Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet
openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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Datum: 04-10-2015

de besloten vennootschap Ir. A. Bons
Architekten BV
F.16/14/634
15 juli 2014
mr J.A.A. Boers
mr D.M. Staal
Midden-Nederland
Interieur- en ruimtelijk ontwerp, organisatieadviesbureau,
het
verrichten
van
architectendiensten, alsmede het verrichten van
managementactiviteiten, zowel in de bouw als
daarbuiten
2011 : nihil
2012 : nihil
2013 : nihil
0
5 juni 2015 tot en met 1 oktober 2015
2uren en 6 minuten (bijlage 1)
22 uren en 0 minuten
€ 11.116,95

3. Activa
Andere activa
3.12 Beschrijving: rente
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator aan rente ontvangen € 19,35.

4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren:

I&M Consultancy: dading € 6.250,00
Met deze debiteur is een betalingsregeling overeengekomen. Met ingang van 1 juli
2015 dient hij € 520,00 per maand te voldoen. De termijnen juli tot en met september
2015 heeft deze debiteur op tijd voldaan. Op de boedelrekening is in totaliteit
bijgeschreven € 1.560,00.
Totaal baten
In totaliteit is thans in dit faillissement aan baten gerealiseerd € 11.116,95. Dit
bedrag bevindt zich op de boedelrekening. Verwezen wordt naar bijlage 2.

7. Rechtmatigheid
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

:

7.6

:

Paulianeus handelen
In onderzoek.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Nihil.

:

8.2

Pref. vordering van de fiscus
Nihil.

:

8.3

Pref. vordering van het UWV
Nihil.

:

8.4

Andere pref. crediteuren
Nihil.

:

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Op dit moment 4.

:

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :
€ 224.212,00

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling :

Onbekend.
11. Overig
11.1 Termijn afwikkeling faillissement :
Medio 2016.
Met debiteur I&M Consultancy is een betalingsregeling getroffen, die tot medio 2016
loopt.
11.2 Plan van aanpak
:
Incasso termijnen debiteur I&M Consultancy,
De gebruikelijke werkzaamheden.
11.3 Indiening volgend verslag
:
Daar in dit faillissement nog uitsluitend de termijnen van debiteur I&M Consultancy
moeten worden geïncasseerd en het rechtmatigheidsonderzoek moet plaatsvinden,
zal de curator de Rechter-Commissaris verzoeken in dit faillissement om de zes
maanden verslag uit te brengen.
Veenendaal, 2 oktober 2015

Curator

Bijlagen:
Bijlage 1 : uren verslagperiode
Bijlage 2 : Kopie laatste afschrift boedelrekening

