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Nummer 2

Gegevens ondernemir g

mevrouw E van Herwerden,
h odn Juifrouw Zonder Zorgen

Failhssementsnummer

15/13/705

Daturr uitspraak

18 december 2013

Curator

mr R J Kaas
mrHJM Burg

Activiteiten onderneming

in het verleden exploiteerde mevrouw E. van
Herwerden een lunchroom aan de Grate Houtstraat
142 A te Haarlem Deze is drie jaar geleden
verkocht, Daarna exploiteerde zij een webwinkel
aan de Zijlstraat 7880 2011 TR Haarlem Die huur
is op

1

oktober 2013 beëindigd. De onderneming is

gestaakt op 16 december 2013.
Omzetgegevens

nag niet bekend

Personeel gemiddeld aanta

geen

Verslagperiode
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Bestede uren r verslagperiode
Bestede uren

otaal

ventarisatie

8 uur er 30 minuten
uur en 25 minuten

vordenng De curator heeft om nadere nhichtingen/
stukkei gevraagd om de hoogte va de vo der’ng a
kuen astst’Ien alvorens de iorder ng te pIaa.
sen op de hjst van vooriopig erkende cor currente
credteuren,
Verzekerar gen

pm

Huur

de huurovereenkomsten met betrekk ng tot de
bedrijfsrumten zijn beéindigd Dc etage aan de
Lorentzkade 581 wordt pnvé gehuurd voor een
bedrag van € 680 AIIin € 85OOO
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Bank Zekerheden
V rdeing an bank r)
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Beschnjv ig z6kerheden
Separafstenpositie
Boedetbijdragen
Eigendom svoorbehoud
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Reclamerechten

vt

Retentierechten

n v t.

Doorstart I voortzetten

Voortzetten
6 1

ExpIotatie I zekerheden

7.

Rechtmatigheid

7

Boekhoudphcht

van doorstart s geen sprake

‘

de boekhouding over het Iaatste jaar werd gevoerd
door Virodi, Ebbing hout 1 1507 EA Zaandam Dc
oude boekhouder vordert openstaande facturen bj
het Kantongerecht, locatie Haarlem (ze 4 1)
pm

oe v rd€

9.

Overig

9.1

Termijn afWikkeling faifl.

nog niet bekend

9.2

Pian van aanpak

algemene faiflissementswerkzaamheden. corres
pondentie met crediteuren, vaststeHing materiële
schuld fiscus

9.3

Indiening vogend versiag

9.4

Sado boederekening

.

eerste twee weken juH 2014
geen

Beianqrijke opmerkinq’
Aan dit openbare versiag kunnen door derden geen rechten worden ontleend Het versiag s
bedoed om derden te nformeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot
de aspect en, waarvan de curator macnt dat bepaalde informatie in dt stadium openbaar
gemaakt kan worden.
Haarem, 3 apnl 2014
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