Faillissementsverslag
Gegevens gefaiHeerde:

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

Nummer: 2

Datum: 31januari 2014

Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V., (“Oosterbeek”) en Van
de Bunt Holding B.V. (“Van de Bunt Holding”), beide statutair
gevestigd te Hoogland, gemeente Amersfoort, feitelijk gevestigd
te Bunschoten-Spakenburg (3572 LJ) aan de Röntgenweg 5.
C/16/13/1083 F en C/16/13/1120 F
Oosterbeek:
1 oktober 2013
Van de Bunt Holding:
8 oktober 2013
mr. drs. D. Heitman
mr. R.W.J. van Veen
Oosterbeek: het produceren van medailles en sportprijzen,
alsmede handel in relatiegeschenken, sportkleding, etc.
Van de Bunt: financiële holding.
Oosterbeek:
2012: € 499.146,2011: € 447.898.2010: € 343.416,Van de Bunt Holding:
nog niet bekend
Oosterbeek:
3
Van de Bunt Holding:
geen
26 oktober 2013 24januari 2014
Oosterbeek:
18 uur
Van de Bunt Holding:
11,5 uur
Oosterbeek:
41,0 uur
Van de Bunt Holding:
12,3 uur
-

Algemeen
Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder vei slag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
Van de Bunt Holding is in oktober 2006 opgericht als financiële holding. Zij houdt alle aandelen in de in
juni 2007 opgerichte werkmaatschappij Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B. V. opgericht. Oosterbeek
hield zich bezig met het produceren van en het handelen in sportprijzen, zoals medailles, vaantjes en
bekers. Volgens de heer F. van de Bunt, bestuurder van Van de Bunt Holding en middellijk bestuurder
van Oosterbeek, is de omzet van Oosterbeek in de afgelopen jaren significant teruggelopen. Oosterbeek
kon daardoor niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. Zo liep ook de schuld bij de
Belastingdienst op. Deze heeft uiteindelijk executoriaal beslag gelegd en een deel van de activa van
gefailleerde (waaronder computers, machine’s en bureau’s) verkocht. Volgens de bestuurder werd
daarmee de hele onderneming lamgelegd en kon hij niet anders dan het faillissement van Oosterbeek
aanvragen. Een week later heeft de bestuurder tevens het faillissement van Van de Bunt Holding
aangevraagd.
Bij Oosterbeek waren 3 werknemers, onder wie de bestuurder, in dienst. Zij zijn met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen. Bij Van de Bunt Holding was geen personeel in dienst.
In het bedrijfspand van gefailleerde heeft de curator een voorraad vaantjes, medailles, bekers, etc.
aangetroffen, alsmede een bescheiden kantoorinventaris. Deze activa behoren volgens de bestuurder in
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eigendom toe aan Oosterbeek. Rabobank Randmeren heeft een pandrecht op deze activa. In overleg
met de Rabobank zijn de activa door Makelaarskantoor Puper B. V. getaxeerd en heeft de curator Puper
voorts de opdracht gegeven deze activa middels een internet veiling te verkopen. De kosten hiervan
komen voor rekening van de Rabobank. De boedel ontvangt voorts een boedelbijdrage van 10%, te
berekenen over de bruto veilingopbrengst.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de bedrijfsinventaris en de voorraden van Oosterbeek
~ door middel van een internetveiling van Makelaarskantoor Puper B.V. verkocht. In de komende
~~rslagperiode zal de curator terzake afrekenen met de bank.
Van de Bunt Holding B. V. bezit voor zover bekend louter het bedrijfspand waarin gefailleerde gevestigd
zijn. Ten behoeve van Rabobank Randmeren is een hypotheekrecht op deze onroerende zaak gevestigd.
In overleg met deze bank heeft de curator de bank een termijn gesteld van één jaar ex artikel 58 Fw.
Indien de bank binnen de gestelde termijn tot uitoefening van haar rechten komt, zal de bank ter
compensatie van de gestelde ruime termijn een boedelbijdrage voldoen van EUR 12.500,- bij
onderhandse verkoop en EUR 10.000,-bij openbare verkoop.
Voorts heeft de curator een bescheiden debiteurenportefeuille aangetroffen in het faillissement van
Oosterbeek. De curator is op verzoek van de Rabobank, als pandhouder, bezig met het incasseren van de
vorderingen. De boedel ontvangt daarvoor een boedelbijdrage van 20%, te berekenen over de te
ontvangen bedragen (op welke rekening dan ook).
Conform de afspraken met de Rabobank als pandhouder, heeft de curator zijn werkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de vorderringen van Oosterbeek voortgezet en daarmee in de tweede
verslagperiode een bedrag van € 2.411,41 geïncasseerd. In de komende verslagperiode zal de curator
terzake afrekenen met de bank.
1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Oosterbeek is Van de Bunt Holding. Enig bestuurder
en enig aandeelhouder van Van de Bunt Holding is de heer F. van de Bunt.
Winst en verlies
Oosterbeek:
2012: €2.139,- (negatief)
2011: € 3.738,2010: € 11.680,Van de Bunt Holding:
Nog niet bekend.
Balanstotaal
Oosterbeek:
2012: € 328.914,2011: € 250,324,20 10: € 840.290,Van de Bunt Holding:
Nog niet bekend.
Lopende procedures
Niet van toepassing.
Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen van gefailleerde indien mogelijk beëindigen.
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1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Huur
Oosterbeek huurde de bedrijfsruimte van Van de Bunt Holding.
Oorzaak faillissement
Zie onder algemeen.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Oosterbeek: 3.
Van de Bunt Holding: geen.
Aantal in jaar voor faillissement
Oosterbeek: 3.
Van de Bunt Holding: geen.
Datum ontslagaanzegging
4 oktober 2013.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Van de Bunt Holding is eigenaar van het bedrijfspand dat door gefailleerde wordt gebruikt aan de
Röntgenweg 5 te Bunschoten-Spakenburg. Ten behoeve van Rabobank Randmeren is een
hypotheekrecht op deze onroerende zaak gevestigd. In overleg met deze bank heeft de curator de
bank een termijn gesteld van 1 jaar ex artikel 58 Fw.
De Rabobank heeft inmiddels de onroerende zaak laten taxeren en een makelaar de opdracht
gegeven een verkooptraject te starten.
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Hoogte hypotheek
In onderzoek.
Boedelbijdrage
Indien de bank binnen de gestelde termijn tot uitoefening van haar rechten komt, zal de bank ter
compensatie van de gestelde ruime termijn een boedelbijdrage voldoen van EUR 12.500,-bij
onderhandse verkoop en EUR 10.000,-bij openbare verkoop.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedriifsmiddelen
Beschrijving
In het bedrijfspand heeft de curator de bedrjfsinventaris en de voorraden van Oosterbeek
aangetroffen. Deze zijn op kosten van de Rabobank (als pandhouder) door Makelaarskantoor
Puper 8. V. getaxeerd. De curator heeft in overleg met de Rabobank Puper inmiddels opdracht
gegeven alle aanwezige bedrijfsmiddelen door middel van een intern vet veiling te koop aan te
bieden. Van de Bunt Holding bezit voor zover bekend geen bedrijfsmiddelen.
In de tweede verslagperiode zijn de bedrijfsinventaris en de voorraden van Oosterbeek door
middel van een door Puper georganiseerde internetveiling verkocht. De opbrengst van de
inventaris en de voorraden bedraagt respectievelijk € 3.051,- en € 3.069,- exclusief BTW. In de
komende verslagperiode zal de curator tot een afrekening met de pandhouder komen.
Verkoopopbrenqst
Inventaris: € 3.051,- (excl. BTW).
Boedelbijdrage
10%.
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3.8

Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend ad € 67.915,- met betrekking tot verschuldigde Loon- en
Omzetbelasting. De opbrengst van de inventaris (bodemzaken) komt derhalve ex artikel 57 lid 3
Fw ten goede van de boedel.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Zie paragraaf 3.5.
3.10 Verkooooobrengst
€ 3.069,- (excl. BTW).
3.11 Boedelbijdrage
10%.
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
In de tweede verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat Fox Sportswear B.V. klanten van
Oosterbeek benaderde zonder dat daarvoor een vergoeding aan de boedel werd betaald. Naar
aanleiding van de daarop volgende discussie heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris het klantenbestand van Oosterbeek verkocht aan Fox Sportswear B.V. voor een
bedrag van € 1.815,- (mcl. BTW).
Voorts heeft de curator vastgesteld dat Oosterbeek een rekening aanhield bij de SNS Bank
waarop per datum faillissement een positief saldo bestond van € 375,71. De SNS Bank heeft dit
saldo op verzoek van de curator overgemaakt op de boedelrekening.
3.13 Verkoopopbrengst
Klantenbestand: € 1.815,-.
Saldo SNS Bank rekening: € 375,71.
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
Van de Bunt Holding heeft geen debiteuren. Oosterbeek daarentegen heeft volgens de heer Van
de Bunt voor een bedrag van € 2.635, 76 aan openstaande vorderingen op derden. De curator
heeft namens de bank (pan dhouder) de incasso van deze vorderingen op zich genomen.

In de eerste verslagperiode was reeds een bedrag van € 142,66 geïncasseerd. In de tweede
verslagperiode heeft de curator voor een bedrag van € 2.411,41 aan vorderingen geïncasseerd.
De curator verwacht in samenspraak met de bank zijn incassowerkzaamheden in de komende
verslagperiode te zullen afronden.
4.2 • Opbrengst
~ € 2.554,07
4.3 Boedelbijdrage
20%.
Werkzaamheden: zie bijlage.
5.
5.1

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
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5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

De Rabobank Randmeren heeft inmiddels in beide faillissementen (hoofdelijk) een vordering
ingediend voor een bedrag van € 783.237,64.
Leasecontracten
In het faillissement van Oosterbeek zijn geen leasecontracten aangetroffen. In het faillissement
van Van de Bunt Holding heeft de curator één financial leasecontract aangetroffen. Op de
betreffende auto is ten behoeve van de leasemaatschappij een pandrecht gevestigd. De
leasemaatschappij zal, in overleg met de curator (met toestemming van de rechter-commissaris)
de leaseauto onderhands verkopen. Voor de inspanningen van de curator heeft de
leasemaatschappij een boedelbijdrage van € 1.000,- voldaan.
Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de Rabobank is een pandrecht op de inventaris, de voorraden en de vorderingen
van gefailleerde gevestigd, alsmede een recht van hypotheek op het bedrijfspand van Van de Bunt
Holding.
Ten behoeve van de leasemaatschappij is een pandrecht op de geleasede bedrijfsauto gevestigd.
Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.
Boedelbijdragen
Inventaris/voorraden: 10%
Debiteuren: 20%
Verkoop onroerende zaak: € 10.000.- of € 12.500.- (zie paraqraaf 3.4).

[ Verkoop leaseauto: € 1.000,-.

-

Eigendomsvoorbehoud
Enkele klanten van gefailleerde hebben voor datum faillissement aan Oosterbeek opdracht
gegeven tot het namaken van medailles en/of bekers. Daarbij hebben zij in enkele gevallen de
originele objecten overhandigd aan gefailleerde. In samenwerking met de bestuurder van
gefailleerde zijn deze objecten aan de betreffende klanten teruggegeven.
Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.
Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Doorstart/voortzetteri
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

9.
9.1
9.2

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde voor de jaren 2012 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen voor het jaar 2010 is 13 dagen te laat gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Paulianeus handelen
Van de Bunt Holding heeft kort voor datum faillissement een auto, te weten een Mini One,
overgedragen aan een derde. De koopprijs van deze Mini is door de derde verrekend met een
vordering op Van de Bunt Holding. De curator heeft de koopovereenkomst en de daarin vervatte
betalingsafspraak als paulianeus gekwalificeerd en tracht hierover een minnelijke regeling met de
derde te treffen. De curator verwacht hierover in het komende openbare verslag uitsluitsel te
kunnen geven.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er geen boedelvorderin gen bekend.
Preferente vordering van de fiscus
In het faillissement van Oosterbeek heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal
€ 67.915,-. In het faillissement van Van de Bunt Holding heeft de fiscus een vordering ingediend
van in totaal € 2.097,-.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus zijn de curator geen andere preferente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
Oosterbeek: In totaal hebben 28 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
Van de Bunt Holding: In totaal hebben 6 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
Oosterbeek: in totaal is er een bedrag van € 840.066,41 aan concurrente vorderingen ingediend.
Van de Bunt Holding: in totaal is er een bedrag van € 862.197,11 aan concurrente vorderingen
ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso afronden, alsmede trachten
tot een schikking terzake de paulianeuze verkoop en overdracht van de bedrijfsauto te komen.
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9.3

Tot slot zal de curator de administratie van gefailleerde onderzoeken. Voor het overige vinden de
gebruikelijke werkzaamheden plaats.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.
ech~~an~~O 14
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Van de Bunt Holding B.V.
16/13/1120 F
8-10-2013
mr. A.K. Korteweg
mr. D. Heitman

A.

BATEN

subtot mcl. BTW

mutaties

totaal

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

-

€
€
€

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

-

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

€
€
€

1.000,00

totaal

€

€

/ BOEDELSCHULDEN

subtot. mcl. BTW

mutaties

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus
UwV

€
€
€
€
€

€
€

2

-

€
€

-

-

A te dragen BTW

€
€

1.000,00

0,66

€
€
€

1.000,66

€

1.000,66

-

0,66

REEDS BETAALDE V RSCHO TEN

6.

totaal

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR

28 januari 2014

-

-

-

€
€
€

-

totaal

Terug e ontvangen
BTW

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

-

-

-

totaal A
totaal B

-

saldo boedelrekening

-

-

€

1.000,66

€

1.000,66

€

1.000,66

-

€

1.000,66

€

Bij- en afschrijvingen
Rekeninghouder
HEITMAN D MR
Rechtbanken
57.41.76.292
Arra ngementrekenin
g
Periode
08-10-2013 t/m 24-01-2014
Saldo 08-10-2013
Saldo 24-01-2014
Datum

€ 0,00
€ 1.000,66

Pagina 1 van 1

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0

2

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 0,00

€ 1.000,66

Bedrag af

Bedrag bij

Omschrijving

09-12-20 13

/TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/N L08RB0S046673837
4/BIC/RBOSNL2A/NAME/ BMW FINANCIAL
SERVIC/REMI/BOEDELBJJDRAGE
BMW/EREF/02-12-700-1
03-01-2014 AFSLUiTING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 0,66C

1 000 00

0 66

Aantal afsêhrij~ingen
t

.1

k

Aant~I bijschrijving~i

‘~;0~~ ~

~

3’k.~

~

~

‘,~

~ ~ TotaaIbijgeschreven&~e
c.iiod;~.
~ ~€ 1A0~5O,66)~~
~‘~‘-‘

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Van de Bunt Holding B.V.
naam crediteur
Belastingdienst Utrecht/kantoor Utrecht
Rabobank Randmeren
De Lage Landen Financial Services
BMW Financial Services B.V.
Mipi Participaties B.V.
MB Consultancy
Houthandel Goedkoop B.V.
Totaal

preferent
2.097,00

2.097,00

concurrent

opmerking

783.23764
47.928,55
14.233,58
12.409,61 (+ P.M.)
3.115,75
1.271,98
862.197,11

DATUM:

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.
~

~.

1.

~t9~J:.~w,

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

debiteuren
pre-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

totaal

€

3.

4.

‘
~

16/13/1083 F
1-10-2013
mr. A.K. Korteweg
mr. D. Heitman

“.::‘~~~

.~

.

~

~j..

-,.~

‘f~

,,

.~

~ ~

€
€
€

1.395,59

142,66

1.538,25

:

~

€
€
€

375,71

~

~

1.771,30

€
€

8.109,42

€
€

8.109,42

€
€

2.411,41

€
€

2.554,07

€
€
€
€

€
€

)

5,70

€
€
€

5,70

10.902,24

€

12.440,49

€

1.407,42

.?•

~,.

~4

~,,

:.

~..,

4~ies

..~H ~totaaI.

p,w,

•,~

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

totaal

€

€

€

€

~SNOGBESCHlKBA~

~,

totaal A
totaalB

1.538,25
-

€

1.538,25

.:.

,,,r

~.

€
€

10.902,24

€

10.902,24

€

-

12.440,49
-

€

~

ÇTerug te ontvang’en

~‘

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus
Uwv

saldo boedelrekening

1.407,42

€

~
.?

~E

.

•ir~•~ ~

~

~: REEDS~ 8ETAAC~DE VERS~HØT.Ï~EN:
~ ~ ‘~
,subt~t mcl. .BTW~Z

6.

28januari2014

Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

2.

5.

~

f

12.440,49

~

~~~“.:È4

Bij- en afschrijvingen
Rekeninghouder
HEITMAN D MR
Rechtbanken
55.24.43.727
Arrangementrekenin
g
Periode
26-10-2013 t/m 24-01-2014
Saldo 26-10-2013
Saldo 24-01-2014
Datum
29-10-20 13

29-10-20 13

29-10-20 13

31-10-2013

31-10-2013

01-1 1-2013
28-11-2013

06-12-2013
10-12-2013

19-12-2013

24-12-2013

€ 1.538,25
€ 12.440,49

9mschr~jving
SEPA Overboeking IBAN:
NL09ABNA0407934480 BIC: ABNANL2A
Naam: SPORT STORE VAN DEN HAM
Omschrijving: Boedelrekening Oos
terweelverbi Spotprijzen fak t 20130791
SEPA Overboeking IBAN:
N L641NGB0652763375 BIC: INGBNL2A
Naam~ STOLP INTERNATIONAL BV
Omschrijving: fâct Oostèrbeek 20 130817
Kenmerk: NOTPROVIDED
SEPA Overboeking IBAN:
NL85RAB00126330840 BIC: RABONL2U
Naam: DIERENCREMATORIUM NAARDE
Omschrijving: 20130744/20130761 inz.
Oosterbeek Kenmerk: 96558360
96.73.18.092 VRIES R M DE VD HENGELPLN
24 3833 JT LEUSDEN OOSTERBEEK,
20130810
/TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NLO8RABOQ3O462Z49
4/BIC/RABONL2U/NAME/ MANEGE DE
KAM PHORST/REMI/fact.
2013081 1/EREF/98653052
28.51.33.179 VÉILIGHEIDSREGIO UTRECHt
20130813/130313
/TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NL521NGB0007285627
/BIC/INGBNL2A/NAME/ FOX SPORTSWEAR
BV/REMI/factuur 001 koopprijs
klantenbestand /EREF/NOTPROVIDED
AFSLUiTING RENTÉ EN/OF KOStEN
CREDITRENTE 1;74c
/TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/N L42ABNA045632068
7/BIC/ABNANL2A/NAME/ GRAVEERINR
VRIESENDORP/REMI/Oosterbeek Sport en
Prijzen fa ktuur
nr.2013Q797/EREF/NOTPROVIDED
31.14.88.250 GEMEENTE BUNSÇHOTEN
POSTBUS 200 3750 GE BUNSCHOTEN
SPAKENB BETREFT FACTUUR 20130710130312
V

68.75.28.704 Zwembond Postbus 7217 3430
JE NIEUWEGEIN
2013 120+2013 135+2013137+2013138
CURATOR OOSTERBEEK SPORT & PRIJZ EN
UTRECHT BV

03-01-2014 AFSLUITING RENTE ÈN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 3,96C
20-01-2014 98.90.10.015 SNS BANK POSTBUS 9217
6800 HW ARNHEM 10V CUR SALDO
OVERGEBOEKT INZ FA IL OOSTERBEEK
SPORT EN PRIJZEN
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Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0
Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 0,00

€ 10.902,24

Bedrag af

Bedrag bij

14

33,88

112,00

8,50

56,00

34,50

29,65
1.815,00

1,74
282,50

96,50

1.757,88

3,96
375,71

Bij- en afschrijvingen
Rekeninghouder
HEITMAN D MR
Rechtbanken
55.24.43.727
Arrangementrekenin
g
Periode
26-10-2013 t/m 24-01-2014
Datum

Omschrijving
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Bedrag af

23-01-2014 /TRTP/SEPA

Bedrag bij
6.294,42

OVERBOEKING/IBAN/N L97RAB0038235543
l/BIC/RABONL2LI/NAME/
MAKELAARSKANTOOR PUPER

B/REMI/Afrekening Oosterbeek sport en prij
zen. Creditfactuur 2013 P57 18c minus
factuur 201401017/EREF/1647 53739
Aantal afschrijvingen
0
Totaal afgeschreven
€ 0,00

Aantal bijschrijvingen
14
Totaal bijgeschreven
€ 10.902,24

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht BV,
‘naam crediteur
Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Rabobank Randmeren
DHL International BV.
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Energiedirect B.V.
Tale Nederland B.V.
Zicht B.V. / Westra Hoekzema
Al Visual B.V.
MB Consultancy
Stieber GmbH & Co. KG
ID Prof B.V.
Texo Trade Services B.V.
Metaliwarenfabrik Moli GmbH & Co KG
Reefman Sport B.V.
Handelsonderneming Klaassen B.V.
TNT Express Nederland B.V.
Mevrouw D. Rangé
Handelsonderneming KEBO
Plezierkoeriers
PostNL Post Marketing & Sales B.V.
Hartog Dijkman Recycling
Nautasign B.V.
8U3
Rajapack
Overtoom International Nederland B.V.
Drukkerij Slootbeek v.o.f.
De heer/mevrouw G.M. Mooldijk
De heer/mevrouw H.F.M. de Jong
Totaal

boedel

preferent
concurrent
‘opmerking
67.915,00
783.237,64
14.551,32
10.213,91
8.676,40
4.417,50
3.308,87
2.900,00
2.170,44
1.621,04
1.452,01
983,73
964,89
670,93
547,24
527,75
487,50
432,26
399,36
396,01
388,23
326,70
313,81
302,50
291,01
211,21

152,15
122,00
-

67.915,00

840.066,41

