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Gegevens gefailleerde:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:

Nummer: 12

Datum: 19 maart 2015

Ridderoord B.V., statutair gevestigd te De Bilt, feitelijk gevestigd
te Utrecht, aan de (3543 AC) Proostwetering 53.
12/360 F
12juni 2012
mr. J. Westerhof
mr. D.M. Staal

Personeel gemiddeld aantal:

Volgens het handelsregister houdt Ridderoord B.V. zich bezig met
houdster- en beleggingsactiviteiten.
De omzet van de totale ‘Hessing-Groep’, waartoe ook andere
vennootschappen dan Ridderoord B.V. behoren (Aerenbergh B.V.,
Aerenbergh Pensioen B.V., Hessing Holding B.V., Hessing De Bilt
B.V., Hessing Service Center B.V., Hessing’s Autobedrijven B.V.
Hessing Yacht B.V. en Ridderoord B.V.), bedroeg in 2010 EUR
13.692.017,-- (netto) en EUR 15.789.524,-- in 2009.
geen

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

13 december 2014 6 maart 2015
33,60 uur
174,70 uur

Omzetgegevens:

-

Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
Algemeen
Ridderoord 8. V. (“gefailleerde”) is opgericht in 1972. Enig aandeelhouder en bestuurder van
gefailleerde is Aerenbergh 8. V., van welke vennootschap de Stichting Administratiekantoor Aerenbergh
enig aandeelhouder is. De heer F.M. Hessing is bestuurder van Aerenbergh 8. V.
Gefailleerde maakt deel uit van de zogenaamde ‘Hessing-Groep’, waartoe ook de failliete
vennootschappen Aerenbergh 8. V., Hessing Holding B. V., Hessing De Bilt B. V., Hessing’s Autobedrijven
B. V. Hessing Service B. V. en Hessing Vacht B. V. behoren. Voor de openbare verslagen van deze
faillissementen wordt verwezen naar h ttp://www. hollandia w. nl/N W/nl/Practice-areas/Corporate
Recovery---insolvency/Public-reports.
Activiteiten
Gefailleerde hield zich bezig met het ontwikkelen van ‘Park Bloeyendael’, een zogenaamde ‘gated
community’. Deze ommuurde wijk met woningen in het luxe segment, moest verrijzen op het oude
terrein van Hessing aan de Utrechtseweg in De Bilt, dat in eigendom toebehoort aan gefailleerde.
Alhoewel er veel moeite lijkt te zijn gestoken in de promotie (marketing) van het project is de
daadwerkelijke ontwikkeling ervan nooit begonnen. Er is nog geen steen gelegd en volgens de
bestuurder van gefailleerde bestaan er ook geen verplichtingen ten opzichte van derden die zich in het
verleden als kandidaat-kopers tot gefailleerde hebben gewend. De gefailleerde beschikt inmiddels wel
over een onherroepelijke bouwvergunning en vrijstelling voor het woningbouwplan.

Banken/financiers
SNS Property Finance geldt als belangrijkste financier van het project. De vordering van de bank (die
reeds is in gediend in het faillissement van Aerenbergh B. V. en ruim EUR 26 mio bedraagt) is zeker
gesteld met een eerste recht van hypotheek op het onroerend goed aan de Utrechtseweg in De Bilt, dat
in eigendom toebehoort aan gefailleerde. In het kader van de afwikkeling van het faillissement van
Aerenbergh B. V. heeft de curator met de bank afgesproken dat laatstgenoemde tot 30 juni ji. de
mogelijkheid had om zelf tot een verkoop van het onderpand te komen. Ook kwamen de curator en de
bank overeen dat, indien de bank het onroerend goed niet binnen die termijn zou hebben verkocht, zij
nadere afspraken zullen maken over de uit winning. In de komende verslagperiode zal de curator met de
bank om de tafel gaan zitten om nieuwe afspraken te maken.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met SNS overleg gehad over de uitwinning van de
hypotheekrechten van de bank. Partijen hebben vastgesteld dat de huidige marktomstandigheden een
snelle verkoop van het OG in de weg staan. Reden waarom de curator de termijn waarbinnen de bank in
staat wordt gesteld haar rechten uit te winnen heeft verlengd tot het einde van dit jaar. Indien het OG
binnen die termijn niet is verkocht en er geen zicht is op een concrete, spoedige verkoop zal de curator
opnieuw met de bank in overleg treden over de (wijze van) uit winning.
Omdat het OG nog niet verkocht is zal de curator in de komende verslagperiode in overleg treden met de
bank en indien opportuun nieuwe afspraken maken over de uit winning. In de afgelopen verslagperiode
hebben krakers hun intrek genomen in het OG. De bank (als belanghebbende) beraadt zich in overleg
met de curator op maatregelen.
-

-

De curator is met SNSPF overeengekomen dat het OG gedurende 3 jaar na datum faillissement in de
boedel zal blijven en dat de curator geen termijn ex. artikel 58 FW zal stellen, zodat SNSPF in
samenspraak met de curator de tijd heeft om tot een financieel verantwoorde executie van het OG te
komen. Vanaf 1 januari2013 voldoet SNSPF een vaste boedelvergoeding van € 5.000,- per maand voor
het vergunnen van deze termijn. Indien SNSPF erin slaagt een huurder voor het OG te vinden en het OG
in de tussentijd daadwerkelijk wordt verhuurd aan die huurder, dan ontvangt de boedel een additionele
vergoeding van in totaal maximaal € 40.000,- per jaar.
In de afgelopen verslagperiode heeft Propertize de wens geuit om in samenspraak met de curator tot
een controlled auction van het OG over te gaan. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en de curator
verwacht dat de gunning, de verkoop en levering in de komende verslagperiode zullen plaatsvinden en
houdt ter zake daarvan een vinger aan de pols.
In de afgelopen verslagperiode is het OG verkocht en overgedragen aan een derde voor een bedrag van
€ 7,5 mio. Er heeft oneigenlijke lossing plaatsgevonden tegen een boedelbijdrage van € 12.500,- (ex
BTW). De boedelbijdrage is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
In het licht van de gemaakte afspraken heeft SNSPF inmiddels viermaal EUR 5.000,- op de
boedelrekening overgemaakt. Een huurder is nog niet gevonden.
SNSPF voldoet conform afspraak maandelijks EUR 5.000,-- op de boedelrekening. Er is nog geen
huurder gevonden.
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.
SNSPF voldoet maandelijks de boedelbijdrage van EUR 5.000,-. De curator wacht de ontwikkelingen
terzake af.

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.
SNSPF voldoet maandelijks de boedelbijdrage van EUR 5.000,-. De curator wacht de ontwikkelingen
terzake af.
Wel heeft de fiscus zich in de negende verslagperiode op het standpunt gesteld dat ter zake deze
boedelbijdrage omzetbelasting verschuldigd is. De curator heeft dit standpunt in onderzoek is hierover in
overleg getreden met de fiscus.
In de afgelopen verslagperiode heeft Propertize (voorheen: SNSPF) steeds maandelijks de verschuldigde
boedelbijdrage voldaan. De discussie met de fiscus over verschuldigde 08, meer specifiek het gewijzigde
standpunt van de fiscus ter zake van over boedelbijdrage verschuldigde BTW duurt nog voort. De curator
is in afwachting van een reactie van de fiscus.
Propertize heeft de maandelijks verschuldigde boedelbijdrage steeds voldaan. Ter zake van de discussie
over het gewijzigde standpunt van de fiscus ter zake van over de boedelbijdrage verschuldigde BTW
heeft de curator nog altijd niet vernomen van de fiscus.
In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus bevestigd dat de maandelijks door Propertize
verschuldigde boedelbijdrage niet hoeft te worden vermeerderd met BTW, aangezien de daaraan ten
[~pndslag liggen afspraken dateren van voor de beleidswijziging van de belastingdienst.

1

Alcredis Finance is eveneens betrokken als financier. Alhoewel Alcredis financiële middelen (EUR 10
mio) direct aan Hessing’s Autobedrijven 8. V. verstrekte ter financiering van haar voorraad, wordt niet
uitgesloten dat deze gelden feitelijk werden aangewend voor de ontwikkeling van Park Bloeyendael. De
curator heeft dit in onderzoek. Alcredis heeft een tweede recht van hypotheek gevestigd op het
onroerend goed van gefailleerde (Utrechtseweg, De Bilt). Alcredis heeft reeds een vordering ingediend in
de faillissementen van de overige Hessing-vennootschappen (in verband met overeen gekomen
hoofdelijke aansprakelijkheid) van steeds EUR 9.056.372,45.
Activa
Naast het genoemde onroerend goed bevat de faillissementsboedel diverse bedrjfs- en
kantoorinventaris. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met de verkoop van
deze activa, waarop het bodem voorrecht van de fiscus van toepassing is. Er zijn de curator vooralsnog
geen andere activa bekend.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft er een intern etveiling plaatsgevonden via BVA
Auctions B. V. van de kantoor- en bedrjfsinventaris in het pand aan de Utrechtseweg 341 te De Bilt.
Deze inventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van in totaal € 13.984,35 exclusief BTW. Het
bedrag, na aftrek van de verkoopkosten van BVA, is nog niet ontvangen op de boedelrekening.
Inmiddels heeft BVA de opbrengst op de boedelrekening gestort.
Naast bovengenoemde inventaris bevond zich op het adres Proostwetering te Utrecht een koffiehoek,
welke toebehoorde aan de boedel van gefailleerde. Ook de koffiehoek is met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 12.500,- exclusief BTW. Dit bedrag is ontvangen
op de boedelrekening.
Oorzaak/aanleiding faillissement
Er is door de curator een onderzoek ingesteld naar de onderliggende oorzaken van het faillissement van
de diverse Hessing-vennootschappen. Het faillissement van Ridderoord zal daar ook bij worden

betrokken. De curator wordt bij zijn onderzoek bijgestaan door onderzoeksbureau Nederpel De Block &
Partners. Het onderzoek is nog in volle gang, waardoor de curator hierover nog geen uitspraken kan
doen.
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid wordt betrokken bi] het algemene
onderzoek in dat kader binnen de gehele ‘Hessing-groep’. Verwezen wordt naar het meest recente
openbaar verslag inzake de faillissementen van Hessing Holding B. V. c.s.
In het faillissement van Aerenbergh is de curator momenteel doende het in zijn voordeel gewezen vonnis
tegen de bestuurder te executeren. Het is de curator vooralsnog gebleken dat de bestuurder geen
(nader) verhaal biedt. Gelet daarop acht de curator het op dit moment niet opportuun kosten ten
detrimente van de boedel te maken, door een nader vervolgonderzoek in te stellen naar eventuele
bestuurdersaansprakel,jkheid met de daarop eventueel te nemen vervolgmaatregelen. Gelet op de
waarschijnlijke afwezigheid van (kenbaar) verhaal zal een eventueel in rechte vastgestelde
aansprakelijkheid immers niet tot enig resultaat voor de boedel leiden. Op basis van het resultaat van de
tenuitvoerlegging van het vonnis zal de curator een beslissing nemen over de eventuele
vervolgmaatregelen in het onderhavige faillissement.
In zijn hoedanigheid van curator in het faillissement Van Aerenbergh 8. V. heeft de curator
geconstateerd dat de heer Hessing kennelijk opgehouden is te betalen. De ultieme consequentie hiervan
is dat de curator gehouden is het faillissement van de heer Hessing aan te vragen. De behandeling van
het verzoek zal waarschijnlijk in de komende verslagperiode plaatsvinden.
De heer Hessing is op 19 november f1. op verzoek van de curator in het faillissement van Aerenbergh
B. V. failliet verklaard. In dat faillissement is mevrouw mr. E.L. Zetteler aangesteld tot curator.
In de achtste verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van
de Hessing-groep, waartoe ook gefailleerde behoort, afgerond. Uit dat onderzoek is gebleken dat de
Hessing-groep al vanaf 2004 (structureel) operationeel verlies leed. Deze operationele verliezen waren
in de jaarrekeningen van de Hessing-groep niet direct zichtbaar omdat steevast herwaarderingsreserves
met betrekking tot het vastgoed (met name van gefailleerde) werden geactiveerd. Zo blijkt dat ultimo
2010 de boekwaarde van project Park Bloeyendaal 51 mio bedroeg. Ook werd ultimo 2012 onder de
post “Onderhanden projecten” een bedrag van 16 mio geactiveerd (ontwikkelingskosten Park
Bloeyendaal). Ook ten aanzien van het bedrijfspand van Hessing aan de Proostwetering werden
herwaarderingsreserves geactiveerd. Het pand zelf is ultimo 2010 geactiveerd voor een bedrag van 10
mio. Exclusief herwaarderin gen bedroeg de investering in dit pand ongeveer 8 mio. Gelet op het feit dat
slechts een hypotheek ter hoogte van 5,75 mio is gevestigd kan de conclusie worden getrokken dat 2,25
mio is gefinancierd met korte middelen, waardoor het werkkapitaal is verminderd.
Door de herwaarderin gen beschikte de Hessing-groep steevast over een positief eigen vermogen. In de
periode 2003 2010 zelfs oplopend van 3,7 mio tot 33, 7 mio. Zonder herwaarderingsreserves daalde
het eigen vermogen in diezelfde periode echter van -1- 1,7 mio tot -1- 3,7 mio. Gelet op het resultaat uit
de normale bedrijfsvoering was de Hessing-groep dus al vele jaren verlieslatend, waarbij de verliezen
met name in de laatste jaren toenamen.
-

Ook is gebleken dat in de periode tot datum faillissement voor bijna 4 mio aan de vennootschappen is
onttrokken door de heer Hessing (lening en rekening-courant) en dat er voor ongeveer 1,5 mio is
geïnvesteerd in vaartuigen. Alhoewel deze vaartuigen op het eerste gezicht geen zakelijk belang
dienden, heeft de bestuurder van gefailleerde verklaard dat deze werden gebruikt om daarop klanten te
ontvangen. Voor dat standpunt is overigens in de administratie geen onderbouwing gevonden.

Uit het bovenstaande volgt dat onder de noemer ‘ontwikkelingskosten’ (Park Bloeyendaal) ruim 16 mio
uit de onderneming is verdwenen, tegenover welke kosten geen inkomsten stonden, omdat het project
niet van de grond is gekomen. Aangezien de financieringskosten zeer substantieel waren, terwijl er ook
structurele operationele verliezen werden geleden, kon de Hessing-groep uiteindelijk niet meer voldoen
aan haar kortiopende verplichtingen. Uiteindelijk moet worden vastgesteld dat ook de substantiële
investering(en) in het pand aan de Proostwetering en de privé-opnames door de heer Hessing alsmede
de aanschaf van de vaartuigen, die niet overtuigend zakelijk zijn verantwoord, hebben bijgedragen aan
de betalingsonmacht van de Hessing-groep en het daarop volgende faillissement.
Financiële achtergrond
Uit de geconsolideerde jaarrekening van Aerenbergh blijkt dat de gehele Hessing-Groep in 2009 en 2010
een verlies noteerde van respectievelijk EUR 671.833,-- en EUR 663.739,--. Uit de jaarrekeningen kan
worden opgemaakt dat na 2008 de omzet significant is afgenomen.
Administratie
De digitale administratie van gefailleerde is door de curator veiliggesteld. De fysieke administratie is
deels door de curator in beslag genomen. De curator zal in de komende versta gperiode trachten het
ontbrekende deel in beslag te nemen.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Aerenbergh 8. V., van welke vennootschap
de Stichting Administratiekantoor Aerenbergh enig aandeelhouder is. De heer F.M. Hessing is
bestuurder van Aerenbergh B. V.
1.2 Winst en verlies
2009: -/- EUR 671.833,-- (geconsolideerd voor de gehele groep) en
2010: -1- EUR 663.739,-- (geconsolideerd voor de gehele groep).
1.3 Balanstotaal
2009: EUR 84.465.322
2010: EUR 88.437.505
1.4 Lopende procedures
In onderzoek.
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.
1.5 Verzekeringen
Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen. Indien deze in de toekomst worden
aangetroffen, zullen deze zoveel mogelijk beëindigd.
1.6 Huur
Er zijn geen huurovereenkomst aangetroffen.
1.7 Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’. De curator heeft dit in onderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement afronden.
Zie hierboven onder “Oorzaak/aanleiding faillissement”.
2.

Personeel
Niet van toepassing.

3.

Activa
Onroerende za ken
Beschrijving

3.1

3.2
3.3
3.4

Zie onder ‘algemeen’. Gefailleerde is eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de
Utrechtseweg in De Bilt.
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Hoogte hypotheek
In onderzoek
Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Werkzaamheden: zie bijlage.

3.5

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
In de boedel bevindt zich een hoeveelheid bedrijfs- en kantoorinventaris. Deze zal in de komende
verslagperiode worden verkocht.
Zie onder ‘algemeen’. In de afgelopen verslagperiode is de curator ermee bekend geworden dat
zich in het pand van gefailleerde nog eigendommen van derden bevonden. De betreffende
goederen zijn inmiddels aan de betrokken eigenaars geretourneerd. In het pand bevinden zich nog
enkele eigendommen van de middelljk bestuurder van gefailleerde. Deze zullen in de komende
verslagperiode worden geretourneerd.

3.6
3.7
3.8

De betreffende goederen zijn ondanks herhaaldelijke aanmaningen nog altijd niet door de
middellijk bestuurder opgehaald. De curator heeft hem in dat verband bevestigd dat het pand is
gekraakt en dat de goederen niet meer onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
Verkoopopbrengst
Zie onder ‘algemeen’.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus
Op de inventaris is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Voorraden/onderhanden werk
Niet van toepassing.
Overige activa
Niet van toepassing.

4.

Debiteuren
Vooralsnog zijn er geen vorderingen op derden bekend.

5.
5.1

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De vorderingen van Alcredis en SNS Property Finance zijn nog niet in gediend.
Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.
Beschrijving zekerheden

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

SNS Property Finance heeft een eerste recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan
Utrechtseweg te De Bilt. Alcredis Finance heeft een tweede recht van hypotheek gevestigd op dat
onroerend goed.
Separatistenpositie
Zie onder ‘algemeen’.
Boedelbijdragen
(Nog) niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Er zijn de curator geen partijen bekend die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
Reclamerechten
Er zijn de curator geen partijen bekend die een beroep hebben gedaan op een recht van reclame.
Retentier-echten
Er zijn de curator geen partijen bekend die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.
Werkzaamheden: zie bijlage.

6.

Doorstart/voortzetten
Niet van toepassing.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft geconstateerd dat voldaan is aan de boekhoudplicht.
7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.
7.3 Goedkeuring verkl. Accountant
In onderzoek.
De jaarrekening over 2010 was nog niet gepubliceerd en bevat geen accountantsverklaring. De
jaarrekening over 2009 bevat wel een accountantsverklaring.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Zie onder ‘algemeen’.
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek.
Vooralsnog niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
8.
8.1
8.2

8.3
8.4

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er (nog) geen boedelvorderin gen bekend.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vorderingen ingediend van € 182.126,00.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 180.686,00.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen vordering ingediend. Deze wordt ook niet verwacht.
Andere preferente crediteuren

Er zijn de curator geen preferente crediteuren bekend naast de preferente vordering van de
fiscus.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 11 crediteuren een vordering ingediend
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€801.960,27.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Alle werkzaamheden in het faillissement zijn beëindigd. De curator zal de rechter-commissaris
Lverzoeken het faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling.
Werkzaamheden: zie bijlage.
9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak

j Alle werkzaamheden in het faillissement zijn beëindigd. De curator zal de rechter-commissaris
Lyerzoeken het faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling.
9.3 Indiening volgend verslag
~ Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Utrecht, 2Qlnaai±2Ç15
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(VOORLOPIG) FINANCIEEL EINDVERSLAG

L20 maart 2015

DATUM:

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator

A

BATEN

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

2.

3

4

mcl BTW

€
€
€

€
€

REEDS BEtAALDE
VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN
salaris curator 19%
salaris curator 21%
uittreksel
gas 1 water 1 electra
verzekeringen
fiscus

-

44.547,31
-975,80

€
€

43.571,51
€

-

€
€
€

120.000,00

-

€

165.582,86

-

—~

2.011,35

—

iflGl. BTW

€

122.011,35

€

165.582,86

uwv
6

totaal

€

18.594,69

c.

11HANS NOG BE~SCHIK’BA-AR

€

7.167,~

Terug teon~tvangen
BTW:.

totaal

8.496,~ï
10.097,76

-~-

€
€

1.356,~
1.752,50

€
€

totaal A
totaalS
saldo boedelrekening

7.323,65
-155,80

-

€
€
€
€
€
€
€

7

€
€

€

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

8

-

-

€

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedelclebiteuren

totaal

Af te dragen BTW

€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

5

totaal

—

i-

18.594,69

€

165.582,86
18.594,69

€

146.988,17

€

—

3.109,1e

• N~G TE BETALEN
VERSCHOTTEN/BGEDELSCHULDEN
••

D

inc-l. BTW

-

1€

~laris curator 19%
salaris curator 21%
~~ffierecht
~~schotten onbelast

Terug te ont’vangen
BTW

totaal

711,8~1
23.361,43
604,06

1€
€

€

113,66
4.054,46

€

4.16S,l~j

J~Iastin~dienSt

-j

~aal

24.677,28

[~(af te dragen)
S (terug te Ontvangen)
~~_(terug te ontvangen)

-7.167,851
3. 109, 16~
4.168,12

~aldo
• •~

1

•~

DEFINItIEF

109,43

DO’

[~oedeIrekening minus nog te betalen
~~aaIde / ontvangen BTW

L~€

122.310,89
109,43j

saldo voor uitdeling

E__€

122.420,32j

‘SÂLDØ UIT TE BET) LENÂAN

lp~eferente schuldeisers
~osten aanvragen faillissement
fiscus
~WV ex art. 16

csv
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totaaly
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1
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II
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1
o,oo~~1
€

180.686,O~

I—~-

UWV ex art. 3:288 sub e BW
~erknemers ex art. 3:288 sub e BW

‘7~7~I

180.686,00

o,oö~
concurrente crediteuren
J~nform bijlage
concurrente crediteuren

€

801.96O,2ïj

L€

801.960,27

L

0,00%

:

•

1

Rekeninghouder
WESTERHOF J MR
Rechtbanken
42.25.09.590
ArrangementreJcenjn
g
Periode
13-12-2014 t/m 06-03-2015
Saldo 13-12-2014
Saldo 06-03-2015
Datum

€ 126.562,78
€ 146.988,17

Omschrijving

Bij- en afschrijvingen
Pagina 1 van 1

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrjvingen

0
Totaal afgeschreven
€ 0,00

5
Totaal bijgeschreven
€ 20.425,39

Bedrag af

Bedrag bij

19-12-2014 /TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NL66sNSB0265866561
/BIC/SNSBNL2A/NAME/ Propertize
B.V./REMI/2014 12/EREF/141219-1419C10525-8
03-01-2015 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 97,90C
28-01-2015 /TRTP/SEPA
OVERBOEIUNG/IBAN/NL161NGB0681294752
/BIC/INGBNL2A/NAME/ Van Benthem
Keulen NV derdengelden notariaat
VBK/REMI/FACTUURNR. 2015001 / ONS
DOSSIER 203292/EREF/NOTPROVIDED
03-02-20 15 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 101,42C
03-03-20 15 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 101,07C

5.000,00

97,90
15.125,00

101,42
101,07

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrjvingen

0
Totaal afgeschreven

5
Totaal bijgeschreven

€ 0,00

€ 20.425,39

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Ridderoord B.V.

