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DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG  

EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN 

H & H B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H 

B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1052 HR) 

Amsterdam aan de Frederik Hendrikstraat 137, ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 59100893. 

Faillissementsnummer :   F.13/15/278 

Datum uitspraak : 7 juli 2015 

Uitgesproken op : eigen aangifte  

Curator  :   mr. W. Janssen – van Kesteren (Fort Advocaten N.V., Postbus 

70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-

6620470, e-mail: janssen@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. I.M. Bilderbeek 
 
Activiteiten onderneming : houdstermaatschappij 

Omzetgegevens : nihil 

Personeel gemiddeld aantal : niet van toepassing  

 

Datum verslag : 29 december 2015 

Verslagperiode : 1 december 2015 - 28 december 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 5,2 uren 

Bestede uren totaal : 53,5 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 26.273 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
Gefailleerde is op 29 oktober 2013 opgericht door Osprey Interventions B.V. (de 
houdstermaatschappij van de heer H.A.F. Pouw) en OTC B.V. (de houdstermaatschappij van de 
heer J.H. Oldenboom). De oprichters vormen tevens het bestuur van gefailleerde.  
 
Voor het overige wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag. 
 

 

2. PERSONEEL 

 

 Niet van toepassing. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

 Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

 Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

 Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 

 

7.2 Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

 Van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen is niet gebleken. 

 
Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 
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8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 2.000 

 

8.3 Aantal concurrente crediteuren 

 Vijf, voor in totaal EUR 1.876.096,04 

 

8.4 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Het boedelactief laat volledige betaling van de boedelschulden en de preferente schulden toe, 

en een kleine uitdeling (minder dan 1%) aan de concurrente schuldeisers.  

 
 Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Niet van toepassing. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement en plan van aanpak 

 Alle beheers- en vereffeningshandelingen zijn verricht zodat het faillissement kan worden 

afgewikkeld. Het boedelactief laat volledige betaling van de boedelschulden en de preferente 

schulden toe, en een kleine uitdeling (minder dan 1%) aan de concurrente schuldeisers. 

 

10.2 Indiening volgend verslag 

 Niet van toepassing.   

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

29 december 2015. 

 

 

 

 

Mevrouw mr. W. Janssen - van Kesteren 

curator 


