26 uur 22-10-2021
 2

9. Procedures

Er zijn geen lopende procedures. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Geen. 22-07-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. afronden doorstartonderhandelingen; 
2. nadere inventarisatie crediteuren en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden; 
3. verkoop activa; 
4. onderzoek administratie. 

22-07-2021 
 1

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. afw ikkeling afspraken Rabobank in verband met de verkoop van verpande 
activa;
2. afw ikkeling van de veiling van de activa;
3. onderzoek administratie. 

22-10-2021
 2

Op dit moment nog onbekend. 22-07-2021 
 1

Op dit moment nog onbekend. 22-10-2021
 2

22-1-2022 22-10-2021
 2

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 11,4 uur

22-07-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 19,5 uur 22-10-2021
 2

Bijlagen
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