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OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (EX ART.73A FW)

Gegevens onderneming

GET UP BENELUX B.V.
GET UP MONTAGE B.V.
PDZG B.V.

Faillissementsnummer

clo5l171436 F
clo5l171434 F

cl05l17l433F
Datum uitspraak

5 september 2017

Curator

mr. J.B.A. Jansen

Rechter-commissaris

mr. E. Boerwinkel

Activiteiten ondernem ing

Verkoop, montage en onderhoud van liften in
woningen en bedrijfsgebouwen

Omzetgegevens

ca. € 2,1 mio in 2016 (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal

12werkzame personen

Verslagperiode

7 februari 2018 -

Bestede uren in verslagperiode

respectievelijk 9,0, 0,9 en 1,2

Bestede uren totaal

respectievelijk 22O,5, 6,3 en 3,4

Boedelsaldo

respectievelijk € 70.948,64, € 0,00 en € 2.072,56

23 mei 2018

mr. J.B.A. lansen

Faillissement Get Up Benelux B.V
1

lnleidinq
Bij vonnis van rechtbank Gelderland van 5 september 2017 zijn de besloten vennootschappen Get Up Benelux BV (GUB| Get Up Montage BV (GUM) (GUB en GUM worden in dit verslag gezamenlijk ook Get Up genoemd) en PDZG BV (PDZG) in staat van faillissement verklaard. De rechtbank heeft mr. J.B.A. Jansen tot
curator benoemd. Rechter-cornrmssans is mevrouw mr. E. Boerwinkel.
Get Up hield zich bezig met de verkoop en montage van liften in woningen en bedrijfsgebouwen en was gevestigd in Vaassen. Met het oog op het mogelijk maken van een eventuele doorstart heeft de curator de exploitatie van Get Up op beperkte schaal voortgezet. S/echfs enkele projecten waar alleen arbeid behoefde te
worden verricht, en waarvoor derhalve geen inkoop nodig was, zijn vooftgezet om de overlast voor opdrachtgevers zo klein mogelijk te houden, het risico voor de boedel zo klein mogelijk te houden en de kans op een
doorstart te vergroten. Alvorens de werkzaamheden voott te zetten heeft de curator zich ervan vergewist of
de benodigde verzekeringen aanwezig waren.
Vervolgens heeft de curator enkele partijen die rnferesse in een bredere doorstart hebben uitgesproken na
ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een 'bidbook' met bedrijfsinformatie toegezonden. Op basrs van de daarop uitgebrachte biedingen is de curator in onderhandeling getreden met ValueS N.V. met wie
uiteindelijk ook de doorstart is gerealiseerd. ValueS N.V. zal onder de naam Get Up Group B.V. de exploitatie van curandi overnemen. Daarover wordt verderop in dit verslag nader ingegaan.

Hiermee worden de bevindingen van de curator gedurende de tvveede verslagperiode vermeld. De tekst van
voorgaande vergaande verslagen worden integraal cursief en met klein lettertype gehandhaafd. Voor zover
nadere ontwikkelingen te melden zijn worden deze achter de informatie van voorgaande verslagen geplaatst.

Dit openbaar verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld.
De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat
bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast
is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag bij moeten worden gesteld. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.
De faillissementen van GUB, GUM en PDZG worden niet geconsolideerd afgewikkeld. Vanwege
de verwevenheid worden niettemin de bevindingen van de curator in een gezamenlijk verslag opgenomen.

1.

lnventarisatie (totaal 0.1 uren besteed in deze verslagperiode)

1.1

Directie en orqanisatie

GUB en GUM zijn twee zusteruennootschappen waarvan de aandelen worden gehouden door PDZG. De
aandelen in PDZG worden veruolgens gehouden door de heer Raymond Peelen.
Peelen is bestuurder van de drie vennootschappen.

1.2

Winst en verlies
Get Up Benelux B.V.
omzet

2016

2017Mm iuli)

€ 2.182.417,=

€ 916.490,=
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Get Up Montaoe B.V,
omzet

2016

2017(Um iuli)

€ 401.061,=

€ 246.645,=

2016

2017(t/m iuli)
€ 29.167,=

PDZG B.V.
omzet

1.3

€ 52.943.=

Balanstotaal

Get Up Benelux B.V.
2016

€ 580.110.=

2017 t/m iuli)
€ 515.256.=

Get Up Montase B.V.
2016

€ 135.943.=

2017 (t/m iuli)
€ 217.877,=

PDZG B.V.

2016
€ 27.307,=

1.4

2017 (t/m iuli)
€ 26.874.=

Looende procedures

Er zijn geen aanhangige gerechtelijke procedure bij de curator bekend.

1.5

Verzekerinqen

De voor de exploitatie benodigde verzekeringen waren aanwezig.

1.6

Huur

Het bedrijfspand aan de Riezebosweg 13 te (8171 MG) Vaassen werd gehuurd van Bouw- en Aannemingsbedrijf Timmer Vaassen B.V. De huurprijs bedroeg laatstelijk € 4.250,= per maand (exclusief BTW). De curator heeft inmiddels ex arf. 39 Fw de huurovereenkomst opgezegd. De curator heeft vernomen dat Get Up
Group BV per I december 2017 een gedeelte van het bedrijfspand van Bouw- en Aannemingsbedrijf Timmer Vaassen B.V. zal huren. Tot die tijd maakt Get Up Group B.V. met instemming van de verhuurder gebruik van het door curandi gehuurde gedeelte. Met ValueS N. y. /s afgesproken dat zij naar rato de huur over
die periode aan de boedel zal vergoeden.
De eindafwikkeling ter zake de huur dient nog met ValueS plaats te vinden en zal gelijktijdig met overige af te
rekenen bedragen plaatsvinden. De curator en de faillissementsmedewerkster Cher Hafkamp zijn hierover
met ValueS in gesprek.
De eindafwikkeling heeft nog niet kunnen plaatsvinden doordat nog niet alle hiervoor benodigde informatie
was verkregen. De curator verwacht de komende verslagperiode tot afwikkeling te kunnen overgaan.

lnmiddels heeft de financiële eindafwikkeling met ValueS kunnen plaatsvinden. Tussen de boedel
en ValueB is een berekening gemaakt van wat over en weer diende te worden vergoed aan werknemerskosten gedurende boedelperiode, huurkosten en ontvangen betalingen die de andere partijtoekwamen.
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Op basis van deze berekening diende de boedel per saldo een bedrag van € 21 .718,48
ValueS te betalen. Deze betaling heeft inmiddels eveneens plaatsgevonden, zodat de financiële
eindafrryikkeling ter zake de doorstart en de overlopende kosten daarbij is afgerond.

1.7

Oorzaken van het faíllissement

Volgens opgave van de bestuurder is het wegvallen van enkele grotere opdrachtgevers de oorzaak van het
faillissement. De curator heeft het een en ander nog in onderzoek.
Op verzoek van de curator zal Léon Meijer, accountant bij Boon Accountants en Belastingadyrseurs B.V. een
onderzoek doen binnen de administratie van curandi om mede daardoor de achtergronden van het faillissement te onderzoeken.

Het onderzoek door de heer Meijer is inmiddels afgerond. Het rapport zal eerst in het kader van hoor en wederhoor worden voorgelegd aan de heer Peelen alvorens in de verslagen de uitkomst wordt besproken.
De curator heeft het rappott van het boekenonderzoek in het kader van hoor en wederhoor naar de bestuurder gezonden. De heer Peelen heeft echter nog niet op het rapport gereageerd.

lnmiddels heeft Peelen gereageerd op het onderzoeksrapport. Tussen de bestuurder en de curator is discussie ontstaan over de ontstane hoogte van de vordering op de bestuurder in rekeningcourant en de wijze waarop betaling aan de boedel zal plaatsvinden. ln dit stadium zal de curator
daarover in het openbare verslag geen verdere mededelingen doen. De curator zet het gesprek
met de bestuurder hierover voort.

2.

Personeel (totaal 0.9 uren besteed in deze verslagperiode)

2.1

Aantal ten tiide van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren 12 werknemers werkzaam bij GUB en GUM. Bij PDZG was alleen de
bestuurder werkzaam.

2.2

Aantal in iaar voor faillissement

Een jaar voorafgaand aan het faillissement waren bij GUB en GUM 18 werknemers

in loondienst . Bij PDZG

was ook toen alleen de bestuurder werkzaam.

2.3

Datum ontslaqaanzeqoinq

De curator heeft op I september 2017 met toestemming van de rechter-commlssarls mondeling ex art. 40
Fw de arbeidsovereenkomsten opgezegd hetgeen vervolgens schriftelijk is bevestigd bij brief van 7 september 2017. Van de werknemers die bij de betreffende personeelsbijeenkomst niet aanwezig konden zijn is de
arbe i d soveree

2.4

n kom

st schriftel ij k opge zegd.

Werkzaamheden

De curator en zijn kantoorgenoten hebben de werknemers gei'nformeerd over hun positie, de formulieren
van het UWV voor de foepasslng van de Loongarantieregeling verstrekt, het UINV gei'nformeerd en zijn aanwezig geweest bij de personeelsbijeenkomsten waarin tevens de intake van het UWV plaatsvond. Verder
hebben met enkele werkne mers i ndivid uele ge sprekken plaatsgevonde n.
Ten aanzien van de werknemers zijn geen verdere bijzonderheden te melden. De meeste werknemers zijn
in dienst getreden bij Get Up Group BV, de nieuwe entiteit van ValueS die de doorstart heeft bewerkstelligd.

3.

Activa (totaal 0.1 uren besteed in deze verslaqperiode)

3.1

Onroerendezaken:Beschriivinq

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken : Verkoooopbrenqst

Niet van foepassrng.

3.3

Onroerende zaken: Hooqte hvpotheek

Niet van toepassing.
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3.4

Onroerendezaken:Boedelbiidraqe

Niet van toepassing.

3.5

Onroerendezaken:Werkzaamheden

Niet van foepassing.

3.6

Bedriifsmiddelen: Beschriivinq

Tot de bedrijfsmiddelen behoort een gedeelte van de aanwezige inventaris. Het bedrijfspand werd grotendeels gestoffeerd, dus met inventaris, gehuurd. De overige bedrijfsmiddelen bestaan uit gereedschap, stellingen etc.

3.7

Bedriifsmiddelen:Verkoopopbrenqst

De aanwezige roerende zaken, inclusief voorraad, is verkocht voor € 7.500,=.
De koopsom is voldaan.

3.8

Bedriifsmiddelen: Boedelbiidraqe

Aangezien er geen pandrechten zijn verstrekt is een boedelbijdrage niet van toepassing. Alle opbrengst
komt ten gunste van de boedel.

3.9

Bedriifsmiddelen:Bodemrechtfiscus

3.10

Bedriifsmiddelen: Werkzaamheden

Aangezien er geen pandrechten zijn gevestigd, is er geen botsing met het bodemrecht van de fiscus.

De curator heeft de aanwezige roerende zaken laten taxeren door Hans Puper te Amstelveen. De uitgebrachte biedingen zijn met de taxatiewaarden vergeleken teneinde ervan verzekerd te zijn dat de opbrengst
conform taxatie zijn.

3.11

Voorraden/OHW: Beschriivinq

Er was maar zeer beperkte voorraad aanwezig. Eventuele voonaden werden normaliter besteld aan de hand
van een concreet project, zodat er weinig overschot aan voorraad is. De voorraad bestaat voornamelijk uit
ond erde I en va n I ifti n stal lati es.

Wat betreft het onderhanden werk zijn alle projecten geïnventariseerd en is daaruit een selectie gemaakt
van enkele projecten die gedurende het faillissement konden worden vooftgezet. Het onderhanden werk is
vervolgens betrokken bij de doorstart voor een bedrag van € 10.000,=.

3.12

Voorraden/OHW: Verkoooopbrenqst

De voorraad is met de aanwezige bedrijfsmiddelen en -inventaris aan ValueS N.V. verkocht voor € 7.500,=.

3.13

Voorraden/OHW: Boedelbiidraqe

De voorraden zijn niet verpand, zodat van een boedelbijdrage geen sprake is. Alle opbrengst vloeit in de
boedel.

3.14

Voorraden/OHW: Werkzaamheden

Wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de voorraden zijn geen overige bijzonderheden te melden
dan al gemeld ten aanzien van bedrijfsmiddelen.

3.15

Andere activa: Beschriivinq

De overige activa die bij de doorstart betrokken zijn betreft goodwill, zoals handelsnaam, eventuele domeinnamen, etc.

3.16

Andereactiva: Verkoooopbrenqst

Voor de goodwill is bij de doorstart € 11.500,= betaald.

3j7

Andereactíva:Werkzaamheden

Wat betreft de overige activa zijn geen bijzonderheden te melden.
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4.

Debiteuren (totaal 0.2 uren besteed in deze verslaqperiode)

4.1

Omvanq debiteuren

Er ùjn ongeveer 40 debiteuren in dit faillissement. De handelsdebiteuren zijn verkocht aan ValueS N.V. bij
de doorstart.
PDZG B.V. heeft een rekening-courantvordering op de bestuurder Peelen ter grootte van ca. € 160.000. De
curator zal met Peelen in overleg treden over de betaling van deze vordering aan de boedel. De curator
heeft nog in onderzoek hoe deze vordering fof sfand rs gekomen.
De heer Peelen is door de curator verzocht tot betaling van de vordering over te gaan. Hierop heeft hij echter
nog niet gereageerd.

Zoals hiervoor onder 1.7 aangegeven heeft de bestuurder inmíddels op de vordering gereageerd
en een betalingsvoorstel gedaan. De curator zal de reactie en het voorstel verder onderzoeken.

4.2

Oobrenqst

De koopsom voor de debiteuren bedraagt € 30.000,=.

4.3

Boedelbiidraqe

Niet van foepasslng.

4.4

Werkzaamheden

De curator heeft kort na faillissementsdatum enkele debiteuren aangegeven daf s/echfs bevrijdend aan de
boedel kon worden betaald. Met de doorstart en de cessle van de vorderingen kunnen debiteuren voortaan
bevrijdend aan Get Up Group B.V. betalen.

5.

BanUZekerheden (totaal 0.8 uren besteed in deze verslaqperiode)

5.1

Vorderinqen van bank(en)

Niet van foepassrng. Ten tijde van het faillissement bevond zich een batig saldo ter grootte van € 39.388,88
op de bankrekening van GUB bijde ING Bank NV.

5.2

Leasecontracten

Enkele voertuigen waren in financial lease betrokken van verschillende leasemaatschappijen. Aangezien
voor deze voertuigen geen overwaarde voor de boedel zou resteren heeft de curator de betreffende leasemaatschappijen aangegeven dat de voertuigen konden worden teruggenomen. Faillissementsmedewerker
Patricia Veldhuis wikkelt dit onderdeel af.
De leasevoertuigen zijn inmiddels ingenomen. Dit heeft niet tot enige bate voor de boedel geleid.

5.3

Beschriivinq zekerheden

Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5

Boedelbiidraqen

Niet van toepassing.

5.6

Eiqendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een recht van eigendomsvoorbehoud. Gelet op de beperkte voorraad en het feit dat geleverde voorraad direct werd verwerkt in de liften, verwacht de curator niet
dat er tot teruggave zal kunnen worden overgegaan.
Er zijn inderdaad geen zaken aangetroffen die aan eventuele eigenaren kunnen worden teruggegeven.

5.7

Retentierechten

Niet van toepassing.

mr. LB.A. lansen
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5.8

Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden

Ten aanzien van dit onderdeel zijn weinig opmerkingen te vermelden.

6.

Doorstart/voortzetten onderneming (totaal 0.0 uren besteed in deze verslaqperiode)

6.1

Voortzetten:Exploitatie/zekerheden

De curator heeft gedurende het faillissement de exploitatie op beperkte schaal voortgezet. Van de aanwezige lopende projecten zijn enkel projecten geselecteerd waarvoor enkel arbeid behoefde te worden verricht.
Waar kosten moesten worden gemaakt, zoals benzinekosten, is dit vanuit de boedel betaald dan wel voorgeschoten door de bestuurder. Gelet op het aanwezige banksaldo konden de eerste kosten ook direct worden betaald.

6.2

Voortzetten: Financiëleverslaqleqqinq

Het financieel verslag zal afzonderlijk in een later stadium naar de rechter-commissaris worden gezonden.
Periodiek heeft de boekhoudster van Get Up telkens een begroting voor de aankomende week opgesteld en
vervolgens een winst- en verliesrekening van de afgelopen periode.
Het financieel verslag zal worden opgesteld zodra de financiële afwikkeling met ValueS gereed is. ln verband
met nagekomen betalingen van verschillende debiteuren op de boedelrekening die bestemd zijn voor ValueS
en vice versa heeft dat wat meer tijd in beslag genomen dan wenselijk.

lnmiddels heeft de financiële añruikkeling met ValueS plaatsgevonden en kan het financieel verslag worden opgesteld. Dit zal afzonderlijk bij de rechtbank worden ingediend.

6.3

Voortzetten:Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de curator en zijn kantoorgenoten zagen toe op de controle op de lopende exploitatie.

6.4

Doorstart: Beschriivinq

Nadat enkele geinferesseerden waren uitgenodigd een bieding uit te brengen zijn er enkele biedingen daadwerkelijk uitgebracht. De curator is gaan onderhandelen met de partij die zijn inzien het beste bod had uitgebracht. Met deze partij, ValuS N.V. is veruolgens daadwerkelijk een overeenkomst tot stand gekomen.
De doorstart is inmiddels nagenoeg afgewikkeld. S/echfs een laatste afrekening met ValueS dient nog plaats
te vinden. Dit zal op korte termijn worden afgewikkeld.

Dit onderdeel is inmiddels afgerond

6.5

Doorstart: Verantwoordinq

De bij de doorstart verkochte materiële roerende activa zijn overeenkomstig de taxatiewaarden verkocht.

6.6

Doorstart: Opbrenqst

De opbrengst bedraagt: € 65.000,= en rs a/s volgt opgebouwd:
(i)
de lnventaris
€ 7.500.=

(¡i)
(¡ii)
(iv)
(v)

6.7

het voertuig
de Goodwill
het Onderhanden

€

de

€ 30.000,=

Werk
Debiteuren

6.000,=

€ 11.500,=
€ 10.000,=

Doorstart: Boedelbiidraoe

Niet van foepassing.
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6.8

Doorstart:Werkzaamheden

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten bestaan uit het verstrekken van bedrijfsinformatie
aan kandidaten, het voeren van onderhandelingen en uiteindelijk het opstellen van de koopovereenkomst
met Get Up Group 8.V., de nieuwe vennootschap van ValueS N.V.
De werkzaamheden met betrekking tot de doorstart gedurende de afgelopen verslagperiode bestaan uit het
berichten van leveranciers en opdrachtgevers, overleg met ValueS over de overdacht van lopende opdrachten en dergelijke en de laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot ontvangen betalingen van debiteuren en dergelijke.

Dit onderdeel is ínmiddels afgerond.

7.

Rechtmatiqheid (totaal 0.1 uren besteed in deze verslasperiode)

7.1

Boekhoudplicht

Op moment van het schrijven van het eerste verslag vindt het onderzoek naar de administratie plaats. De
eerste indruk van de administratie is dat aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.
Uit het onderzoek is niet gebleken dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan.

7.2

Depotiaarrekeninqen

Ook dit is nog in onderzoek.
De jaarstukken zijn gedeponeerd.

7.3

Goedkeurendeverklarinqaccountant

Er zijn enkel samenstellende verklaringen afgegeven.

7.4

Stortinqsverplichtinqaandelen

Dit is nog in onderzoek.

Aan de stortingsvereisfen rs voldaan.

7.5

Onbehoorliikbestuur

Hierover doet de curator in deze fase van het faillissement nog geen uitspraken over.

7.6

Paulianeushandelen

Hier doet de curator in deze fase van het faillissement nog geen uitspraken over.
De curator heeft geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden

Het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie en het financiële beleid over de periode voorafgaand
aan het faillissement is momenteel in onderzoek bij Boon Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft de uitkomsten in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd
aan de bestuurder.

De bestuurder heeft gereageerd op het onderzoeksrapport. Momenteel vindt er een discussie tussen de bestuurder en de curator over de constateringen.

8.
8.1

Crediteuren (totaal 3.0 uren besteed in deze verslaqperiode)
Boedelvorderinqen

Er zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen ingediend. De curator heeft aan Telfort en NUON garantie van betaling afgegeven voor de kosten gemaakt in de boedelperiode. Naar verwachting zal de curator
hierover in het volgende verslag kunnen berichten.

Faillissement Get Up Benelux B.V
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Get Up Benelux: op dit moment is er voor een bedrag aan € 34J30.67 aan boed
ingediend. Hiervan is € 4.197,64 reeds betaald, waaronder - zoals in het eerste verslag reeds

aangegeven

-

Telfort.

Get Up Montage: op dit moment is er voor een bedrag aan €7 .981,72 aan boedelvorderingen ingediend.
PDZG: er zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2

Preferente vorderinqen van de fiscus

De fiscus heeft een (voorlopige) preferente vordering ingediend ad in totaal € 244.872,=.

Get Up Benelux: de fiscus heeft een (voorlopige) preferente vordering ingediend ad in totaal
€ 346.126,00.
Get Up Montage: de fiscus heeft een (voorlopige) preferente vordering ingediend ad in totaal

€ 101.513,61.
PDZG: de fiscus heeft een (voorlopige) preferente vordering ingediend ad ín totaal €

8.3

11 .207

,00

Preferente vorderinqen van UWV

De preferente vordering van het UINV is nog niet door de curator ontvangen.

Get Up Benelux: het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 4.534,47
(laag preferent) en € 848,03 (hoog preferent).
Get Up Montage: het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1 .432,45
(hoog preferent).
PDZG: er is nog geen preferente vordering door het UWV ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren

8.5

Aantalconcurrentecrediteuren

Er zijn nog geen overige preferente crediteuren bij de curator bekend.

Tot op heden hebben zich concurrente crediteuren gemeld voor een totaalbedrag van
€ 338.022,87.

Get Up Benelux: tot op heden hebben zich 47 concurrente crediteuren gemeld
Get Up Montage: tot op heden hebben zich 17 concurrente crediteuren gemeld
PDZG: tot op heden hebben zich2 concurrente crediteuren gemeld

8.6

Bedraqconcurrentecrediteuren

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 338.022,87

Get Up Benelux: het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 357.605,94
Get Up Montage: het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 30.878,87
PÐZG: het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt€2.447,03.

8.7

Veruvachte wiize van afwikkelinq
Hoewel het in deze fase nog te vroeg is om hier concreet over te kunnen zijn, verwacht de curator dat dit faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

Failllssement Get Up Benelux B.V

mr. J.B.A. Jansen
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8.8

: DOMMERHOTT
Werkzaamheden

Alle bij de curator bekende crediteuren, zoals deze blijken uit de administratie van curandi, zijn inmiddels
aangeschreven. lngediende vorderingen worden beoordeeld en - indien mogelijk - op de lijsten van voorlopig goedgekeurde vorderingen geplaatst.

9.

Procedures (totaal 0.0 uren besteed in deze verslaqperiode)

9.1

Naam wederpartil(en)

Niet van foepassrng.

9.2

Aard procedures

Niet van foepasslng.

9.3

Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden

Niet van foepassing.

10.

Overiq (totaal 5.9 uren besteed in deze verslagperiode)

10.1

Termiin afiffikkelinqfaillissement

Het is nu nog te vroeg om te bepalen binnen welke termijn de faillissementen kunnen worden afgewikkeld,
maar vooralsnog zijn er geen vertragende factoren.

10.2

Plan van aanpak

De curator en zijn kantoorgenoten wikkelen de gevolgen van de doorstart verder af. Voorts zal het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement naar verwachting aankomende verslagperiode kunnen worden afgewikkeld. Tot slot zal de curator het gesprek aangaan met de bestuurder over de betaling van zijn rekening-courantschuld aan PDZG.

De komende werkzaamheden zullen vooral gericht zijn op de afwikkeling van de vordering op de
bestuurder. De curator zet de discussie hierover de komende verslagperiode voort.
De overige werkzaamheden zijn inmiddels allemaal afgerond.

10.3

lndieninq volqend verslaq

Het volgende verslag zal binnen de geldende termijn worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden

Zie hiervoor.

Apeldoorn, 25 mei2018

was getekend: J.B.A. Jansen, curator
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