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

R-C
Curator

6
09-05-2022
F.01/19/368
NL:TZ:0000119425:F001
05-11-2019

mr. V.G.T. van Emstede
mr N. Vinke

Algemene gegevens
Naam onderneming
The-Bike B.V.

Gegevens onderneming

26-11-2019
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

26-11-2019
1

Adres:
Croy 9
5653 LC Eindhoven
KVK-nummer:
71611533
Handelsnaam:
the-bike B.V.
Datum van oprichting:
7 mei 2018

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: Detailhandel via internet in
vrijetijdsartikelen.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: Handel in e-bikes en
aanverw ante producten.

26-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 412.116,00

€ -418.223,00

€ 1.103.105,00

2019

€ -769,00

€ -47.399,00

€ 1.035.748,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2018 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018. De cijfers 2019 zijn
gebaseerd op de interne tussentijdse cijfers per 21 oktober 2019.

26-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

26-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-11-2019
1

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt thans € 0,00.

€ 994,14

19-05-2020
2

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 994,14. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.

€ 40.629,83

17-11-2020
3

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 40.629,83. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.

€ 2.917,47

11-05-2021
4

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 2.917,47. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.

€ 1,93

11-11-2021
5

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 1,93. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.

€ 1,93
Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 1,93. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.

Verslagperiode

09-05-2022
6

Verslagperiode
van
5-11-2019

26-11-2019
1

t/m
25-11-2019
van
26-11-2019

19-05-2020
2

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

17-11-2020
3

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

11-05-2021
4

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

11-11-2021
5

t/m
10-11-2021
van
11-11-2021

09-05-2022
6

t/m
8-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 5 min

2

128 uur 55 min

3

10 uur 20 min

4

31 uur 45 min

5

9 uur 10 min

6

4 uur 35 min

totaal

223 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 39 uren en 5 minuten
besteed.

26-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 128 uren en 55
minuten besteed.

19-05-2020
2

In totaal zijn er aan het faillissement 168 uren en 15 minuten besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 10 uren en 20 minuten
besteed.

17-11-2020
3

In totaal zijn er aan het faillissement 178 uren en 35 minuten besteed.
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 31 uren en 45 minuten
besteed.

11-05-2021
4

In totaal zijn er aan het faillissement 210 uren en 20 minuten besteed.
In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 9 uren en 10 minuten
besteed.

11-11-2021
5

In totaal zijn er aan het faillissement 219 uren en 30 minuten besteed.
In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 35 minuten
besteed.

09-05-2022
6

In totaal zijn er aan het faillissement 224 uren en 5 minuten besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van deze vennootschap is Tjirandji.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Tjirandji.

1.2 Lopende procedures

26-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

26-11-2019
1

De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.
De curator is in kort geding gedagvaard door Gebr. Van Eijk. Gebr. Van Eijk
heeft in die procedure onder andere gevorderd dat de curator een partij
fietsen moet afgeven aan Bike040 B.V.

19-05-2020
2

De Voorzieningenrechter heeft op 24 januari 2020 geoordeeld dat de curator
deze partij fietsen inderdaad moet afgeven aan Bike040 B.V. onder de
uitdrukkelijke voorw aarde dat Bike040, zolang geen uitvoerbaar bij voorraad
verklaard vonnis is gew ezen in eerste aanleg met betrekking tot de vraag w ie
de (eigenaars)rechten op de fietsen kan laten gelden, de fietsen niet mag
vervreemden of bezw aren of anderszins uit haar macht mag brengen. De
curator heeft aan dit vonnis uitvoering gegeven door de fietsen af te geven
aan Bike040.
De curator heeft aansluitend samen met Rabobank als pandhouder een
bodemprocedure gestart jegens Bike040 in verband met de vraag w ie de
eigenaarsrechten op de fietsen kan laten gelden. In dit kader is onder andere
verzocht om:
een verklaring voor recht dat de partij fietsen eigendom zijn van
gefailleerde,
de partij fietsen af te geven,
om teveel betaalde bedragen terug te betalen.
In de bodemprocedure heeft op 15 april 2021 een comparitie van partijen
plaatsgevonden. Het vonnis staat thans gepland voor 2 juni 2021.

11-05-2021
4

De rechtbank heeft op 22 september 2021 eindvonnis gew ezen. De rechtbank
heeft Bike040 veroordeeld tot betaling van een bedrag ad € 592.427,99
alsmede een bedrag ad $ 309.511,-- nog te vermeerderen met de w ettelijke
rente en de proceskosten. Het vonnis is betekend aan Bike040 en ter zake
w orden thans executiemaatregelen getroffen.

11-11-2021
5

Het vonnis is betekend en er is beslag gelegd. Vooralsnog is door de
deurw aarder slechts € 435,54 geïncasseerd. Bike040 heeft hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Het Gerechtshof heeft
aanleiding gezien om een mondelinge behandeling na aanbrengen te
gelasten. Partijen dienen zich daarover thans uit te laten.

09-05-2022
6

1.3 Verzekeringen
Er zou een bedrijven compact polis bij Interpolis zijn afgesloten. De curator
heeft een opgave bij Interpolis opgevraagd.

26-11-2019
1

Nu de activiteiten gestaakt zijn, kunnen de meeste verzekeringen w orden
beëindigd. Voor de aangetroffen activa w ordt bezien of en zo ja op w elke w ijze
deze verzekerd kunnen w orden / blijven.
Er liep een bedrijven compact polis bij Interpolis, w elke is opgezegd.

1.4 Huur

19-05-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt over een eigen bedrijfsruimte aan de Croy 19 te
Eindhoven. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

26-11-2019
1

Het bedrijfspand is aan de verhuurder opgeleverd.

19-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

26-11-2019
1

De bestuurder heeft het navolgende verklaard over de oorzaken van het
faillissement.
Vanuit de deelneming Mihatra B.V. van Tjirandji BVBA w erd begin 2018
besloten om een 2e merk e-bikes in de markt te zetten onder de naam thebike. Op 07 mei 2018 is de vennootschap the-bike B.V. opgericht door Tjirandji
BVBA.
De e-bikes w erden door the-bike B.V. ingekocht bij Cottonw ave International
Trading N.V. (thans Bike040 B.V.). Al vrij snel ontstonden problemen met de
levering van fietsen. Deze w erden te laat geleverd, de kw aliteit ervan w as niet
deugdelijk en de service bij klachten w as zeer slecht. Hierdoor ontstonden
discussies over nog te leveren fietsen en de betalingen omtrent leveringen.
De voorraad aanw ezige fietsen w erd opgeslagen in de opslaglocatie van
Bike040, echter door de ontstane discussies w eigerde Bike040 de in eigendom
zijnde fietsen van the-bike B.V. af te geven. Hierdoor kon the-bike B.V. niet
meer aan haar leveringsverplichtingen voldoen richting afnemers. Om toch
w eer fietsen in beheer te krijgen heeft vervolgen the-bike B.V. beslag laten
leggen op de fietsen in opslag bij Bike040.
In een kortgeding heeft the-bike B.V. vervolgens vrijgave van de fietsen
proberen af te dw ingen, w aarna diverse juridische procedures zijn gevoerd.
Door het geschil met Bike040 kon geen omzet w orden gerealiseerd. The-bike
B.V. heeft in aanvang een imago proberen op te bouw en als een betrouw baar
fietsenmerk, met kw alitatief goede fietsen tegen een aantrekkelijke prijs. Door
de ontstane situatie zou het voor the-bike B.V. onmogelijk zijn om op redelijke
termijn met de beschikbare middelen dit imago te bew ijzen.
In de tussentijd hebben zow el de Rabobank als Tjirandji BVBA haar pandrecht
ingeroepen, w aardoor the-bike B.V. zich in oktober 2019 genoodzaakt zag
haar eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal nog een zelfstandig onderzoek instellen naar de oorzaken van
het faillissement.
De curator is gebleken dat het faillissement (mede) is veroorzaakt door het
geschil tussen Bike040 B.V. en gefailleerde.

19-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
26-11-2019
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspeken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-11-2019
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

26-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aan de orde.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet aan de orde.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

26-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aan de orde.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aan de orde.

26-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

26-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen

26-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden (veiling HNVI)

€ 2.901,54

totaal

€ 2.901,54

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou volgens de bestuurder eigenaar zijn van een drietal partijen
e-bikes die op een drietal locaties zijn opgeslagen. De curator onderzoekt de
positie van de boedel nu een derde eveneens aanspraak maakt op de fietsen.

26-11-2019
1

Er is geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren feitelijk al voor
faillissement stil komen te liggen.
De curator is een procedure gestart jegens Bike040 B.V. in verband met de
vraag w ie de eigendomsrechten heeft op de partij fietsen.

19-05-2020
2

De procedure jegens Bike040 B.V. in verband met de vraag w ie de
eigendomsrechten heeft op de partij fietsen is nog lopend. Er is nog geen
(veiling)opbrengst gerealiseerd.

17-11-2020
3

De procedure jegens Bike040 B.V. in verband met de vraag w ie de
eigendomsrechten heeft op de partij fietsen is nog lopend (zie 1.2 en
hoofdstuk 9). In het voormalig bedrijfspand van Mihatra B.V. is een beperkte
voorraad aangetroffen, w elke voorraad is geveild door HNVI.

11-05-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar de positie van de boedel ter zake de voorraden.

26-11-2019
1

Onderzoek naar de positie van de boedel ter zake de voorraden en
w erkzaamheden ter zake de procedure.

17-11-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Daarvan zou geen sprake zijn.
totaal

Toelichting andere activa
Niet aan de orde.

26-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

26-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft nog diverse
handelsvorderingen

€ 46.457,00

€ 994,00

€ 0,00

totaal

€ 46.457,00

€ 994,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
46.457,--.

26-11-2019
1

Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
46.457,--. Hiervan is tot op heden slechts € 994,-- geïncasseerd. De
vorderingen w orden betw ist en de grootste post betreft een buitenlandse
vennootschap.

19-05-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zullen op korte termijn w orden aangeschreven.

26-11-2019
1

De debiteuren zijn inmiddels meermaals aangeschreven.

19-05-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 312.359,00

26-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 312.359,--.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

26-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren aan Tjirandji en
Rabobank.

26-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Tjirandji treedt in deze als eerste op als separatist en Rabobank zal daarna als
separatist optreden indien van de rechtsgeldigheid van dat pandrecht blijkt.

26-11-2019
1

Uitw inning van de zekerheden vindt plaats in overleg met beide separatisten.
Tjirandji heeft om haar moverende redenen afstand gedaan van haar
pandrecht. Rabobank treedt derhalve als eerste pandhouder op.

19-05-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

26-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

26-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

26-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

26-11-2019
1

Toelichting
Vooralsnog is geen boedelbijdrage voldaan. W el zijn afspraken over een te
betalen boedelbijdrage gemaakt.

€ 39.075,63

17-11-2020
3

Toelichting
Rabobank heeft een boedelbijdrage / boedelkrediet voldaan van € 39.075,63
in verband met de lopende procedures jegens Bike040 BV.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met de pandhouders, onderzoek zekerheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

26-11-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement feitelijk w aren gestaakt en er geen sprake
is van onderhanden w erk.

26-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

26-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

26-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu er geen sprake is van onderhanden w erk lijkt een doorstart niet mogelijk.
Temeer niet nu de positie van gefailleerde ter zake de voorraden fietsen nog
onduidelijk is.

26-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

26-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

26-11-2019
1

Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-11-2019
1

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

26-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. De administratie zal w orden
onderzocht. Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

26-11-2019
1

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. De curator moet zijn onderzoek ter
zake nog afronden.

19-05-2020
2

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. De administratie is bijgew erkt.

17-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn door gefailleerde (gezien haar statutaire oprichtingsdatum (7 mei 2018))
nog geen jaarrekeningen gedeponeerd.

26-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring.

26-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op dit punt moet nog onderzoek w orden ingesteld.

26-11-2019
1

Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van € 1,00. Volgens de
administratie van gefailleerde zijn de aandelen volgestort.

17-11-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-11-2019
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld.

7.6 Paulianeus handelen

19-05-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

26-11-2019
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De reguliere onderzoeken moeten nog w orden uitgevoerd.

26-11-2019
1

De reguliere onderzoeken moeten nog w orden afgerond.

19-05-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie.

26-11-2019
1

Inventarisatie, innemen administratie en eerste onderzoek.

19-05-2020
2

Inventarisatie, onderzoek administratie.

17-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
Inzake de huur over de opzegtermijn zal een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze vordering is nog niet aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-11-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

26-11-2019
1

Toelichting
Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.

€ 60.006,00

19-05-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een tw eetal fiscale vorderingen ingediend ten bedrage van €
60.006,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-11-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-11-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

26-11-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 17 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 4 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

17
Toelichting
Er zijn op dit moment 10 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

19-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 313.187,32

26-11-2019
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 366.557,31.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 313.187,32 aan concurrente
vorderingen ingediend.

€ 1.406.754,25

19-05-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.406.754,25 aan concurrente
vorderingen ingediend inclusief de door Tjirandji BVBA verstrekte leningen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. Vermoedelijk zal het
faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

26-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

26-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

1. Gebroeders Van Eijk B.V.
2. Bike040 B.V.

26-11-2019
1
19-05-2020
2

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

1. Kort geding procedure (executiegeschil)
2. Civiele procedure

9.3 Stand procedures

26-11-2019
1
19-05-2020
2

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

1. Vonnis 24 januari 2020
2. Bike040 B.V. dient een conclusie van antw oord te nemen

1. Bike040 B.V. heeft een incident opgew orpen en verzocht om voeging. De
rechtbank heeft dit incident afgew ezen. Bike040 B.V. heeft een conclusie
van antw oord ingediend alsmede een eis in reconventie ingesteld. De
curator en Rabobank dienen een conclusie van antw oord in reconventie
in te dienen. De comparitie van partijen is bepaald op 15 april 2021.

1. De procedure jegens Bike040 B.V. in verband met de vraag w ie de
eigendomsrechten heeft op de partij fietsen is nog lopend. Op 15 april
2021 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Tevens is een
conclusie van antw oord in reconventie ingediend. Op 2 juni 2021 staat
het vonnis gepland.

1. De rechtbank heeft op 22 september 2021 eindvonnis gew ezen. De
rechtbank heeft Bike040 veroordeeld tot betaling van een bedrag ad €
592.427,99 alsmede een bedrag ad $ 309.511,-- nog te vermeerderen
met de w ettelijke rente en de proceskosten. Het vonnis is betekend aan
Bike040 en ter zake w orden thans executiemaatregelen getroffen.

1. Het vonnis is betekend en er is beslag gelegd. Vooralsnog is door de
deurw aarder slechts € 435,54 geïncasseerd. Bike040 heeft hoger
beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Het Gerechtshof
heeft aanleiding gezien om een mondelinge behandeling na
aanbrengen te gelasten. Partijen dienen zich daarover thans uit te
laten.

9.4 Werkzaamheden procedures
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

1. Bijw onen zitting en het voeren van verw eer (bij pleidooi).
2. Opstellen dagvaarding.

1. Opstellen conclusie van antw oord in incident, bestuderen conclusie van
antw oord, correspondentie.

26-11-2019
1
19-05-2020
2

17-11-2020
3

1. Opstellen conclusie van antw oord in reconventie, comparitie van partijen.

11-05-2021
4

1. Bestuderen vonnis en treffen executiemaatregelen.

11-11-2021
5

1. stellen in het hoger beroep en treffen executiemaatregelen.

09-05-2022
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek positie boedel ter zake voorraden en eventuele verkoop;
b. invordering debiteuren (in overleg met pandhouder);
c. onderzoek volstorting aandelen;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
h. inventarisatie crediteuren.

26-11-2019
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden procedure ter zake voorraden en eventuele verkoop;
b. afronden invordering debiteuren (in overleg met pandhouder);
c. onderzoek volstorting aandelen;
d. afronden onderzoek administratie;
e. afronden onderzoek oorzaken faillissement;
f. afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling positie fiscus;
h. inventarisatie crediteuren.

19-05-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden procedure ter zake voorraden en eventuele verkoop;
b. afronden reguliere faillissementsonderzoeken;
c. afw ikkeling positie fiscus;
d. inventarisatie crediteuren.

17-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

26-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-11-2022

09-05-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa (en onderzoek positie boedel ter zake
voorraden), inventariseren schulden, overleg pandhouders, innemen
administratie, reguliere w erkzaamheden.

26-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
w erkzaamheden met betrekking tot de procedures, overleg bestuurder,
overleg pandhouder, incasso debiteuren, onderzoek administratie, reguliere
w erkzaamheden.

19-05-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
w erkzaamheden met betrekking tot de procedures, overleg bestuurder,
overleg pandhouder, incasso debiteuren, reguliere onderzoeken.

17-11-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
w erkzaamheden met betrekking tot de procedure, overleg pandhouder,
reguliere onderzoeken.

11-05-2021
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
w erkzaamheden met betrekking tot de procedure, overleg pandhouder en
belastingdienst.

11-11-2021
5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
w erkzaamheden met betrekking tot de procedure (w aaronder overleg
pandhouder).

09-05-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

