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Algemene gegevens
Naam onderneming
Trivado Bouw bedrijf / - Metselbedrijf / - Materieel / - Projecten en Basinga
Beheer B.V.

12-02-2021
1

Gegevens onderneming
Trivado Bouw bedrijf B.V. (KvK 61329118), opgericht 25 augustus 2014
Trivado Metselbedrijf B.V. (KvK 61329347), opgericht 25 augustus 2014
Trivado Materieel B.V. (KvK 62536818), opgericht 28 januari 2015
Trivado Projecten B.V. (KvK 61329606), opgericht 25 augustus 2014
Basinga Beheer B.V. (KvK 61328758), opgericht 25 augustus 2014
Adres: Dubloen 12, 5751 PX DEURNE
Gelet op de samenhang tussen de verschillende faillissementen is ervoor
gekozen om in alle faillissementen één gezamenlijk openbaar verslag uit te
brengen. Omdat naar de voorlopige inschatting van de curator de rechten en
verplichtingen per zustervennootschap w el (redelijk) gescheiden zijn, zal geen
geconsolideerde, maar een separate afw ikkeling van de verschillende
faillissementen dienen plaats te vinden.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
hield Trivado Bouw bedrijf B.V. zich bezig met de exploitatie van een bouw - en
aannemingsbedrijf, de handel in en exploitatie van registergoederen, het
ontw ikkelen, exploiteren, verkopen van en beleggen in bouw projecten, het
calculeren, voorbereiden en begeleiden van bouw projecten voor derden,
alsmede de handel in bouw materialen en aanverw ante artikelen.
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Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
hield Trivado Metselbedrijf B.V. zich bezig met het exploiteren van een
aannemings-, bouw - en metselbedrijf.
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
hield Trivado Projecten B.V. zich bezig met het kopen, huren, pachten,
verkopen, verhuren, verpachten of op andere w ijze verkrijgen, vervreemden of
exploiteren van registergoederen, het ontw ikkelen, exploiteren, verkopen van
- en beleggen in bouw projecten, het calculeren, voorbereiden en begeleiden
van bouw projecten voor derden. Volgens de heer Van Doorne had Trivado
Projecten B.V. echter geen activiteiten.
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
hield Trivado Materieel B.V. zich bezig met de verhuur van inventaris, machines,
vervoermiddelen en gereedschappen.
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
hield Basinga Beheer B.V. zich bezig met holdingactiviteiten (holding,
deelneming, beheer, belegging).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.553.243,00

€ 97.483,00

€ 980.704,00

2017

€ 1.429.081,00

€ 73.989,00

€ 663.846,00

2020

€ 2.138.081,38

€ -15.275,38

€ 1.198.630,42

2019

€ 1.830.653,00

€ -162.565,00

€ 633.090,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor onder "Financiele gegevens" opgenomen cijfers betreffen de cijfers
van Trivado Bouw bedrijf B.V. De gegevens m.b.t. boekjaar 2020 (t/m datum
faillissement) zijn overgenomen uit de (concept) kolommenbalans. De cijfers
m.b.t. vorengaande boekjaren zijn overgenomen uit de jaarrekeningen.
Voor Trivado Metselbedrijf B.V. w aren de omzet, de w inst/verlies en de
balanstotaal respectievelijk als volgt:
2017
2018
2019
2020

-€
-€
-€
-€

725.278,-, € 5.402,- en € 157.122,621.892,-, € 5.089,- en € 152.831,792.138,-, - € 11.556,- en € 98.233,1.086.481,31, - €319.956,52 en (balanstotaal onbekend).

De curator beschikt nog niet over financiele cijfers van Basinga Beheer B.V.,
Trivado Materieel B.V. en Trivado Projecten B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

12-02-2021
1

Toelichting
Bij Trivado Metselbedrijf B.V. w aren 9 personeelsleden in dienst.
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat bij Basinga
Beheer B.V., Trivado Bouw bedrijf B.V., Trivado Materieel B.V. en Trivado
Projecten B.V. geen w erknemers in loondienst zijn.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-02-2021
1

€ 0,91

10-08-2021
2

Verslagperiode
van
12-9-2021

12-02-2021
1

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

10-08-2021
2

t/m
8-8-2021
van
9-8-2021

22-02-2022
3

t/m
20-2-2022
van
21-2-2022

17-09-2022
4

t/m
16-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 42 min

2

25 uur 6 min

3

6 uur 54 min

4

10 uur 54 min

Verslagperiode

Bestede uren

totaal

90 uur 36 min

Toelichting bestede uren
ALGEMEEN: De curator heeft getracht om de door hem bestede uren zo goed
als mogelijk te splitsen naar entiteit. Echter, bepaalde w erkzaamheden hadden
nu eenmaal betrekking op enkele of alle vennootschappen. De curator zal in
overleg met de RC bezien hoe de uren zullen w orden doorbelast aan de
boedels.
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(VERSLAG 1): De curator heeft gesproken met diverse betrokkenen bij de
onderneming van gefailleerde, w aaronder de bestuurder, de boekhouder en
(vermeend) pandhouder. Daarnaast heeft de curator de administratie
veiliggesteld en de activa van gefailleerde, w aaronder het onderhanden w erk,
in kaart gebracht. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met W oningborg en
gedupeerde kopers geïnformeerd over (de gevolgen van) het faillissement.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Trivado Bouw bedrijf B.V. is opgericht bij akte van 25 augustus 2014. Zij heeft
destijds de activa en activiteiten gekocht van de curator van het failliete
Bouw bedrijf Manders Van Doorne B.V.
Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de Trivadovennootschappen is Basinga Beheer B.V., eveneens gevestigd te (5751 PX)
Deurne aan de Dubloen 12. Tot 12 november 2020 w as de heer Jos Trienekens
enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Basinga
Beheer B.V. Jos Trienekens heeft per voornoemde datum zijn aandelen in
Basinga Beheer B.V. overgedragen aan de heer A.A.A. van Doorne en is tevens
teruggetreden als bestuurder van Basinga Beheer B.V. De heer A.A.A. van
Doorne is sinds 12 november 2020 enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van Basinga Beheer B.V. Per faillissementsdatum w as de
heer Van Doorne aldus middellijk bestuurder van gefailleerde.
Basinga Beheer B.V. houdt tevens alle aandelen in Trivado Metselbedrijf B.V.,
Trivado Materieel B.V. en Trivado Projecten B.V. Deze zustermaatschappijen
alsmede de moedermaatschappij van gefailleerde zijn eveneens in staat van
faillissement verklaard. Trivado Metselbedrijf B.V. is bij vonnis van 5 januari
2021 in staat van faillissement verklaard. Basinga Beheer B.V., Trivado
Materieel B.V. en Trivado Projecten B.V. zijn bij vonnis van 19 januari 2021 in
staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Trivado Bouw bedrijf B.V. heeft een geschil met de Gemeente Veghel over de
aanbouw van enkele w oningen op het bouw project Bernardshoeve. De
vergunningen daarvoor zouden niet in orde zijn. De Gemeente Veghel heeft
een bouw stop opgelegd. Tw ee w eken voor het faillissement diende een kort
geding tegen de Gemeente Veghel om de bouw stop van tafel te krijgen. De
vordering van Trivado Bouw bedrijf B.V. is echter afgew ezen en de bouw stop is
dus nog steeds van kracht.

12-02-2021
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1.3 Verzekeringen
Eventuele lopende verzekeringen zullen door de curator w orden opgezegd.

12-02-2021
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1.4 Huur
Alle gefailleerde vennootschappen (derhalve Basinga Beheer B.V. en alle
Trivado-vennootschappen) zijn huurder van een (deel van het) bedrijfspand
aan de Dubloen 12 te Deurne. De verhuurder, de heer R. Trienekens, heeft de
huur per brief van 25 januari 2021 opgezegd met inachtneming van de kortst
mogelijke opzegtermijn. De curator heeft deze huuropzegging beschouw d als
een opzegging ex artikel 39 Fw . De verhuurder heeft voorts op of omstreeks
de faillissementsuitspraak de sloten van het gehuurde vervangen. De curator
heeft vanaf de faillissementsuitspraak enige tijd geen zelfstandige toegang
gehad tot het gehuurde. De curator heeft de verhuurder daarop gesommeerd
om hem onvoorw aardelijke toegang tot het gehuurde te verschaffen.
Inmiddels beschikt de curator w eer over een sleutel van het gehuurde.

12-02-2021
1

De curator heeft geconstateerd dat relatief kort voor het faillissement door
Basinga Beheer B.V. een w aarborgsom is gestort aan de verhuurder. De
curator en de verhuurder hadden een verschil van inzicht over het antw oord
op de vraag of daartoe een rechtsplicht bestond. In het kader van een
minnelijke regeling heeft de verhuurder uiteindelijk 65% van de w aarborgsom
teruggestort, zijnde een bedrag ad € 8.694,76.

22-02-2022
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.
De bestuurder van Trivado Bouw bedrijf B.V. heeft de curator over de oorzaken
van het faillissement echter als volgt bericht. Gefailleerde is onder andere
hoofdaannemer van het w oningbouw project "20 w oningen ‘Veghels Buiten’
aan de Bernhardshoeve te Veghel". Gefailleerde heeft reeds 15 w oningen
opgeleverd. Ten aanzien van deze w oningen bestaan nog
opleveringsgebreken. 5 w oningen zijn nog niet opgeleverd. Gefailleerde heeft
deze laatste 5 w oningen niet meer kunnen opleveren, omdat een geschil is
ontstaan met de Gemeente Veghel over de aanbouw van enkele w oningen en
de vergunningen die daarvoor benodigd zouden zijn. Op last van de gemeente
is een bouw stop opgelegd. Hierdoor heeft gefailleerde de opleveringsgebreken
niet meer kunnen herstellen en de laatste 5 w oningen niet meer kunnen
opleveren. Gefailleerde heeft een kort geding aangespannen om de bouw stop
van tafel te krijgen. Dat is niet gelukt. Ten tijde van het faillissement w as de
bouw stop nog steeds van kracht. Vanw ege de bouw stop zou de bestuurder
geen kans meer hebben gezien om zich te verzetten tegen de
faillissementsaanvraag door één van de leveranciers van gefailleerde.
De financiële problemen van Trivado Metselbedrijf B.V. zouden onder andere
het gevolg zijn van de problemen bij haar zustermaatschappij Trivado
Bouw bedrijf B.V. Van deze vennootschap ontving
gefailleerde diverse opdrachten. Trivado Bouw bedrijf B.V. is op 29 december
2020 in staat van faillissement verklaard. Hierdoor is de belangrijkste bron van
opdrachten w eg komen te vallen. Voorts speelde er een discussie met een
financier die een pandrecht op de activa van gefailleerde pretendeert te
hebben en de verstrekte geldlening zou hebben opgeëist. De pandhouder zou
diverse opdrachtgevers in kennis hebben gesteld van zijn bew eerd pandrecht
en hen hebben verzocht om uitsluitend nog (bevrijdend) aan hem te betalen.
Hierdoor is verw arring ontstaan bij diverse opdrachtgevers,
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat zij niet tot betaling aan gefailleerde zijn
overgegaan. Hierdoor ontstonden liquiditeitsproblemen als gevolg w aarvan
gefailleerde onder andere de salarissen niet meer kon voldoen. Dit heeft de
bestuurder uiteindelijk doen besluiten om een eigen aangifte te doen.

12-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

12-02-2021
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Toelichting
Bij Trivado Bouw bedrijf B.V., Trivado Projecten B.V., Trivado Materieel B.V. en
Basinga Beheer B.V. zouden geen w erknemers in loondienst zijn.
Bij Trivado Metselbedrijf B.V. w aren 9 personeelsleden in dienst: 8 metselaars
en een administratief medew erksters. Met toestemming van de RechterCommissaris is aan deze personeelsleden op 6 januari 2021 ontslag
aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

12-02-2021
1

Toelichting
Een jaar voor faillissement zou ongeveer eenzelfde personeelsbezetting zijn
gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-1-2021

9

Op 6 januari 2011 zijn de personeelsleden van Trivado Metselbedrijf
ontslagen.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsleden van Trivado Metselbedrijf op 6 januari
2021 ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

12-02-2021
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Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft de curator erover geïnformeerd dat gefailleerden geen
onroerende zaken in eigendom hebben.

12-02-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Correspondentie met bestuurder, etc.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rollend materieel

€ 33.270,00

Materieel (gereedschappen en bouw materialen)

€ 28.103,00

Inventaris
totaal

Boedelbijdrage

€ 752,00
€ 62.125,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Slechts Trivado Materieel B.V. zou beschikken over een beperkte voorraad
bouw materialen, inventaris en rollend materieel. De overige vennootschappen
beschikken niet over materiele vaste activa. De curator heeft de
bedrijfsmiddelen laten taxeren door NTAB. De curator zal in de aankomende
verslagperiode onderzoeken op w elke w ijze de bedrijfsmiddelen te gelde
gemaakt kunnen w orden.

12-02-2021
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De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels geveild. De roerende zaken hebben exclusief
BTW een totaalbedrag van € 62.125 opgebracht.

10-08-2021
2

De curator is met de (vermeend) pandhouder nog in onderhandeling over de
verdeling van de opbrengst. Om die reden is de opbrengst minus de
veilingkosten ad in totaal € 67.654,13 vooralsnog geparkeerd op de
derdengeldrekening van het kantoor van de curator.
Inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt met de pandhouder over
de verdeling van de opbrengst van de activa. Een bedrag ad € 22.447,05 is
voor de boedel van Trivado Materieel B.V. en een bedrag ad € 39.677,95 is
voor de pandhouder. De kosten van de veiling zullen naar rato van de
opbrengstverdeling tussen boedel en pandhouder verdeeld w orden.

22-02-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft mogelijk een bodemvoorrecht. De curator heeft dit nog in
onderzoek.

12-02-2021
1

De fiscale schulden zijn zo hoog dat deze niet uit het vrij actief voldaan kunnen
w orden. De opbrengst van de bodemzaken vloeit derhalve in de boedel.

10-08-2021
2

De opbrengst van de bodemzaken w as € 1.082,- ex BTW

22-02-2022
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen geschouw d en NTAB opdracht gegeven
om de bedrijfsmiddelen te taxeren.

12-02-2021
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De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels geveild door BVA Auctions.

10-08-2021
2

De curator heeft veelvuldig contact gehad met de advocaat van de
pandhouder.

22-02-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Project 20 w oningen Veghel
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft het onderhanden w erk in kaart gebracht en is tot de conclusie
gekomen dat de boedel het project te Veghel niet kan afmaken, omdat de
kosten voor het afmaken van het project naar verw achting hoger zullen zijn
dan de baten. Dit geldt ook voor projecten w aarvan de bouw nog niet is
aangevangen, w aaronder een project te Castenray. De curator heeft de
overeenkomsten met de betreffende kopers niet gestand kunnen doen.

12-02-2021
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Trivado Metselbedrijf B.V. beschikt niet over voorraden en/of onderhanden
w erk. De curator heeft de w erkzaamheden van gefailleerde na datum
faillissement beperkt voortgezet en de lopende projecten (die zich in een
afrondingsfase bevonden) voor zover mogelijk afgerond. Hierdoor zijn na
datum faillissement
vorderingen ontstaan. Voor een nadere toelichting hierover w ordt verw ezen
naar Hoofdstuk 4 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de bestuurder van gefailleerde, in kaart brengen van het
onderhanden w erk, overleg met W oningborg, correspondentie met de kopers,
etc.

12-02-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-02-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 55.333,20

€ 0,00

€ 0,00

Trivado Bouw bedrijf: Openstaande facturen
m.b.t. het project Bernhardshoeve te
Veghel (20 w oningen)

€ 296.994,30

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 352.327,50

€ 0,00

€ 0,00

Trivado Metselbedrijf: Vordering op
Moeskops Bouw bedrijf B.V.

Toelichting debiteuren

Omvang

Toelichting debiteuren
In totaal heeft Trivado Bouw bedrijf nog voor een bedrag van € 296.994,30 te
vorderen van kopers van w oningen in het project 20 w oningen te Veghel. Een
deel van dit bedrag is in depot gestort onder de notaris. De kopers hebben
hun betalingsverplichtingen jegens gefailleerde opgeschort in afw achting van
het herstel van openstaande opleverpunten en/of gebreken die binnen 3
maanden na de oplevering aan gefailleerde zijn gemeld en nog niet verholpen.
Voor vijf kopers geldt dat hun w oning nog niet is opgeleverd. Aannemelijk is
dat zij schade zullen lijden als gevolg van de afgekondigde bouw stop en het
faillissement van gefailleerde. De curator zal in de aankomende verslagperiode
met de kopers en/of W oningborg in overleg treden over de openstaande
opleverpunten c.q. eventuele gebreken en de betaling van de openstaande
facturen.

12-02-2021
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Trivado Metselbedrijf heeft metselw erkzaamheden verricht voor Moeskops'
Bouw bedrijf B.V. inzake het project Parc Verder (Kasteelherenlaan, 18
appartementen) te Helmond. Ook na datum faillissement zijn in opdracht van
de curator nog w erkzaamheden voor Moeskops' Bouw bedrijf B.V. verricht. De
curator is thans met deze debiteur in overleg over de betaling van de
openstaande vordering.
Inmiddels is overeenstemming bereikt over de afw ikkeling van de vordering
van Trivado Metselbedrijf op Moeskops. Afgelopen verslagperiode heeft
Moeskops een bedrag ad € 41.075,70 voldaan aan middels overboeking van
een bedrag ad € 28.752,99 aan de boedel en een bedrag ad € 12.322,71
direct aan de belastingdienst (in het kader van de W KA). Met de pandhouder is
in het kader van een minnelijke regeling overeengekomen dat de boedel een
bedrag ad € 16.159,02 zal afdragen aan de pandhouder.

22-02-2022
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De curator heeft geconstateerd dat relatief kort voor het faillissement door
Basinga Beheer B.V. een w aarborgsom is gestort aan de verhuurder. De
curator en de verhuurder hadden een verschil van inzicht over het antw oord
op de vraag of daartoe een rechtsplicht bestond. In het kader van een
minnelijke regeling heeft de verhuurder uiteindelijk 65% van de w aarborgsom
teruggestort, zijnde een bedrag ad € 8.694,76.
In totaal had Trivado Bouw bedrijf nog een bedrag van € 296.994,30 te
vorderen van kopers van w oningen in het project 20 w oningen te Veghel.
Een deel van de aanneemsom is door de kopers in depot gestort op de
kw aliteitsrekening van de notaris. De curator heeft aan de betrokken kopers
een voorstel gedaan ten aanzien van de gelden die nog in depot staan en
zal in de volgende periode verslag doen over de afrekening met de
betrokkenen.

17-09-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, inventarisatie stand van het
onderhanden w erk, overleg debiteur en pandhouder, overleg met de
bestuurder van gefailleerde, overleg met W oningborg, correspondentie met
kopers, etc.

12-02-2021
1

De curator heeft afrekeningen opgesteld en overleg gevoerd met (de advocaat
van) de pandhouder en de verhuurder

22-02-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

12-02-2021
1

Gefailleerden bankierden bij ABN AMRO Bank N.V. De ondernemersrekening van
gefailleerden vertoonde per datum faillissement tezamen een gering
creditsaldo. De curator heeft ABN verzocht dit bedrag over te maken naar de
boedelrekening.

€ 0,91

10-08-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo per datum faillissement is door ABN AMRO Bank N.V. inmiddels
bijgeschreven op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerden geen partij zijn
bij leaseovereenkomsten.

12-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De heer Frank Trienekens (tevens accountant van Gefailleerden) pretendeert
een pandrecht te hebben op de vorderingen van gefailleerde op haar
debiteuren, op de transportmiddelen, machines, inventaris en voorraden van
gefailleerde. De curator heeft geconstateerd dat dit pandrecht in het zicht van
het faillissement tot stand is gekomen. Daarnaast heeft de vestiging van het
pandrecht plaatsgevonden kort voorafgaand aan de overdracht van het
aandeelhouder- en bestuurderschap van de heer Jos Trienekens (de zoon van
Frank Trienekens) aan de heer Van Doorne. De curator heeft het pandrecht
van Frank Trienekens vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana.

12-02-2021
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De curator is met de heer Frank Trienekens in overleg met betrekking tot een
oplossing voor het verschil van inzicht. Er is een gerede kans dat partijen
elkaar zullen vinden.

10-08-2021
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5.4 Separatistenpositie
De curator heeft het pandrecht van de heer Frank Trienekens vernietigd met
een beroep op de faillissementspauliana. Het is de curator nog niet bekend of
Frank Trienekens berust in de vernietiging.

12-02-2021
1

De curator is met de heer Frank Trienekens in overleg met betrekking tot een
oplossing voor het verschil van inzicht. Er is een gerede kans dat partijen
elkaar zullen vinden.

10-08-2021
2

Inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt met de heer Trienekens
over het bestaande verschil van inzicht. De curator verw ijst naar de punten
hiervoor onder 3. (Activa) en 4. (Debiteuren).

22-02-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren van Trivado Bouw bedrijf heeft bouw materialen geleverd
onder eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze zaken geïnventariseerd
en de betreffende crediteuren in de gelegenheid gesteld hun eigendommen
retour te halen, indien zij een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud met
gefailleerde w aren overeengekomen.

12-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ABN AMRO, correspondentie met de heer Frank
Trienekens, onderzoek rechtsgeldigheid vestiging pandrecht, vernietiging van
het pandrecht van de heer Frank Trienekens, etc.

12-02-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van Trivado Metselbedrijf vijf dagen (beperkt)
voortgezet. Gefailleerde heeft na datum faillissement metselw erkzaamheden
verricht voor Moeskops' Bouw bedrijf B.V. inzake het project Parc Verder
(Kasteelherenlaan, 18 appartementen) te Helmond.

12-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Trivado Metselbedrijf: De curator is nog in overleg met Moeskops' Bouw bedrijf
B.V. over de betaling van de openstaande posten. Volgens een opgave van
Moeskops' Bouw bedrijf B.V. is voor een bedrag van
€ 5.126,13 aan metselw erkzaamheden na datum faillissement verricht. De
kosten voor het verrichten van de metselw erkzaamheden zijn nihil.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

12-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de onderneming van Trivado Bouw bedrijf niet kunnen
voortzetten. Gefailleerde hield zich met name bezig met de bouw van 20
w oningen in het project 'Veghels Buiten'. Door de gemeente Veghel is echter
een bouw stop aan gefailleerde opgelegd. Hierdoor heeft de curator de
activiteiten in voornoemd project niet kunnen voortzetten.

12-02-2021
1

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder van Trivado Metselbedrijf en
Moeskops' Bouw bedrijf B.V.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gebleken is dat, onder andere vanw ege de aan gefailleerde opgelegde
bouw stop inzake het project 'Veghels Buiten', derden niet geïnteresseerd
w aren in een doorstart van de onderneming van gefailleerde.

12-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

12-02-2021
1

Niet van toepassing.

€ 3.892,96

22-02-2022
3

Toelichting
Over de periode na datum faillissement w as Moeskops een bedrag ad €
5.125,23 (BTW verlegd verschuldigd). Dit heeft zij ook voldaan. Echter, een
gedeelte daarvan is toegerekend aan de de directe betaling aan de
Belastingdienst in het kader van de W KA, w aardoor de netto opbrengst voor
de w erkzaamheden na datum faillissement is € 3.892,96. Dit bedrag is niet
verpand.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

12-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg met bestuurder en diverse betrokkenen bij de
onderneming van gefailleerde, etc.

12-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van gefailleerden in onderzoek.

12-02-2021
1

De curator heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat de administratie
niet in orde zou zijn.

22-02-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerden zijn tijdig gedeponeerd.

12-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

12-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-02-2021
1

De vordering tot volstorting is verjaard (5 jaar). De curator heeft geen
aanleiding om te veronderstellen dat van oprichtersaansprakelijkheid sprake
zou zijn (artikel 2:180 lid 2 sub b BW oud).

22-02-2022
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-02-2021
1

In onderzoek.

Nee
Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat de vennootschap
onbehoorlijk is bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen

22-02-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-02-2021
1

Toelichting
De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

Nee

22-02-2022
3

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat relatief kort voor het faillissement door
Basinga Beheer B.V. een w aarborgsom is gestort aan de verhuurder. De
curator en de verhuurder hadden een verschil van inzicht over het antw oord
op de vraag of daartoe een rechtsplicht bestond. In het kader van een
minnelijke regeling heeft de verhuurder uiteindelijk 65% van de w aarborgsom
teruggestort, zijnde een bedrag ad € 8.694,76. Daarmee is deze kw estie van
de baan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

12-02-2021
1

De curator heeft geen aanleiding te veronderstellen dat van onrechtmatigheid
sprake is gew eest.

22-02-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding van Trivado Bouw - en Metselbedrijf
veiliggesteld en globaal bestudeerd.

12-02-2021
1

De curator heeft de boekhouding onderzocht en vooralsnog geen
onregelmatigheden aangetroffen.

22-02-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden zijn in het faillissement van Trivado Bouw bedrijf geen
boedelvorderingen aangemeld. Het salaris van de curator betreft een
boedelvordering.
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

12-02-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 233.938,00

12-02-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft in het faillissement van Trivado Bouw bedrijf een
vordering ingediend terzake van niet betaalde omzetbelasting over het 3e
kw artaal 2020.
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

€ 773.053,00

10-08-2021
2

€ 510.928,00

22-02-2022
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan preferente vorderingen van de Belastingdienst is
verlaagd na een bezw aar met betrekking tot een tw eetal opgelegde
ambtshalve aanslagen.

€ 1.050.135,00

17-09-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-02-2021
1

Toelichting
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00
Toelichting
De vordering van € 1.957 heeft betrekking op de aanvraagkosten van het
faillissement van Trivado Bouw bedrijf B.V.
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-02-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

12-02-2021
1

Toelichting
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

36

10-08-2021
2

37

22-02-2022
3

36

17-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 480.148,79

12-02-2021
1

Toelichting
De hierboven vermelde concurrente vorderingen hebben betrekking op het
faillissement van Trivado Bouw bedrijf B.V.
De ingediende vorderingen in de faillissementen van Trivado Metselbedrijf,
Trivado Materieel, Trivado Projecten en Basinga Beheer zijn separaat
opgenomen onder hoofdstuk 8 van de betreffende faillissementen.

€ 496.669,67

10-08-2021
2

Toelichting
Het totaalbedrag van ingediende concurrente vorderingen zal w aarschijnlijk
nog oplopen, omdat een aantal vorderingen P.M. is opgenomen in het
financieel verslag. Dit betreft met name geleden schade w egens het niet
(deugdelijk) afbouw en van w oningen.

€ 647.940,21

22-02-2022
3

€ 1.734.957,78

17-09-2022
4

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen is aanzienlijk opgelopen,
omdat W oningborg N.V. een grote vordering heeft ingediend in verband met
afbouw - c.q. herstelw erkzaamheden die zij heeft moeten uitvoeren aan
w oningen die door gefailleerde w aren gebouw d.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke w ijze de faillissementen zullen
w orden afgew ikkeld.

12-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren
beoordelen eigendomsvoorbehoud

12-02-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de aankomende verslagperiode onderzoeken aan w elke
vennootschap w elke activa toebehoort en deze te gelde (proberen te) maken.
Voorts zal de curator overleg voeren met W oningborg en diverse kopers over
de afbouw van het project te Veghel. Daarnaast heeft de curator de
boekhouding nog in onderzoek.

12-02-2021
1

De curator zal trachten met de heer Frank Trienekens tot een oplossing te
komen. Hetzelfde geldt voor de discussie met bouw bedrijf Moeskops. Mocht de
curator met Moeskops niet tot overeenstemming komen, dan valt niet uit te
sluiten dat een juridische procedure aangevangen zal moeten w orden.

10-08-2021
2

Inmiddels heeft de curator minnelijke regelingen gesloten, zow el met Frank
Trienekens als met bouw bedrijf Moeskops B.V.

22-02-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen kunnen w orden
afgew ikkeld.

12-02-2021
1

De curator zal de faillissementen aankomende verslagperiode afw ikkelen.

22-02-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
17-3-2023

17-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich afgelopen faillissementsperiode met name
beziggehouden met het bereiken van minnelijke regelingen met de
pandhouder en de verhuurder. Nu deze kw esties zijn afgerond, zal de curator
zich inspannen om de faillissementen spoedig af te w ikkelen.

Bijlagen
Bijlagen

22-02-2022
3

