
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:  4, tevens tekstueel eindverslag     

Datum verslag:       2 juli 2019  

Curator:   mr. E.J.M. Stals   

R-C:    mr. B.R.M. de Bruijn  

Datum uitspraak:  12 juni 2018 

insolventienummer:  C/03/18/126 F     

 

Naam onderneming  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Pre-Press Kelpen B.V., statutair gevestigd te Kelpen en 

kantoorhoudende te (6037 RR) Kelpen-Oler aan de Ellerweg 

no. 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 13030664.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Vervaardigen c.q. zetten en opmaken van advertentie- en 

redactiepagina’s t.b.v. kranten en tijdschriften.   
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 1,7 mln. € 100.000 € 457.000 

2017 € 1,7 mln. -/- € 23.000  € 355.000 

2018 €  € € 

 

 

Toelichting financiële gegevens Financiële gegevens 2016 en 2017 volgen uit de 

jaarrekeningen. Over 2018 zijn de betreffende gegevens 

(nog) niet bekend. Over 2018 is overigens wel de 

grootboekadministratie aangereikt.   

Personeel gemiddeld aantal 22 

Boedelsaldo € 168.116,66 – Gerealiseerd actief per 30 juni 2019 

 € 125.536,31 – Boedelactief per 30 juni 2019 

Verslagperiode 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 

Bestede uren in verslagperiode 16 uur en 30 minuten   

(totaal 144 uur en 10 minuten) 

Toelichting bestede uren   

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode hebben de gewerkte uren met 

name betrekking gehad op de afrekening van de debiteuren 

in relatie tot pandhouder ABN Amro Bank N.V.  

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode heeft het 

administratieonderzoek plaatsgevonden.   
 

 

 

 

1 Inventarisatie   



 

 

 

 

 Directie en organisatie Alleen zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van Pre-Press Kelpen B.V. is D+D Media 

B.V., welke op haar beurt wordt bestuurd door de alleen en 

zelfstandig bevoegd bestuurders Marc Dijkstra Beheer B.V. 

en Stan Dijkstra Beheer B.V. (personal holdings) 

 

 Lopende procedures Voor zover bij de curator bekend, waren er per datum 

faillissement geen procedures aanhangig.   
 Verzekeringen In de reguliere (bedrijfsmatige) verzekeringen werd 

voorzien vanuit het concern waar gefailleerde onderdeel van 

uitmaakt. De overige vennootschappen binnen het concern 

verkeren niet in staat van faillissement.    
 Huur Gefailleerde huurde een kantoorruimte binnen het 

bedrijfspand waar de diverse concernvennootschappen 

kantoor houden. Het bedrijfspand behoort in eigendom toe 

aan een van de gelieerde concernvennootschappen.  

 

In het kader van de doorstart van een gedeelte van de 

activiteiten van gefailleerde (zie hierna) is tevens 

overeengekomen dat de huurovereenkomst is geëindigd 

tegen 1 juli 2018. Over de periode datum faillissement tot 

aan 1 juli 2018 is de faillissementsboedel daarnaast geen 

huurpenningen verschuldigd op basis van de gemaakte 

afspraken rondom de doorstart.   

 

 Oorzaak faillissement De oorzaak van het faillissement is volgends de verklaring 

van de middellijk bestuurder gelegen in het navolgende: 

 

Pre-Press Kelpen B.V. verrichtte zogeheten 

zetwerkzaamheden voor een aantal (regionale ) 

(dag)bladen. De grootste opdrachtgever (omstreeks 65% 

van de omzet) heeft eind 2017 de opdracht / overeenkomst 

tegen 1 juli 2018 opgezegd en een nieuwe tender 

uitgeschreven. Pre-Press Kelpen B.V. heeft deze tender niet 

gewonnen, waarmee per 1 juli 2018 65% van de omzet zou 

wegvallen. 

 

Vooruitlopende hierop heeft pre-Press Kelpen B.V. gepoogd 

om te komen tot een interne reorganisatie, het 

werknemersbestand te saneren alsook een herfinanciering 

van het bancaire concernkrediet te bewerkstelligen.  Er lag 

een grote tijdsdruk hierop. Pre-Press Kelpen B.V.  is er niet 

in geslaagd dit  alles tijdig te kunnen realiseren. De 

betrokken bank heeft daarbij aanvang juni 2018 het 

concernkrediet opgezegd.  

 

Uiteindelijk heeft de aandeelhouder van Pre-Press Kelpen 

B.V. noodzakelijkerwijs  het eigen faillissement verzocht.       
 



 

 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
22 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
22 

2.3 Datum ontslagaanzegging 13 juni 2018 

 
 Werkzaamheden Bespreking(en) met het personeel; opzeggen 

arbeidsovereenkomsten; telefonisch contact en 

correspondentie met het UWV; bijwonen bijeenkomst 

personeel.   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

N.v.t.    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
De betrokken bedrijfsruimte werd gehuurd.  

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De betrokken bedrijfsmiddelen (ICT) werden gehuurd.  

 Bodemvoorrecht fiscus Er zijn geen af te wikkelen bodemzaken.   
 Werkzaamheden Inventarisatie (mogelijke) bedrijfsmiddelen.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

OHW   
 

 Toelichting voorraad Gefailleerde verrichtte zetwerkzaamheden voor diverse 

lokale dagbladen. De bedrijfsactiviteiten waren per datum 

faillissement niet gestaakt en zijn met machtiging van de 

rechter-commissaris voortgezet tot 1 juli 2018. Er lagen 

contracten tot deze datum; een voortijdige beëindiging van 

de werkzaamheden zou tot claims gaan leiden. 

De zetwerkzaamheden voor een wekelijks dagblad vergen 

ongeveer een week werk voorafgaande aan de 

verschijningsdatum; per datum faillissement waren er voor 

diverse wekelijkse dagbladen werkzaamheden in 

voorbereiding / opmaak. Deze werkzaamheden zijn na 

datum faillissement afgerond en gefactureerd.  

 

De curator heeft de betrokken pandhouder inmiddels een 

voorstel gedaan om de, mogelijk als onderhanden werk te 

beschouwen werkzaamheden voor datum faillissement / 

facturatie, op een praktisch wijze onderling af te wikkelen / 



 

 

 

af te rekenen, zodat er geen juridische discussie gevoerd 

hoeft te worden over de bepaalbaarheid / 

individualiseerbaarheid van het onderhanden werk en de 

mogelijke (niet-) verpanding daarvan (JOR 2018/78).  

 

Verslag 2: 

Integrale afstemming / afrekening met de pandhouder 

dienst nog plaats te vinden.  

 

Verslag 3: 

Afrekening met de pandhouder (ABN Amro) heeft inmiddels 

plaatsgevonden.  

 

Voor wat betreft deze afrekening zijn de debiteuren in 3 

groepen verdeeld, te weten: 

 

• de zuivere pre-faillissement debiteuren; debiteuren 

die materieel betrekking hebben op de periode voor 

datum faillissement en ook voor datum faillissement 

zijn uitgefactureerd. 

• De zuivere boedeldebiteuren; debiteuren die 

materieel betrekking hebben op de boedelperiode en 

ook na datum faillissement zijn uitgefactureerd. 

• De ‘gemengde’ debiteuren; dit zijn debiteuren welke 

materieel zijn ontstaan in de week waarin het 

faillissement is uitgesproken, waarvoor er echter 

werkzaamheden voor en na datum faillissement zijn 

verricht en waarbij de facturatie na datum 

faillissement heeft plaatsgevonden.  

 

De betalingen van / door de zuivere pre-faillissement 

debiteuren zijn inclusief BTW aan de pandhouder 

toegekomen. Deze debiteuren zijn in zijn geheel niet 

betrokken in de afrekening.  

 

De betalingen van de zuivere boedeldebiteuren zijn inclusief 

BTW aan de faillissementsboedel toegekomen. Dit betreft 

een bedrag ad € 39.350,88 inclusief € 6.447,27 BTW.  

 

Ter zake van de ‘gemengde’ debiteuren, waarbij de 

werkzaamheden materieel omstreeks 3 dagen voor datum 

faillissement zijn verricht en omstreeks 1 dag na datum 

faillissement, is met de pandhouder overeengekomen dat 

de debiteurenbetalingen  exclusief BTW voor 3/4 deel 

toekomen aan de pandhouder en voor 1/4 deel toekomen 

aan de faillissementsboedel. Daarnaast is de inbegrepen 

BTW volledig aan de faillissementsboedel toegekomen, 

aangezien de boedel gefactureerd heeft en de boedel 

daarmee zuiver gezien deze BTW dient te verantwoorden. 

Voor wat betreft de ‘gemengde’ debiteuren heeft dit voor de 



 

 

 

boedel tot een opbrengst ad € 19.805,74 (exclusief BTW) 

geleid.  

De parallel ontvangen te verantwoorden BTW in de 

‘gemengde’ debiteuren bedraagt € 7.751,89.    

 

Vanwege voornoemde afrekening heeft de boedel een totaal 

bedrag ad € 65.806,20 ontvangen van de pandhouder.  

 

Een bedrag ad € 1.102,31 heeft de boedel ontvangen 

middels verrekening van verpande debiteuren als 

ontvangen op de SNS rekening van Pre-Press Kelpen B.V.  

 

Totaal heeft de faillissementsboedel daarmee een bedrag ad 

€ 66.908,51 aan baten gerealiseerd uit hoofde van de 

debiteuren.     

  
 Werkzaamheden Inventariseren onderhanden werk c.q. onderhanden 

opdrachten; begeleiden tijdelijke voortzetting van de 

exploitatie; begeleiden / instrueren ter zake van de 

facturatie; voorleggen afwikkel- / afrekenvoorstel betrokken 

bank.  

 

Verslag 3: 

Correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de 

pandhouder inzake de afrekening van de debiteuren. 

Correspondentie en telefonisch contact  met de bestuurder 

inzake van de afrekening van de debiteuren. Afwikkeling 

van de afrekening.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Op een bankrekening van de niet-huisbank bevond zich per 

datum faillissement een saldo ad € 5.955,-. Dit banksaldo 

valt niet onder het pandrecht van de huisbank (niet-

overdraagbaarheidsbeding conform bankvoorwaarden).   

Het saldo is overgemaakt naar de faillissementsrekening.  

 werkzaamheden Afwikkelen banksaldo.   

 

Verslag 3: 

Correspondentie met SNS inzake afrekening nagekomen 

debiteurenbetalingen. (zie tevens onder ‘afrekening 

onderhanden werk’ hiervoor).   

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 



 

 

 

 Toelichting debiteuren De debiteurenpositie bedroeg per datum faillissement (12 

juni 0.00 uur) € 128.404,-. Deze debiteuren zijn verpand 

aan de huisbank. Tussen de huisbank en de curator is de 

fictie van openbaarmaking per datum faillissement 

overeengekomen. 

 

De bedrijfsactiviteiten zijn door de curator voortgezet over 

de periode vanaf datum faillissement tot aan 1 juli 2018. In 

deze periode zijn de opdrachten gefactureerd, ter zake 

werkzaamheden, die deels voor datum faillissement zijn 

verricht (zie tevens hiervoor), alsmede ter zake van de 

(nieuwe) opdrachten/werkzaamheden, die volledig binnen 

de boedelperiode zijn verricht. 

 

Uit dien hoofde is na datum faillissement een totaalbedrag 

ad € 86.895,61 gefactureerd. Uit een globale indicatie volgt 

dat een bedrag van circa € 50.000,- (volledig) betrekking 

heeft op de boedelperiode en daarmee aan de 

faillissementsboedel dient toe te komen.  

Over het resterende debiteurenbedrag heeft de curator een 

voorstel gedaan aan de betrokken bank. 

Indien de bank instemt met dit voorstel zal omstreeks ¼ 

van het factuurbedrag exclusief BTW aan de boedel 

toekomen en ¾ aan de bank / pandhouder. De in de 

facturen inbegrepen BTW zal alsdan via de boedel worden 

afgewikkeld.  

 

Verslag 2: 

Er heeft nog geen afrekening plaatsgevonden met de 

betrokken pandhouder. Wel heeft te gelden dat het 

merendeel van de debiteuren inmiddels heeft betaald. Een 

debiteur heeft de betaling van een bedrag ad omstreeks € 

4.000,- opgeschort vanwege een vermeende verrekenbare 

tegenvordering / schadeclaim. De curator heeft deze 

schadeclaim betwist. Deze discussie loopt nog.  

  

 

Verslag 3: 

Zie hiervoor onder afrekening onderhanden werk.   

  
 Werkzaamheden Begeleiden facturatie; inventariseren posities aan de hand 

van de individuele facturen; voorstel afwikkeling 

onderhanden werk.  

 

Verslag 2: 

Monitoren van de debiteureninning; correspondentie met de 

opschortende debiteur met vermeende verrekenbare 

tegenvordering uit hoofde van schadevergoeding.   

 

Verslag 3: 

Zie hiervoor onder afrekening onderhanden werk.   

  
 

5 Bank / zekerheden    

 



 

 

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De betrokken huisbank heeft een hoofdelijke financiering 

c.q. een hoofdelijk krediet verstrekt aan alle binnen het 

concern betrokken vennootschappen. De bank heeft daarbij 

de gebruikelijke pandrechten op alle roerende zaken 

gevestigd (geen eigendom gefailleerde), alsook een recht 

van hypoheek op het betrokken bedrijfspand (geen 

eigendom gefailleerde).  

 

Ter zake van de vermogenspositie van gefailleerde heeft te 

gelden dat de betrokken bank een pandrecht toekomt ter 

zake van de debiteuren (per datum faillissement € 128K). 

Tevens kende de rekening-courant van gefailleerde bij de 

bank op datum faillissement een positief saldo ad 

omstreeks € 137.300,-. 

 

De totale (hoofdelijke) vordering van de bank op de 

concernvennootschappen bedroeg per datum faillissement  

€ 534.000,-.  

 

De betrokken bank heeft aan de curator te kennen gegeven 

de vermogenspositie(s) van gefailleerde per datum 

faillissement ad omstreeks € 265.000,- uit te zullen winnen 

vanwege de hoofdelijke verbondenheid voor het krediet.  

 

De vanwege de uitwinning van de vermogensbestanddelen 

van gefailleerde in relatie tot de overige vennootschappen, 

zijdens gefailleerde (te) ontstane vorderingen uit hoofde 

van regres en subrogatie, zijn afgewikkeld middels all-in 

afspraken die gemaakt zijn in het kader van een doorstart 

van de bedrijfsactiviteiten binnen het gelieerde concern. Zie 

hierover nader onder het onderdeel doorstart.    

      
 Leasecontracten Gefailleerde huurde de door haar benodigde 

bedrijfsmiddelen (ICT apparatuur) deels van een gelieerde 

vennootschap en deels van een derde partij. De 

doorstartpartij heeft te kennen gegeven dat zij de 

betreffende (operational) leaseovereenkomsten wenst te 

continueren.  

 

Verslag 2: 

De lease ICT goederen zijn middels contractnovatie 

overgenomen door de doorstartpartij.   

 

Daarnaast leasede gefailleerde een tweetal personenauto’s. 

Beide leaseovereenkomsten betreffen operational lease. 

Een van de voertuigen is inmiddels gerevindiceerd door de 

leasemaatschappij; ter zake het andere voertuig  is 

afstemming gezocht met de leasemaatschappij ter zake de 

verdere afwikkeling van deze leaseovereenkomst. 



 

 

 

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn alle leaseauto’s afgewikkeld.    

 

 Beschrijving zekerheden Zie hiervoor.  

 

 Separistenpositie Zie hiervoor.   
 Eigendomsvoorbehoud Zover de curator bekend, niet van toepassing.  

 

 Retentierechten Zover de curator bekend, niet van toepassing.  

 

 Reclamerechten Zover de curator bekend, niet van toepassing.  

  

 Boedelbijdragen N.v.t.   
 Werkzaamheden Inventariseren financiering- en zekerheidsposities; 

telefonisch contact en correspondentie met de huisbank; 

bespreking met de huisbank (en de 

concernvennootschappen). 

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonisch contact pandhouder ABN 

Amro Bank.  

 

Verslag 3: 

Correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de 

pandhouder inzake de afrekening van de debiteuren.  

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De curator heeft de bedrijfsactiviteiten tijdelijk voortgezet, 

zodat de opdrachten ter zake van de dagbladedities tot aan 

1 juli 2018 konden worden afgewikkeld.  

Zie tevens onder ‘onderhanden werk’ en ‘debiteuren’ voor 

een nadere toelichting.    

   

 Financiële verslaglegging Zie onder ‘debiteuren’.  

 Werkzaamheden Begeleiden van de tijdelijke voortzetting van de 

bedrijfsactiviteiten.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Na datum faillissement zijn de mogelijkheden van een 

doorstart bestudeerd, waarbij bleek dat de enige assets van 

gefailleerde immateriële activa betrof, bestaande uit een 

beperkt aantal opdrachtgevers / klanten en de overige 

‘goodwill’. Deze immateriële activa zijn in het kader van een 

all-in oplossing verkocht aan een newco binnen het 



 

 

 

concern, waarbij ter zake voor deze activa / doorstart een 

koopsom is bepaald ad € 10.000,-.  

 

Om tot een reële / levensvatbare doorstart te kunnen 

komen, diende er een herfinanciering van het concern 

plaats te vinden, waarbij tevens de onderlinge rekening-

courantposities (ook in relatie tot gefailleerde) en de interne 

posities uit hoofde van regres en subrogatie betrokken 

dienden te worden. Deze posities watren niet eenvoudig uit 

de administratie te herleiden vanwege de in het verleden 

gekozen en telkenjare voortgezette saldering van de 

onderlinge rekening-courantrelaties van de 

concernvennootschappen richting holding. Hierover is 

uitvoerig overleg geweest  en  terzake een regeling voor 

deze posities is met  de concernvennootschappen een door 

hen hoofdelijk verschuldigde vergoeding ad € 85.000,- 

overeengekomen. Een mogelijke discussie over een 

dividenduitkering over 2016 is tevens middels voornoemde 

all-in vergoeding afgewikkeld.  

 

Daarnaast is tussen partijen overeengekomen dat de 

faillissementsboedel over de periode van tijdelijke 

voortzetting geen bijdrage verschuldigd is in de  gemaakte/ 

te maken kosten, onder andere bestaande uit de huur van 

het bedrijfspand, huur van ICT, overhead 

(personeel)kosten, nutsvoorzieningen en schoonmaak. 

Daarmee wordt voor  omstreeks € 10.000,- aan 

boedelvorderingen bespaard. 

 

Bij de doorstart van de activiteiten hebben 6 voormalig 

werknemers van gefailleerde een dienstverband verkregen 

bij de doorstartpartij.  

 

Verslag 2: 

De betalingen vanwege de doorstart / all-in afwikkeling zijn 

inmiddels ontvangen.  

               

 Verantwoording Zie hiervoor.  

 Opbrengst Zie hiervoor. 

 Boedelbijdrage Eventuele door de pandhouder verschuldigde 

boedelvergoedingen zijn inbegrepen in de all-in vergoeding 

welke gedragen wordt door het (te herfinancieren) concern.  

 Werkzaamheden Bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de 

aspirant doorstartpartij / directie en haar adviseurs; 

bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de 

betrokken huisbank.   

 

 

 



 

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW is voldaan.  

 

 Depot jaarrekeningen 2015: Tijdig (26/1/2017) 

2016: Tijdig (1/6/2017) 

2017: Tijdig (12-3-2018) 

2018: Niet depotplichtig per datum faillissement.  

 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele volstortingsverplichting is verjaard.  

 Onbehoorlijk bestuur Nog nader te onderzoeken. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. 

Er is voldaan aan de administratieplicht en de 

publicatieplicht. Het inhoudelijk onderzoek ter zake 

de financiële administratie heeft daarnaast niet tot 

enige geconstateerde onregelmatigheid geleid.  

 

Het rechtmatigheidsonderzoek is daarmee beëindigd.  

 

 Paulianeus handelen Nog nader te onderzoeken.  

 

Verslag 4: 

Uit een analyse van de bankafschriften over 2016 tot 

aan datum faillissement, alsmede van de 

grootboekadministratie 2016 tot aan datum 

faillissement, is geen paulianeuze transactie 

gebleken.  

 

 Werkzaamheden Quick scan administratie en nadere bestudering van de 

intercompany rekening-courant posities en 

dividenduitkering over boekjaar 2016. Beide aspecten zijn 

tot onderdeel gemaakt van de all-in oplossing benodigd in 

het kader van de herfinanciering van het concern.  

 

Verslag 4: 

Rechtmatigheidsonderzoek.   

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM 

 

Verslag 4: 

UWV: € 122.430,99 

Salariskosten curator: PM 

  



 

 

 

 Pref. Vord. van de fiscus Tot dit moment is aangemeld: € 75.885,- 

 Pref. Vord. van het UWV Tot dit moment is aangemeld: € 86.912,68 

 Andere pref. Crediteuren Tot dit moment is aangemeld: € 6.171,68 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot dit moment aangemeld: 13 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot dit moment aangemeld: € 39.364,93  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Verslag 4: 

De vordering van het UWV over de opzegtermijn 

(boedelvordering) is dusdanig dat de 

faillissementskosten niet volledig betaald kunnen 

worden. Het faillissement zal daarom worden 

opgeheven wegens gebrek aan baten.  

  
 Werkzaamheden Eerste inventarisatie schuldenlast; telefonisch contact 

Belastingdienst.  

 

Verslag 4: 

Correspondentie met het UWV naar aanleiding van de 

ingediende vordering.   
 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) N.v.t.  

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Streven is om het faillissement in 2019 af te wikkelen.   

 

Verslag 4: 

Aansluitend op deze verslaglegging zal de 

afwikkeling van het faillissement worden ingezet.    

  
 Plan van aanpak - financiële en administratieve afwikkeling.  

  
 Indiening volgend verslag Verslag 4: 

Dit vierde verslag betreft het tekstuele eindverslag.  

   
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4:  

Correspondentie rechter-commissaris.   
 

Weert, 2 juli 2019  

 

 

mr. E.J.M. Stals, 

curator 

 

 



 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel 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 o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 


