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BERICHT INZAKE CYCLE DATA B.V. 

 

Geachte obligatiehouders, 

Op 19 augustus 2022 is het eerste openbaar faillissementsverslag inzake Cycle 
Data B.V. gepubliceerd (zie bijlagen). 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft daarbij vastgesteld dat in par. 5.3 wordt 
gemeld: 
 

“De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de 
bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren 
van curanda [d.w.z. Cycle Data B.V.]. De Aanjager B.V. heeft een vordering 
ingediend van € 506.813,00 uit hoofde van een verstrekte lening. De 
curator is in nauw contact met de pandhouder ter zake de verkoop en inning 
van debiteuren namens haar (tegen betaling van een boedelbijdrage).” 

 
Echter in het Informatie Memorandum staat op pag. 23-24 resp. 31 de volgende 
passages: 
 

“COL lening € 487.500  
 
Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 
2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar gesteld onder Co-
financieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V. 
en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en 
werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, 
aflossingsvrij t/m mei 2024 (36 maanden), desgewenst op verzoek te 
verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m 2026, onder 
voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na 
afloop van de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. Wij 
kunnen ieder kwartaal boetevrij op de lening aflossen in bedragen van 
minimaal € 50.000, waarbij pari passu geldt ten aanzien van de co-
financieringsleningen. De rente bedraagt 3% per jaar, bijzonderheid is 
achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 2 BW ten opzichte van alle huidige 
en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de leningnemer, 
geen verpandingen en/of andere zekerheden en/of hoofdelijkheid;” 
 

resp. 



2 
 

“Lening De Aanjager B.V., onderdeel van Horizon de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Flevoland, heeft op 30 juni 
2021 een Covid-19 Overbruggingskrediet beschikbaar gesteld onder Co-
financieringsvoorwaarden met aandeelhouders Creatio Pulsus B.V., ITP B.V. 
en de heer H. Verloop ten behoeve van de financiering van investerings- en 
werkkapitaalbehoeften, de lening heeft als hoofdsom € 487.500, 
aflossingsvrij t/m mei 2024 (36 maanden), desgewenst op verzoek te 
verlengen met twee maal 12 maanden, te weten t/m 2026, onder 
voorwaarden dat de co-financieringsleningen ook worden verlengd. Na 
afloop van de aflossingsvrije periode wordt de lening ineens afgelost. 
Boetevrij af te lossen in bedragen van minimaal € 50.000, waarbij pari 
passu geldt ten aanzien van de co-financieringsleningen. De rente bedraagt 
3% per jaar, bijzonderheid is achterstelling in de zin van Art. 3:277 lid 2 
BW ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire 
instellingen op de leningnemer, geen verpandingen en/of andere 
zekerheden en/of hoofdelijkheid; “ 

 
V.w.b. zekerheden wordt in hoofdstuk 4.2 van het Informatie Memorandum 
uitsluitend gewezen op het pandrecht van ITP B.V. op: 
 
• alle debiteuren van Cycle Data B.V.; 
• (eerste in rang) intellectuele eigendomsrechten van Cycle Data B.V.; en 
• 105 aandelen in Cycle Data B.V. 
 
Het lijkt er dus op dat er activa zijn verpand in strijd met COL 
Leningsovereenkomst en het pandrecht van ITP B.V. dan wel dat er sprake is van 
onjuiste en/of misleidende informatie in het Informatie Memorandum. Wij hebben 
(een collega van) de curator van het bovenstaande in kennis gesteld. Wij beraden 
ons momenteel over nadere juridische stappen jegens de directie van Cycle Data 
B.V.  
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
5 oktober 2022 



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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Cycle Data B.V. 19-08-2022
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cycle Data B.V.,
statutair gevestigd te Almere en feitelijk zaak doende te (3897 AB) Zeewolde
aan de Landauer 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 69575525 (hierna te noemen: "curanda").

19-08-2022
 1

Curanda drijft een onderneming die zich bezighoudt met het ontw ikkelen van
innovatieve radartechnologie (zowel hardware als software) waarmee real-
time data van voertuigen op fietspaden kan worden gegenereerd.

19-08-2022
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 1.660,00 € -29.430,00 € 184.827,00

2020 € 41.725,00 € -31.493,00 € 601.773,00

2021 € 205.649,00 € -513.714,00 € 1.761.290,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 19-08-2022
Insolventienummer F.16/22/168
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000242033:F001
Datum uitspraak 19-07-2022

R-C mr. K.G. van de Streek
Curator mr C.P.M. Kerkers

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=b965efa6-6b07-ed11-a869-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=b55f46d7-d907-eb11-80f9-0050568031ed


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de in de
administratie aangetroffen jaarrekeningen over de boekjaren 2019 en 2020
en de conceptjaarrekening over het boekjaar 2021.

19-08-2022
 1

1 19-08-2022
 1

€ 27.383,57 19-08-2022
 1

van 
19-7-2022

t/m 
15-8-2022

19-08-2022
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 82 uur 0 min

totaal 82 uur 0 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Curanda is opgericht op 4 september 2017 en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel op 12 september 2017. Enig
bestuurder van curanda is Creatio Pulsus B.V., waarvan Red B.V. en de heer
C.S. van der Zijl (elk zelfstandig bevoegd) bestuurders zijn. Enig bestuurder
van Red B.V. is mevrouw M.A.H. Verspaget. De aandelen in curanda worden
gehouden door Creatio Pulsus B.V. (71,43 %), International Telecom Projects
B.V. (25 %) en de heer H. Verloop (3,57 %).

19-08-2022
 1

Geen lopende procedures. 19-08-2022
 1

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's. 19-08-2022
 1

Curanda huurt een kantoorpand te Zeewolde aan de Landauer 5. Met
machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex artikel 39
Fw opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

19-08-2022
 1

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken bij vonnis van 19 juli
2022. Het bestuur van curanda heeft kort gezegd aangegeven dat de
coronacrisis tot gevolg heeft gehad dat de drukte op fietspaden afnam en
budgetten aan de zijden van de belangrijkste klanten minder tot niet
vrijkwamen. De omzet bleef achter, terw ijl kosten onverminderd dienden te
worden gemaakt. Uiteindelijk is het eigen faillissement aangevraagd. De
curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

19-08-2022
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
1

19-08-2022
 1

Personeelsleden 
3

19-08-2022
 1

Datum Aantal Toelichting

21-7-2022 1

totaal 1

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris,
de arbeidsovereenkomst opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV
verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de
Loongarantieregeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

19-08-2022
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

Voertuig

76 (i)Signum meetsystemen

totaal € 0,00 € 0,00

Curanda huurt kantoorruimte aan de Landauer 5 te Zeewolde. Aldaar is
kantoorinventaris aanwezig zoals een aantal computerschermen, kasten en
bureaus. Curanda beschikt daarnaast over een bedrijfsauto en diverse
(i)Signum meetsystemen geplaatst op diverse locaties in Nederland. De
curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de
voornoemde bedrijfsmiddelen. De verkoopwerkzaamheden worden
voortgezet.

19-08-2022
 1

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de
fiscus.

19-08-2022
 1

De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet. 19-08-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Diverse componenten ter assemblage van
(i)Signums

totaal € 0,00 € 0,00

Curanda heeft diverse componenten ter assemblage van (i)Signum
meetsystemen in eigendom, welke zijn opgeslagen bij derde partijen. De
curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de
voorraden. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

19-08-2022
 1

De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet. 19-08-2022
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill

Intellectuele eigendomsrechten

totaal € 0,00 € 0,00

De goodwill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, diverse
(internationale) domeinnamen, de contacten bij diverse klanten en overige
knowhow). De intellectuele eigendomsrechten bestaan uit de rechten ten
aanzien van de ontw ikkelde software en de modelrechten ten aanzien van
de (i)Signums, de website www.cycledata.nl en het merk en logo 'Cycle Data'.
De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de goodwill
en de intellectuele eigendomsrechten. De verkoopwerkzaamheden worden
voortgezet.

19-08-2022
 1

De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet. 19-08-2022
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. 19-08-2022
 1

De werkzaamheden zijn gelegen in het incasseren van de diverse
debiteurenvorderingen.

19-08-2022
 1

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding
waarvan geen vorderingen zijn ingediend. Curanda bankierde bij ING Bank.
ING Bank heeft het batig saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

19-08-2022
 1

Curanda (operational) leasete een personenauto. In overleg met de
leasemaatschappij zal het voertuig op korte termijn worden opgehaald.

19-08-2022
 1

De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de
bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren
van curanda. De Aanjager B.V. heeft een vordering ingediend van €
506.813,00 uit hoofde van een verstrekte lening. De curator is in nauw
contact met de pandhouder ter zake de verkoop en inning van debiteuren
namens haar (tegen betaling van een boedelbijdrage).

19-08-2022
 1

De Aanjager B.V. heeft te gelden als separatist. 19-08-2022
 1

(Nog) niet bekend. 19-08-2022
 1

(Nog) niet bekend. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Toelichting 

(Nog) niet van toepassing.

19-08-2022
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

De werkzaamheden in het kader van het tot afw ikkeling komen met de
pandhouder worden voortgezet.

19-08-2022
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of een (gedeeltelijke) doorstart tot de mogelijkheden
behoort. Zie hetgeen wordt vermeld in hoofdstuk 3.

19-08-2022
 1

(Nog) niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Toelichting 

(Nog) niet van toepassing.

19-08-2022
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

(Nog) niet van toepassing.

19-08-2022
 1

(Nog) niet van toepassing. 19-08-2022
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze
voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

19-08-2022
 1

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 1 mei 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 31 augustus 2021 gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is op 2 december 2021
gedeponeerd. Ten aanzien van de jaarrekening over boekjaar 2021 bestond
nog geen verplichting tot deponeren. De jaarrekening over boekjaar 2019 is
niet tijdig gedeponeerd. Aan de deponeringsplicht is aldus niet (tijdig)
voldaan.

19-08-2022
 1

Gezien de omvang van curanda was een goedkeurende verklaring van de
accountant niet noodzakelijk.

19-08-2022
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 19-08-2022
 1

Toelichting 

In onderzoek.

19-08-2022
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In onderzoek

Toelichting 

In onderzoek.

19-08-2022
 1

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet. 19-08-2022
 1

8. Crediteuren

6 19-08-2022
 1

€ 602.699,45 19-08-2022
 1

Nog niet bekend. 19-08-2022
 1

De curator zal de inventarisatie van de crediteuren voortzetten. 19-08-2022
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Geen werkzaamheden voor de curator. 19-08-2022
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op het
voortzetten van de verkoopwerkzaamheden ten aanzien van de activa, het
incasseren van de debiteurenvorderingen en het tot afw ikkeling komen met
de pandhouder. Daarnaast zet de curator de inventarisatie van de
crediteuren voort alsmede het onderzoek naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten.

19-08-2022
 1

Nog niet bekend. 19-08-2022
 1

19-11-2022 19-08-2022
 1

Zie het onder paragraaf 10.1 vermelde. 19-08-2022
 1

Bijlagen



Faillissement van Cycle Data B.V.Faillissement van Cycle Data B.V. 17-08-202217-08-2022

Financieel Verslag

Curator C.P.M. Kerkers
Rechter-Commissaris mr. K.G. van de Streek
Insolventienummer F.16/22/168

A. Baten

A.1 Vrij actief

1. Immateriële vaste activa incl. B.T.W. B.T.W.
- Goodwill 0,00 0,00
- Handelsnaam 0,00 0,00
- I.E. Rechten 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden m.b.t. I.E Rechten 0,00 0,00

0,00

2. Materiële vaste activa
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00
 
b - Inventaris, machinerieën 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00
 
c - Vervoermiddelen 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00
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3. Financiële vaste activa
a - Deelnemingen 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00
 
b - Intercompanyvorderingen 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00

4. Voorraden/OHW
a - Voorraden 0,00 0,00

Af: kosten voorraden 0,00 0,00
Af: rechten van derden voorraden 0,00 0,00

b - OHW 0,00 0,00
Af: kosten OHW 0,00 0,00
Af: rechten van derden OHW 0,00 0,00

0,00

5. Debiteuren
a - Boedeldebiteuren 0,00 0,00

Af: kosten boedeldebiteuren 0,00 0,00
Af: rechten van derden boedeldebiteuren 0,00 0,00

b - Pré-insolventie 0,00
Af: kosten pre-insolventiedebiteuren 0,00 0,00
Af: rechten van derden pre-insolventiedebiteuren 0,00 0,00

0,00

6. Rechtmatigheid
- Opbrengsten 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

0,00

7. Liquide middelen
- Kas 0,00
- Bank 27.383,57

27.383,57
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8. Overige baten
- Bankrente 0,00
- Afdrachten van inkomen aan boedel 0,00
- Restituties 0,00
- 29 lid 1 OB pre-insolventievorderingen 0,00
- Boedelbijdrage(-n) 0,00 0,00
- Ontvangen niet-verantwoorde BTW 0,00
- Overige baten 0,00 0,00

0,00
 

Totaal vrij actief 27.383,57 0,00

A.2 Gebonden actief

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw
- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00

8a. Afstand separatisme: Bodemzaken
- Afstand separatisme: opbrengst(en) bodemzaken 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00

9. Opbrengst retentierecht
- Retentierecht 60 Fw 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00

10. Opbrengst 3:287 BW
- Schadepenningen 3:287 BW 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)
- Opbrengst 3:284 BW 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00
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12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap
- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00

13. Opbrengsten overige gebonden activa
- Opbrengsten overige gebonden activa 0,00 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00 0,00
 

Totaal gebonden actief 0,00 0,00

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. Bodemzaken
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken] 0,00
Af: kosten 0,00 0,00
Af: rechten van derden 0,00

SubtotaalSubtotaal 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder 0,00

0,00
 

Extracomptabele opbrengst bodemzaken
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] 0,00

15. Opbrengst 138 Waterschapswet
- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet 0,00
Af: kosten 0,00 0,00

0,00

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw
- Overige 57 lid 3 opbrengsten 0,00
Af: kosten 0,00 0,00

0,00
 

Totaal 57 lid 3 Fw-actief 0,00 0,00

Totaal actief 27.383,57 0,00
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B. Reeds betaalde kosten

1. Super-preferent
a. Salaris en verschotten 0,00 0,00
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) 0,00
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen 0,00 0,00

2. Preferent
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) 0,00
b. Overige hoog-preferente verplichtingen 0,00 0,00
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW) 0,00
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) 0,00
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen 0,00 0,00

3. Concurrent
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie) 0,00
b. Huur 0,00 0,00
c. Taxatiekosten 0,00 0,00
d. Overige concurrente boedelverplichtingen 0,00 0,00

0,00 0,00

C. Thans nog beschikbaar
Totaal A (incl. BTW) 27.383,57
Totaal B (incl. BTW) 0,00
Reeds afgedragen / ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E) 0,00

Saldo boedelrekening voor tussentijdse uitkering(en)Saldo boedelrekening voor tussentijdse uitkering(en) 27.383,57
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren 0,00

Netto saldo boedelrekeningNetto saldo boedelrekening 27.383,57

D. Nog te betalen algemene kosten

1. Super-preferent
a. Salaris en verschotten 0,00 0,00
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) 0,00
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen 0,00 0,00

2. Preferent
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) 0,00
b. Overige hoog-preferente verplichtingen 0,00 0,00
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)") 0,00 0,00
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) 0,00
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen 0,00 0,00
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3. Concurrent
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie 0,00
b. Huur 0,00 0,00
c. Taxatiekosten 0,00 0,00
d. Overige concurrente boedelverplichtingen 0,00 0,00

0,00 0,00

E. Omzetbelasting
Af te dragen omzetbelasting over activa A 0,00
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten B 0,00
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten D 0,00
Reeds afgedragen / ontvangen boedel-BTW op aangifte 0,00

Saldo te betalen / terug te ontvangen boedel-BTW 0,00

F. Berekening (voorlopig) tekort
1. Saldo Boedelrekening voor tussentijdse uitkering(en) 27.383,57
3. Nog terug te ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen 0,00
4. Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken 0,00
5. Af te dragen omzetbelasting (E) 0,00

27.383,57
Nog te betalen boedelschulden (Uitdeling-B) 0,00

Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldoVoorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 27.383,57

Af: ingediende preferente vorderingen 0,00
Af: ingediende concurrente vorderingen 602.699,45
Af: ingediende achtergestelde vorderingen 950.000,00

Voorlopig tekortVoorlopig tekort -1.525.315,88

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele
restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw
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