Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
10-09-2019
F.17/16/102
NL:TZ:0000006412:F001
31-05-2016

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr J.H. van der Meulen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Meulen Slachterij BV

07-06-2018
7

Gegevens onderneming
Van der Meulen Slachterij BV
inschrijfnummer KvK: 01118571
Haulerw eg 62
8471 AM W olvega

07-06-2018
7

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een rundvee-slachterij.

07-06-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 31.555,00

€ 133.180,00

2014

€ 60.372,00

€ 226.592,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

07-06-2018
7

Boedelsaldo
€ 7.640,83

07-06-2018
7

€ 8.625,71

19-09-2018
8

€ 9.686,84

04-01-2019
9

€ 10.586,84

08-03-2019
10

€ 11.411,84

24-06-2019
11

€ 11.811,84

10-09-2019
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

07-06-2018
7

t/m
28-5-2018
van
29-5-2018

19-09-2018
8

t/m
30-8-2018
van
31-8-2018

04-01-2019
9

t/m
4-7-2019
van
1-12-2018

08-03-2019
10

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

24-06-2019
11

t/m
30-5-2019
van
31-5-2019

10-09-2019
12

t/m
30-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

1 uur 11 min

8

1 uur 14 min

9

0 uur 32 min

10

0 uur 34 min

11

0 uur 25 min

12

0 uur 48 min

totaal

4 uur 44 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd: 66 uur en 11 minuten

07-06-2018
7

Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 28 mei
2018
en het boedelmutatie-overzicht over de verslagperiode.
Ontvangst:
- rente € 8,52 (creditrente over het eerste kw artaal 2018)
- prefaillissementsdebiteuren € 750,-- (Herby Versvoer)
Totaal bestede tijd: 67 uur en 35 minuten

19-09-2018
8

Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag d.d. 30
augustus 2018:
Ontvangst:
- rente € 9,88 (creditrente over het tw eede kw artaal 2018)
- betaling prefaillissementsdebiteuren € 975,-- (Herby Versvoer)
Totaal bestede tijd: 68 uur en 29 minuten

04-01-2019
9

Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag d.d. 30
november 2018:
Ontvangst:
- rente € 11,13 (creditrente over het derde kw artaal 2018)
- betaling prefaillissementsdebiteuren € 1.050,-- (Herby Versvoer)
Totaal bestede tijd: 69 uur en 26 minuten

08-03-2019
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Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag d.d. 28
februari 2019:
Ontvangst:
- betaling prefaillissementsdebiteuren € 900,-- (Herby Versvoer) (ingevolge
afbetalingsregeling). De oorspronkelijke schuld w as € 9.627,79, daarop is
conform de afbetalingsregeling tot heden correct betaald € 7.335,--, zodat
thans nog openstaat € 2.292,79.

Totaal bestede tijd: 70 uur en 7 minuten

24-06-2019
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Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag d.d. 30 mei
2019.
Ontvangst:
- € 825,--; betaling prefaillissementsdebiteuren (Herby Versvoer).
Totaal bestede tijd: 70 uur en 55 minuten
Financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag d.d. 30
augustus 2019. De enige bate is de ontvangst van een bedrag groot € 400,-(betaling prefaillissementsdebiteur; Herby Versvoer).

10-09-2019
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van der Meulen Slachterij BV, statutair gevestigd te W olvega, is opgericht d.d.
26 februari
2007. Enig aandeelhouder, tevens enig bestuurder is de besloten
vennootschap Van der
Meulen Vlees BV, KvK nummer 01033247.
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Enig bestuurder van Van der Meulen Vlees BV (01033247) is de heer Lenze
Berend Dassen,
geboren 13 november 1942, w onende te W olvega, 8471 VJ aan de Bremstraat
2.
Daarmee is de heer L.B. Dassen (sr.) ingeschreven als middellijk bestuurder
van gefailleerde.
Nota bene:
naar alle w aarschijnlijkheid heeft van de zijde van de onderneming een omissie
plaatsgevonden met betrekking tot de inschrijving van de structuur van de
onderneming in het handelsregister. Beoogd is, dat de besloten vennootschap
B. Dassen Beheer BV (KvK
nummer 01075682) enig aandeelhouder en enig bestuurder van Van der
Meulen Vlees BV
(KvK nummer 0118571) is. Van B. Dassen Beheer BV (01075682) is enig
aandeelhouder en
enig bestuurder de heer W .G. Dassen, geboren op 15 november 1970,
w onende aan de
Mosheide 1 te 8471 VS W olvega. De heer W .G. Dassen (jr.) is de zoon van de
heer L.B.
Dassen (sr.) (geboren 13 november 1942). De heer W .G. Dassen (jr.) fungeert
reeds sedert
2007 als enig feitelijk (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Via Univé Noord te Assen zijn er de volgende polissen:
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- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, polisnummer 0285.831385;
- brandverzekering, polisnummer 0285.831385.020.04.
De bedrijfsverzekering onder polisnummer 95423201 is geroyeerd per 31 mei
2016. Er is heeft een verrekening plaatsgevonden, aldus dat premierestitutie
kon plaatsvinden ad
€ 458,36.
Daarnaast zijn de verzekeringen met de navolgende polisnummers beëindigd:
- polisnummer 0285/831385/020/04: beëindigd met ingang van14 oktober
2016;
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering polisnummer 020.01;
- aansprakelijkheidsverzekering w erkgever motorrijtuig;
- aansprakelijkheidsverzekering bedrijf.
Alles per 14 oktober 2016.
Er is aan Goudse NV door de curator mededeling gedaan van opzegging
personeelsverzekeringen met polisnummer 8010496 (d.d. 6 oktober 2016).
Tot zover de verzekeringen.

1.4 Huur
Gefailleerde exploiteert een rundveeslachterij en een slagersw inkel in het
bedrijfsgebouw aan de Haulerw eg 62 te W olvega. De bedrijfsgebouw en zijn:
- een erf met opstallen, bestaande uit een innamehal voor levende runderen,
een slachtkooi,
een verw erkingsruimte, een tw eetal koelcellen, kantine- en kantoorruimten, en
een tw eede
bedrijfsgebouw bestaande uit een verw erkingshal, een koelruimte en een
vriesruimte, en een slagersw inkel.
Eigenaar van de bedrijfspanden aan de Haulerw eg 62 is Van der Meulen Vlees
BV.
Het gehuurde is ingevolge de huurovereenkomst bestemd om te w orden
gebruikt als
slachterij/slagersw inkel.
De huurprijs beloopt een bedrag groot € 2.818,07 exclusief BTW per maand.
De huurovereenkomst zal door de curator w orden opgezegd ex artikel 39
Faillissementsw et;
de curator heeft machtiging ex artikel 68 lid 2 gevraagd.
Ondanks herhaald verzoek heeft de curator geen schriftelijke
huurovereenkomst van
gefailleerde ontvangen. Indien en voor zover de titel van het gebruik van
gefailleerde van de
bedrijfsruimte, eigendom van Van der Meulen Vlees BV, daadw erkelijk een
huurovereenkomst is, heeft de curator aan de rechter-commissaris machtiging
ex artikel 68 lid 2 gevraagd deze huurovereenkomst op te zeggen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor Vlees,
Vleesw aren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. De vordering van de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds beloopt ruimt € 22.000,--. Van der Meulen Slachterij
BV heeft
verstek laten gaan bij de behandeling van de aanvraag ter zitting d.d. 31 mei
2016. Van der
Meulen Slachterij BV betw ist te verkeren in de toestand opgehouden hebben
te betalen en zal verzet aantekenen tegen het faillissementsvonnis. Dit verzet
moet nog behandeld w orden.
Naar de curator begrepen heeft, w ordt de vordering van de Stichting
Pensioenfonds niet
betw ist. Naar gefailleerde heeft meegedeeld, is daarnaast sprake van een
fiscale vordering ad € 60.000,-- (Nb.: door de fiscus is bij de curator
opgegeven: € 72.021,--; zie hierna 8.2); er zou w orden onderhandeld over
een betalingsregeling. Naar gefailleerde heeft meegedeeld, zou de bank (Rabo
Heerenveen/Zuidoost Friesland U.A.) bereid zijn aanvullende financiering te
verstrekken. Hierover zouden voorafgaand aan het faillissement besprekingen
gevoerd w orden, w elke nog niet tot afspraken hebben geleid; het faillissement
zou deze besprekingen onverw acht doorkruist hebben.
Zow el gefailleerde als diens administratieconsulent (deze w erkt op basis van
samenstelverklaringen) hebben aan de curator verklaard dat w elisw aar in de
jaren 2013 en
2014 verliezen zijn geleden, doch in het jaar 2015 zou een lichte w inst
gerealiseerd zijn, terw ijl de vooruitzichten positief zouden zijn.
De curator tekent aan, dat rekening gehouden moet w orden in achterstand in
betalingen
jegens de Nederlandse Voedsel- en W arenautoriteit (NVW A) in de orde van
grootte van €
16.000,--. Omtrent de stand van debiteuren en crediteuren zie hierna
paragraaf 4.1 en 8 e.v.. Rekening moet w orden gehouden met een door de
bank verstrekte financieringsfaciliteit ad ± € 255.000,-- (opgaaf gefailleerde).
Voor deze financieringsfaciliteit (verstrekt door Rabo Heerenveen) zouden de
gebruikelijke zekerheden gegeven zijn (mededeling gefailleerde).
Gelet op het voornemen een verzetprocedure aan te vangen volstaat de
curator in dit verslag met het w eergeven van de hem bekend gew orden
gegevens zonder daaraan een oordeel te verbinden omtrent het bestaan van
de toestand van opgehouden hebben te betalen. In dit verband past het niet
verder thans reeds een uitspraak te doen over de oorzaak van het
faillissement.
Het door gefailleerde tegen het faillissementsvonnis ingediend verzet zou
behandeld w orden
ter zitting van de rechtbank te Leeuw arden d.d. 29 juni 2016 te 15.00 uur. Op
28 juni 2016
vernam de curator desgevraagd van de griffie dat het verzet w as ingetrokken.
Daarom is sinds 29 juni 2016 de behandeling van het faillissement voortgezet.
Dat w il zeggen: de curator heeft activiteiten genomen tot (voortgezet) beheer
en verkoop van de activa, behorend tot de faillissementsboedel. Hiervoor
w ordt verw ezen naar het vervolg van dit verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

07-06-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

07-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-6-2016

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie voorgaande verslagen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie voorgaande verslagen.

07-06-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

07-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.11 voorgaand verslag.

07-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.11 voorgaand verslag.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie paragraaf 3.15 voorgaand verslag.

07-06-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
VORIG VERSLAG:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht overzicht. Per datum faillissement beliep
de
totaalsom van de openstaande vorderingen € 33.906,23 (28 debiteuren). Er is
sedert
datum faillissement voldaan op de faillissementsrekening een bedrag groot €
5.407,95.
Om diverse redenen (zie het overzicht) moet w orden afgeboekt € 19,606,79
(19
debiteuren). Per heden is nog onbetaald € 8.891,49 (4 debiteuren). Ten aanzie
van één
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debiteur geldt, dat nog discussie gevoerd w ordt. Tw ee andere debiteuren
zullen w orden
gedagvaard. Ten aanzien van de vierde debiteur (Herby Versvoer) geldt een
betalingsregeling.
Herby Versvoer:
Betalingsregeling is nagekomen tot en met december 2017. Herby Versvoer is
aangeschreven om de betalingsregeling te hervatten.
HUIDIG VERSLAG:
Tijdens de verslagperiode is ontvangen een bedrag groot €750,--. Verw ezen
w ordt naar het overzicht debiteuren. Dit overzicht zal nog w orden
nagezonden.
Tot heden is op de faillissementsrekening ontvangen een bedrag groot €
6.157,95.
Verw ezen w ordt naar het aangehecht overzicht. Tijdens de verslagperiode is
ontvangen een bedrag van € 975,--. Dit bedrag is voldaan door Herby
Versvoer. Herby komt de overeengekomen regeling correct na. Ten laste van
alle debiteuren (4 in getal) staat nog open € 7.166,49. Met de bank
(pandnemer) moet nog afrekening volgen.

19-09-2018
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Verw ezen w ordt naar het aangehecht overzicht. Tijdens de verslagperiode is
ontvangen een bedrag van € 1.050,--. Dit bedrag is voldaan door Herby
Versvoer. Herby komt de overeengekomen regeling correct na. Ten laste van
alle debiteuren (4 in getal) staat nog open € 6.116,49. Met de bank
(pandnemer) moet nog afrekening volgen.

04-01-2019
9

Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag. Tijdens de
verslagperiode is ontvangen een bedrag groot €900,--. Dit bedrag is voldaan
door Herby Versvoer. Herby komt de overeengekomen regeling correct na. Ten
laste van overige debiteuren is incasso niet meer reëel. Met de bank zal nog
afrekening volgen.

08-03-2019
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Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag. Tijdens de
verslagperiode is ontvangen een bedrag groot € 825,--. Dit bedrag is voldaan
door Herby Versvoer. Dit is de enige debiteur jegens w ie incassow erk w ordt
gedaan. Met de bank zal nog een eindafrekening volgen.

24-06-2019
11

Tijdens de verslagperiode is ontvangen een bedrag groot € 400,-- (aflossing
conform betalingsregeling door Herby Versvoer). Ten laste van Herby stond
aan het begin van het begin van het faillissement open een bedrag groot €
9.500,--; tot heden is ingelost een bedrag groot € 8.560,-- in totaal. Er staat
nog open € 940,--.

10-09-2019
12

Er kan thans afgew ikkeld w orden met de bank. Daartoe is op 9 september
2019 (derhalve na deze verslagperiode) aan de Rabobank Heerenveen
Zuidoost Friesland een voorstel gedaan. Volgens het voorstel is per saldo te
ontvangen van de Rabobank een bedrag ad € 1.855,11.
Toelichting: Van de Rabobank is door de boedel te ontvangen een bedrag
van € 11.132,27 op grond van post-faillissementsontvangsten op de
Rabobank rekening, bestemd voor de boedel. Aan de Rabobank is door de
boedel verschuldigd het saldo van de ontvangsten verpande debiteuren op
de faillissementsrekening minus de boedelbijdrage, per saldo € 9.277,16.
Aldus resulteert € 1.855,11, te vorderen van de bank.

De curator w acht de reactie van de bank af en komt hierop terug in het
komende verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 55.743,08

Toelichting vordering van bank(en)
NB: op deze vordering dient nog in mindering gebracht te w orden de via de
boedel aan de bank verrichte uitkering ad € 4.767,88 (verkoop roerende
zaken).
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5.2 Leasecontracten
Geen

07-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
- eerste pandrecht op inventaris en goederen;
- eerste pandrecht op debiteurenvordering;
- eerste hypotheekrecht op onroerende goederen (bedrijfspand aan de
Haulerw eg 62 te W olvega).

07-06-2018
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Volgens de opgaaf van de bank: verpanding van huidige en toekomstige
inventaris, voorraden en vorderingen op derden blijkens onderhandse akte
d.d. 22 april 2011.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

07-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
10% over geïncasseerde debiteuren. Op de verkochte inventaris is
bodemvoorrecht van toepassing.

Toelichting
De boedelbijdrage over de geïncasseerde debiteuren kan berekend w orden
op een bedrag groot € 2.736,73.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is sprake van een boekhouding w elke overeenkomt met de aard en de
stand van het bedrijf. Rechten en verplichtingen kunnen w orden gekend.

07-06-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 25 maart 2016; bijna
tw ee maanden te laat. Ingevolge jurisprudentie van de hoge raad is dit op een
zodanig laat tijdstip geschied, dat het vermoeden van
bestuurdersaansprakelijkheid w ettelijk ontstaat.

07-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstellingsverklaring over jaarrekening 2014.

07-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

07-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet gebleken is van onbehoorlijk bestuur.

07-06-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet gebleken is van paulianeus handelen.

07-06-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.342,51

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 108.752,00

07-06-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 19.474,73

07-06-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 26.785,40

07-06-2018
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Toelichting
Rabobank € 25.081,50
Bedrijfstakpensioenfonds € 1.703,90

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

07-06-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 133.368,17

07-06-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afw ikkeling via artikel 16 Fw .

07-06-2018
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Na afrekening met de bank (debiteuren) zal het faillissement via de w eg van
artikel 16 (opheffing w egens de toestand van de boedel) afgew ikkeld w orden.

08-03-2019
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Na afrekening met de bank (debiteuren) zal het faillissement via de w eg van
artikel 16 afgew ikkeld w orden.

24-06-2019
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Na afrekening met de bank (van de bank is de huidige stand te vorderen een
bedrag ad € 1.855,11) zal een eindsalarisbeschikking gevraagd w orden (over
de verslagperiodes 7 t/m 13), w aarna een eindaangifte omzetbelasting
gedaan kan w orden. Daarna zal mogelijk een kleine uitkering aan
boedelcrediteur UW V gedaan kunnen w orden, w aarna het faillissement
voorgedragen zal w orden voor opheffing. Alle activa zijn geliquideerd; het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn geen aanw ijzingen dat nog
nieuw e baten verw acht kunnen w orden. De toestand van de boedel vergt
dat het faillissement zal w orden opgeheven.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso openstaande debiteurenvorderingen. Daarna vaststelling eindsalaris,
voordracht tot opheffing w egens de toestand van de boedel.
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Incasso openstaande debiteurenvorderingen. Daarna vaststelling eindsalaris,
voordracht tot opheffing w egens de toestand van de boedel.

04-01-2019
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Zie paragraaf 8.7. Het saldo van de boedel na afw ikkeling met separatist is
w aarschijnlijk niet toereikend voor het nog vast te stellen eindsalaris. Aan
boedelcrediteuren, preferente crediteren en concurrente crediteuren zal niet
uitgekeerd kunnen w orden. Overigens zijn w el reeds tussentijds uitbetalingen
aan de bank gedaan (zie het financieel verslag; het gaat in casu om een
bedrag groot € 4.767,88 tussentijdse afrekening).

08-03-2019
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Naar verw achting zal het faillissement in het tw eede halfjaar 2019 kunnen
w orden afgew ikkeld. Alsdan zal de vordering jegens Herby naar verw achting
geheel voldaan zijn, kan met de bank w orden afgew ikkeld en kan een
eindsalarisbeschikking gegeven w orden. Daarna eindaangifte omzetbelasting
en voordracht tot opheffing na deelbetaling aan de boedelcrediteur, UW V
(boedelvordering € 23.342,51).

24-06-2019
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zie paragraaf 8.7

10-09-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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7

Komend kw artaal

10-09-2019
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10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2019

10-09-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

07-06-2018
7

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

04-01-2019
9

Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn
gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover.
De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

08-03-2019
10

Bijlagen
Bijlagen

