Nummer 16

Gegevens onderneming

Datum 26 september 2013

BeachHolidays

hod.n.

Tourmax, Turkijeticket
Faihissementsnummer

F 15/09/382

Datum uitspraak

8 september 2009

Curator

mr RJ. Kaas (dossiernr. 20090269)

RC

mrA.J. Woifs

Activiteiten onderneming

touroperator

Verslagperiode

20 juni tot en met 25 september 2013

Bestede uren in versagperiode

4 uur en 45 minuten

Bestede uren Totaa

I

:

393 uur en 50 minuten

Inventarisatie
Dwecte en organisatie

eng aandeelhouder en bestuurder is de heer
M. Aykum, geboren in TurkUe op 25 ju 1 969, Op
1 december 2009 ook in pnvé faifliet verkaard (nr
F 15/09/512).
In het privéfaIhssement heeft er een crediteuren
vergadering plaatsgevonden en is de uitdehngslijst
gedeponeerd bij de rechtbank.

Oorzaak fai I ssement

ondanks he feit dat de onderneming goed draaide
s een hquidite tstekort oitstaar Volgens de
bestuurder o idat er eyed voorschotten werden
betaL.
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tie(s) in Tu kije

&Debiteuren
4

Omiang aebleuren

de RecntbarK ocrdHoHand heeft de vordenng op
de directeur afaewezen Na overieg met de rechter

oommissar gnen Hoge Beroeo ngesteld
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Opbrengst

4

BodeIbjdrag

‘

7

Rechtmabghed

7 1

Boekhoudplicht

geen. zie 2 1

de boekhouding over 2007 en 2008 is gevoerd door
accountant Boom te Schiedam

72

Depot jaarrekerungen

2007 op 3 februan 2009. 2006 is niet gedeponeerd

7,3

Goedk verkL accountant

nvt

7,4

Stortingsverpl. aand&en

pm

75

Onbehoorhjk bestuur

pm

76

Pauianeus handelen

pm

8

Crediteuren

81

Boed&vordenngen

‘pm

82

Pref vord van de fscus

‘€65162

8.3

Pref vord van het UWV

pm

8.4

Andere pref credteuren

aanvrager faHhssement SGR

85

Aantal concurrente cred.

20

8.6

Bedrag concurrente cred.

€ 4.288 24491

9.
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Overig

3
o

Termijn afwkkehng falI

onbekend

Plaivar aapak
Ird en ng volge d erslag
4

Saldo b ede reken ng

cc ste twee weken jan uar 2014
€ 36035

5092013

Belanqrijke opmerkinq
Aan dit openbare verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verstag s
bedoeld om derden te nformeren over de voortgang van het faHlissernent met betrekking tot
die aspecten, waarian de curator meent dat bepaaide informatie in dit stadium openbaar
gemaakt kan worden.

Haarem, 26 september 2013

R,J Kaas

curator
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