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Algemene gegevens
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16-04-2019
1

Gegevens onderneming
KvK: 61888613
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Opgericht: 14 november 2014
Statutair gevestigd te Hoogkarspel, gemeente Drechterland
Kantoorhoudende te (5642 NH) Eindhoven aan het adres Tongelresestraat 446

16-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel handelsregister KvK:
Het aannemen, uitvoeren en uitbesteden van opdrachten in de bouw als
hoofdaannemer dan w el onderaannemer.
Het begeleiden van bouw projecten alsmede het detacheren van personeel.

16-04-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van de onderneming zijn nog niet bekend bij de
curator.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-04-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Per datum van het verslag is er nog geen boedelactief gerealiseerd. Om deze
reden is er aan dit verslag geen tussentijds financieel verslag gehecht.
€ 7.628,68

16-04-2019
1

14-10-2019
2

Toelichting
Kortheidshalve w ordt verw ezen naar het aangehechte tussentijds financieel
verslag.
€ 7.637,47

06-04-2020
3

€ 7.636,63

05-10-2020
4

€ 7.640,28

02-04-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-3-2019

16-04-2019
1

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

14-10-2019
2

t/m
13-10-2019
van
14-10-2019

06-04-2020
3

t/m
3-4-2020
van
4-4-2020

05-10-2020
4

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

02-04-2021
5

t/m
1-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 30 min

2

34 uur 0 min

3

5 uur 48 min

4

12 uur 48 min

5

7 uur 48 min

totaal

73 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is (met ingang van 16
februari 2017) de heer P.W .E. Delamboij.

16-04-2019
1

De vennootschap is opgericht op 14 november 2014. In de periode van 14
november 2014 tot 16 februari 2017 w aren de bestuurder en aandeelhouders
van de Failliet:
- de heer D. Seij
- de heer S.J.M. van W esten

1.2 Lopende procedures
Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.

16-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator pleegt onderzoek naar de lopende verzekeringen.
Een verzekeringsmaatschappij heeft de curator reeds laten w eten dat de bij
haar aangehouden polis is beëindigd.

16-04-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder huurde de Failliet een bedrijfspand aan de
Tongelresestraat 446 te (5642 NH) Eindhoven, doch zou deze overeenkomst al
voor het faillissement zijn beëindigd. De curator pleegt hier nader onderzoek
naar.

16-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser. De Failliet is
niet bij de behandeling ter terechtzitting verschenen. Er is geen verzet tegen
het vonnis van faillietverklaring ingesteld.
De bestuurder heeft nog geen nadere (schriftelijke) toelichting op de oorzaken
van het faillissement gegeven.
De curator zal naar de oorzaken en het ter zake door het bestuur gevoerde
beleid nader onderzoek instellen.

16-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-04-2019
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in loondienst van de Failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Failliet heeft geen roerende zaken in eigendom.

16-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen.
Vooralsnog zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen; afgerond.

06-04-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van voorraden en
onderhanden w erken. Vooralsnog zijn er geen voorraden en onderhanden
w erken aangetroffen.

16-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek aanw ezigheid voorraden en onderhanden w erk.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Er zijn geen voorraden / onder handen w erken aangetroffen; afgerond.

06-04-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator pleegt onderzoek naar de aanw ezigheid van andere activa.
Vooralsnog zijn er geen andere activa aangetroffen.

16-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Er zijn geen overige activa aangetroffen; afgerond.

06-04-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator pleegt onderzoek naar de omvang van de debiteurenportefeuille.
Vooralsnog zijn er geen openstaande debiteurenposten aangetroffen.

16-04-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek aanw ezigheid en omvang van debiteurenvorderingen.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Er zijn geen te incasseren debiteurenvorderingen; afgerond.

06-04-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Failliet bankierde bij Rabobank en hield aldaar een betaalrekening en een
g-rekening aan.
De betaalrekening vertoonde per datum van het faillissement een debetsaldo
van € 76,12.
De g-rekening vertoonde per datum van het faillissement een creditsaldo van €
32,40. Genoemd bedrag zal door de bank w orden overgeschreven naar de
belastingdienst.

16-04-2019
1

Daarnaast hield de Failliet een betaalrekening aan bij ING Bank. Die
betaalrekening vertoonde per datum van het faillissement een creditsaldo van
€ 0,34.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft vooralsnog geen leasecontracten in de boedel aangetroffen.

16-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

16-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft vooralsnog geen goederen aangetroffen w aarop een
eigendomsvoorbehoud rust.

16-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek positie banken, aanw ezigheid goederen onder
eigendsomsvoorbehoud, leaseovereenkomsten etc.

16-04-2019
1

Verslag 3:
Afgerond.

06-04-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Failliet zijn na het faillissement niet voortgezet.

16-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

16-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft vooralsnog geen administratie van de Failliet ontvangen.

16-04-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft nog niet de (volledige) administratie van de bestuurder van
de Failliet ontvangen.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Zie verslag 2.
De curator stelt zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht.

06-04-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft vooralsnog geen jaarrekeningen ontvangen.

16-04-2019
1

De jaarrekening ten aanzien van boekjaar 2015 is vastgesteld op 17 mei 2016
en gedeponeerd op 23 mei 2016.
De jaarrekening ten aanzien van boekjaar 2016 is vastgesteld op 14 februari
2017 en gedeponeerd op 28 februari 2017.
De jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd (en niet
vastgesteld).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 14 november 2014. De curator pleegt nader
onderzoek naar de volstorting op aandelen.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 1,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid verricht de curator nader onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
De curator pleegt onderzoek naar het in de periode voorafgaan aan het
faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
De curator heeft nog niet de beschikking over de volledige administratie van de
Failliet. De bestuurder van de Failliet is op verzoek van de curator opgeroepen
voor verhoor bij de rechter-commissaris. De bestuurder is bij dat verhoor
verschenen en heeft toegezegd dat hij de volledige administratie zou
overhandigen aan de curator. De bestuurder heeft dat echter nagelaten. Om
deze reden heeft de rechtbank op verzoek van de curator en op voordracht
van de rechter-commissaris bij beschikking van 18 juli 2019 de
inbew aringstelling van de bestuurder bevolen.
De curator pleegt op basis van de stukken en gegeven die w el tot zijn
beschikking staan nader onderzoek.
Ja

16-04-2019
1

14-10-2019
2

06-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft in verband hiermee de bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. De bestuurder heeft op de
aansprakelijkstelling nog niet inhoudelijk gereageerd.
Ja

05-10-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
De bestuurder heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de
aansprakelijkstelling.
Ja
Toelichting
Verslag 5:
De bestuurder heeft nog immer niet gereageerd op de aansprakelijkstelling.
De curator pleegt onder meer nader onderzoek naar de aanw ezigheid van
verhaalsmogelijkheden om een vordering op de bestuurder ook
daadw erkelijk te kunnen verhalen.

7.6 Paulianeus handelen

02-04-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze
rechtshandelingen.
Ja

16-04-2019
1

14-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator pleegt onderzoek - op basis van de stukken w aar hij over beschikt naar mogelijke paulianeuze transacties.
De curator heeft vastgesteld dat de Failliet een bedrag van € 2.000,- heeft
betaald aan de aanvrager van het faillissement in de periode ná het indienden
van verzoekschrift w aarop de Failliet failliet is verklaard. Deze betaling is
paulianeus en derhalve op de voet van artikel 47 Fw door de curator
vernietigd. De aanvrager van her t faillissement heeft het betreffende bedrag
van € 2.000,- inmiddels voldaan op de faillissementsrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de naleving van de
boekhoudplicht, het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

16-04-2019
1

Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht,
het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze
handelingen.

14-10-2019
2

Verslag 3:
De curator heeft de bestuurder in verband met onbehoorlijk bestuur
aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. De curator heeft nog geen
inhoudelijke reactie van de bestuurder op de aansprakelijkstelling ontvangen.
In dit verband zullen derhalve nog aanvullende w erkzaamheden verricht
dienen te w orden.

06-04-2020
3

Verslag 4:
De curator heeft nog geen inhoudelijke reactie van de bestuurder op de
aansprakelijkstelling ontvangen. In dit verband zullen derhalve nog
aanvullende w erkzaamheden verricht dienen te w orden.

05-10-2020
4

Verslag 5:
De curator pleegt onder meer nader onderzoek naar de aanw ezigheid van
verhaalsmogelijkheden om een vordering op de bestuurder ook
daadw erkelijk te kunnen verhalen.

02-04-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen
salaris curator.

16-04-2019
1

De curator is vooralsnog niet bekend met de aanw ezigheid van andere
boedelvorderingen.

Toelichting
Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 80.314,00

16-04-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft vooralsnog 26 preferente vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 80.314,-.
€ 98.856,00

14-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De belastingdienst heeft vooralsnog 30 preferente vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 98.856,-.
€ 98.856,00

06-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie verslag 2.
€ 98.856,00

05-10-2020
4

€ 98.856,00

02-04-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft naar verw achting geen (preferente) vorderingen op de Failliet.

Toelichting
Verslag 2:
UW V heeft geen preferente vordering op de Failliet.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-04-2019
1

14-10-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn vooralsnog geen preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

16-04-2019
1

Naar verw achting zal in ieder geval de aanvrager van het faillissement een
preferente vordering in het faillissement aanmelden in verband met de door
haar gemaakte kosten van de aanvrage van het faillissement.
€ 1.251,31

14-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter
verificatie in het faillissement aangemeld van € 1.251,31 in verband met de
door haar gemaakte kosten voor de aanvrage van het faillissement.
€ 1.251,31

05-10-2020
4

€ 1.251,31

02-04-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

16-04-2019
1

Toelichting
De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de Failliet en
heeft tot op heden geen crediteurenlijst ontvangen / aangetroffen.
Per datum van het verslag hebben 5 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
23

14-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de Failliet en
heeft tot op heden geen crediteurenlijst ontvangen / aangetroffen.
Per datum van het verslag hebben 23 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
25

06-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Per datum van het verslag hebben 25 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
26

05-10-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Per datum van het verslag hebben 26 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld.
26

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

02-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.593,85

16-04-2019
1

Toelichting
De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de Failliet en
heeft tot op heden geen crediteurenlijst ontvangen / aangetroffen.
Per datum van het verslag hebben 5 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
44.593,85.
€ 180.469,24

14-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Per datum van het verslag hebben 23 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
180.469,24.
€ 187.491,91

06-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Per datum van het verslag hebben 25 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
187.491,91.
€ 189.773,95

05-10-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
Per datum van het verslag hebben 26 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van €
189.773,95.
€ 189.773,95

02-04-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-04-2019
1

Verslag 2:
De verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Zie verslag 2

06-04-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteurenlast.

16-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is er niet mee bekend dat de Failliet per datum van het faillissement
zou zijn betrokken bij lopende procedures.

16-04-2019
1

Verslag 2:
De Failliet is per datum van het faillissement niet betrokken bij lopende
gerechtelijke procedures.

14-10-2019
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het plan van aanpak blijkt genoegzaam uit het voorgaande.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Aanvullende w erkzaamheden in het kader van aansprakelijkstelling bestuurder
tgv onbehoorlijk bestuur.

06-04-2020
3

Verslag 4:
Aanvullende w erkzaamheden in het kader van aansprakelijkstelling bestuurder
tgv onbehoorlijk bestuur.

05-10-2020
4

Verslag 5:
Aanvullende w erkzaamheden, onder meer nader verhaalsonderzoek, in het
kader van aansprakelijkstelling bestuurder op grond van onbehoorlijk
bestuur.

02-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Zie verslag 1-2.

06-04-2020
3

Verslag 4:
Zie verslag 1-3.

05-10-2020
4

Verslag 5:
Nog niet bekend.

02-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2021

02-04-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 16 oktober 2019 zal zijn
ingediend.

16-04-2019
1

Verslag 2:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 13 april 2020 zal zijn
ingediend.

14-10-2019
2

Verslag 3:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 5 oktober 2020 zal zijn
ingediend.

06-04-2020
3

Verslag 4:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 4-4-2021 zal zijn
ingediend.

05-10-2020
4

Verslag 5:
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 1 oktober 2021 zal zijn
ingediend.

02-04-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

