
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Today Zorg B.V. 

Faillissementsnummer  :  15/13/640 F.     

Verslagnummer : 4  

Datum uitspraak  : 12 november 2013      

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming : dienstverlening in de thuiszorg    

Omzetgegevens : €  59.983,74 (niet geverifieerd) 

Aantal personeel : 8   

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL12 KASA 022.31.85.469  

Saldo Kas Bank : € 13.242,08 (productie 1) 

Verslagperiode  : 17 juni t/m 22 september 2014  

 

 

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet 
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit 
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag 
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.  
 

3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is sprake van een beperkte kantoor inventaris.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De boedel heeft ter zake een koopsom afgesproken met de heer Alsakkal van  
€ 500,- ex BTW. Ondanks toezeggingen ter zake is de koopsom tot op heden niet  
voldaan.  
 
Werkzaamheden 
Incasso van de koopsom.  
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4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 59.983,74 
 
4.2  Opbrengst  :  € 13.242,08 
 
Werkzaamheden 
De debiteuren vallen in de boedel.  
 
In verband met de door curanda geleverde zorg aan de inmiddels gefailleerde 
Stichting Thuiszorg Diakonie heeft de boedel de vorderingen ingediend bij de 
curator van deze Stichting. De facturen van curanda voor datum van het 
faillissement van de Stichting Thuiszorg Diakonie zijn door de curator geplaatst op 
de lijst van voorlopige erkende concurrente crediteuren. Op dit moment is nog niet 
bekend of en welke uitkering ter zake nog zal worden gedaan.  
 
De facturen van curanda voor de werkzaamheden na datum van het faillissement 
van de Stichting Thuiszorg Diakonie zijn inmiddels als boedelvordering voldaan 
door de curator aan de boedel.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   :  PM 

 b. UWV    :  - 
 c. verhuurder   :  - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 11.324,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :  € 21.022,58   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :  -   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  2 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 2.031,03 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : Nog niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
De (bekende) schuldeisers zijn inmiddels aangeschreven.  
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10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak  
Het faillissement kan nog niet worden afgewikkeld, omdat afgewacht moet worden  
of er nog een uitkering zal worden gedaan aan de concurrente crediteuren  
(waaronder de boedel) door de curator van de Stichting Thuiszorg Diakonie.  
 
Voorts zal de heer Alsakkal zo nodig in rechte worden aangesproken op de  
factuur voor de overgenomen kantoorinventaris. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 22 september 2014  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


