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Algemene gegevens
Naam onderneming
Totaal-Zonnepanelen B.V.

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Spectrum 42
4706 NM Roosendaal
KvK-nummer 64917762

02-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het verkopen, het installeren van
zonnepanelen, accu's, infrarood verw arming, zonneboilers en laadpalen met
alle aanverw ante producten betreffende groene energie. Kern van de
onderneming w as de verkoop en installatie van zonnepanelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 49.365,00

€ 17.067,00

€ 0,00

2019

€ 165.266,00

€ 101.450,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2020
1

€ 2.266,22

24-03-2021
4

€ 2.212,50

02-12-2021
6

€ 2.165,16

02-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

29-09-2020
2

t/m
13-9-2020
van
14-9-2020

24-12-2020
3

t/m
20-12-2020
van
21-12-2020

24-03-2021
4

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

03-06-2021
5

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

02-12-2021
6

t/m
21-11-2021
van
22-11-2021
t/m
22-5-2022

Bestede uren

02-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 42 min

2

23 uur 48 min

3

4 uur 48 min

4

6 uur 36 min

5

3 uur 18 min

6

26 uur 6 min

7

4 uur 48 min

totaal

114 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is W ellnesstime B.V., van
w elke vennootschap mevrouw J.B.C.A. Huijbregts-Konings bestuurder en enig
aandeelhouder is.

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen. Er zijn begin dit jaar w el enkele verstekvonnissen
gew ezen t.b.v. schuldeisers.

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen -indien aanw ezig- w orden beëindigd.

02-07-2020
1

1.4 Huur
De huur van het bedrijfspand in Roosendaal is geëindigd per 31 maart 2020,
ondanks dat al het actief en de administratie nog in het pand staat. Met de
verhuurder vindt overleg plaats over spoedige afgifte van de
administratie/boekhouding aan de curator.

02-07-2020
1

De nog aanw ezige administratie is op het kantoor van de curator bezorgd.

29-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft een bespreking gevoerd met de heer Huijbregts echtgenoot
van de (indirect) bestuurder van de failliet, mevrouw Huijbregts–Konings die de
curator met betrekking tot de oorzaak van het faillissement het volgende heeft
medegedeeld. De activiteiten van failliet zijn opgestart in februari 2019 en de
kernactiviteiten van de failliet w aren de handel, verkoop en installatie van
zonnepanelen bij consumenten. Hiertoe zijn door de failliet per 1 april 2019
tw eetal w erknemers aangenomen die belast w aren met
installatiew erkzaamheden. Beoogd w erd door failliet om circa 8-10 projecten
per maand te doen w aarbij gemiddeld 12 zonnepanelen per project w erden
geplaatst en per project een netto rendement tussen € 2000 – € 2200 w erd
begroot. De Huijbregts kon desgevraagd geen onderneming – en of
bedrijfsplan overleggen w aaruit een dergelijke begroting respectievelijk de
berekening van de brutomarge en begroting van het netto rendement bleek.
De omzet bleek echter tegen te vallen en gemiddeld w erden er 4-5 projecten
per maand gerealiseerd.
Als gevolg hiervan deze zich hierdoor liquiditeitsproblemen voor, de failliet had
geen reguliere kredietlijn bij een bank, w aardoor regelmatig tijdige betaling
van w erknemers en handelscrediteuren uitbleven. Failliet bleef ook in gebreke
om (tijdig) voor afdracht van onder meer loonheffing zorg te dragen.
Bij gebreke van tijdige betaling van de salarissen aan de w erknemers hebben
deze w erknemers met enige regelmaat hun w erkzaamheden opgeschort en
ontstonden er ook geschillen met leveranciers en handelscrediteuren vanw ege
te late of uitblijvende betalingen. Dit leidde w eer tot gerechtelijke procedures
en extra kosten die door incassobureaus in rekening w erden gebracht. Vanaf
begin 2020 w aren er ook aldus de heer Huijbregts enkele tegenvallers onder
meer de gezondheidsproblemen w aarmee de heer Huijbregts, die de feitelijke
leiding gaf het beleid bepaalde bij de failliet, kampte, de w interperiode
w aardoor de omzet nog verder terugviel en extra kosten die moesten w orden
gemaakt voor in te huren extra personeel vanw ege opschorting van de
w erkzaamheden door de in dienst zijnde personeelsleden en de naar de
mening van de heer Huijbregts hoge huurlasten en overige kosten van de
onderneming van failliet. Ook ontstonden er met regelmaat geschillen met
opdrachtgevers over de w ijze w aarop de projecten w erden uitgevoerd en de
vertraging die daarbij optrad. In februari 2020 w as het faillissement van
Totaal-Zonnepanelen BV reeds aangevraagd door een van de personeelsleden
doch deze faillissementsaanvrage is afgew ezen. Toen betaling uitbleef aan
(handels)crediteuren en ook van het achterstallig salaris aan de w erknemers,
is het faillissement door een andere w erknemer aangevraagd en bij verstek is
Totaal-Zonnepanelen BV op 2 juni jl. door de rechtbank Zeeland-W est-Brabant
in staat van faillissement verklaard. Hoew el de heer Huijbregts nog enige tijd
overw ogen heeft om verzet aan te tekenen tegen het faillissementsvonnis, is
hiervan toch afgezien nu de facto de activiteiten van de failliet al gestaakt
w aren omstreeks april en de huurovereenkomst van het bedrijfspand w as
beëindigd. Voorts heeft de bestuurder getracht in de periode april tot en met
mei activa van failliet via Marktplaats en andere sociale media te verkopen en
terw ijl de schulden verder opliepen. Hoofdoorzaak van het faillissement is
derhalve dat de omzet achterbleef in verhouding tot de bedrijfslasten die de
failliet maakte.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

02-07-2020
1

Toelichting
Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een w erknemer, w aarover
de bestuurder geruime tijd in discussie w as omtrent diens functioneren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

02-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-7-2020

2

Met toestemming rc opgezegd, indien aanw ezig

15-6-2020

1

Met toestemming rc opgezegd, indien aanw ezig

11-6-2020

2

Met toestemming rc opgezegd, indien aanw ezig

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, personeel,
advocaten, uw v en rechtbank.

02-07-2020
1

Afgew ikkeld.

29-09-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen.

02-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gereedschappen

€ 1.996,50

€ 0,00

totaal

€ 1.996,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn aldus opgave van de heer Huijbregts deel nog
aanw ezig in het bedrijfspand, w aar failliet al enige tijd geen toegang meer toe
heeft, nu de huurovereenkomst per 31 maart 2020 beëindigd is. Bij de
bestuurder staan nog een 19-tal zonnepanelen en een rolsteiger opgeslagen.
Er is een geringe kantoorinventaris, bestaande uit tafels, stoelen en kasten die
afgevoerd is uit het voormalig gehuurde.

02-07-2020
1

De curator heeft tw ee gegadigden die een bod hebben uitgebracht op de
zonnepanelen en de rolsteiger. In vervolg op deze biedingen is de rolsteiger
separaat verkocht aan één partij voor € 1.000, excl btw en de zonnepanelen
aan de andere partij voor € 650,= excl btw .

29-09-2020
2

Met de koper van de zonnepanelen dient nog te w orden afgerekend.
De koper heeft nog niet de 19 zonnepanelen afgenomen en de koopprijs
voldaan. De curator heeft de feitelijk bestuurder die de koper terzake
vertegenw oordigde hierop aangesproken.

24-12-2020
3

De koopsom is inmiddels door de koper voldaan en bijgeschreven op de
boedelrekening.

24-03-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de belastingdienst, nu de
huurovereenkomst voor datum faillissement reeds w as beëindigd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

02-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek bedrijfsmiddelen en mogelijke verkoop.

02-07-2020
1

Verkoop bedrijfsmiddelen.

29-09-2020
2

Afgew ikkeld.

24-03-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn nog deels aanw ezig in het bedrijfspand, w aar failliet al enige
tijd geen toegang meer toe heeft.

02-07-2020
1

Het bedrijfspand is door de verhuurder ontruimd. De nog aanw ezige
inventarisgoederen/voorraden zijn bij gebreke van enige w aarde door de
verhuurder afgevoerd naar de stort.

03-06-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek voorraden en onderhanden w erk en mogelijke verkoop.

02-07-2020
1

Afw ikkeling verkoop activa.

24-12-2020
3

Afgew ikkeld.

03-06-2021
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam, etc

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Failliet is eigenaar van de domeinnamen Totaal-zonnepanelen.nl,
Totaalzonnepanelen.nl en ikzoekzonnepanelen.nl. Er heeft zich al een
gegadigde gemeld voor de overname hiervan.

02-07-2020
1

De domeinnamen zijn niet verkocht kunnen w orden. De curator zal de
voorheen geïnteresseerde benaderen of deze bereid is een bod uit te
brengen.

24-03-2021
4

De activa, w elke aldus toelichting van de feitelijk bestuurder nauw elijks
w aarde vertegenw oordigen zijn door verhuurder bij het einde van de
huurovereenkomst afgevoerd naar het grof vuil.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek en verkoop andere activa.

02-07-2020
1

Afw ikkeling onderzoek van afvoer van activa van failliet bij beëindiging van de
huurovereenkomst ca 3 maanden voor datum faillissement.

24-12-2020
3

Controle w aarde en stand van zaken afgevoerde activa.

24-03-2021
4

Afgew ikkeld.

02-06-2022
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

3 facturen

€ 19.211,25

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 19.211,25

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Onderzoek incasso vorderingen, w elke deels betrekking hebben op
onderhanden w erk, w aarvan de stand van de projecten qua materiaal en
arbeidskosten achterloopt t.o.v. de reeds aanbetaalde bedragen.

02-07-2020
1

Het merendeel van de debiteuren heeft een aanbetaling verricht en niets
geleverd gekregen. Deze debiteuren hebben als crediteur m.b.t. de
aanbetaling de vordering ter verificatie aangemeld.

03-06-2021
5

Een debiteur dient nog een bedrag ad € 4.180,= moeten voldoen, w aarvoor
een aanmaning is gezonden.
De betreffende debiteur heeft stukken overlegd w aaruit zou blijken dat het
bedrag contant is voldaan. Uit de handtekening kan niet herleid w orden, w ie
hiervoor zou hebben getekend en w ie het geld heeft ontvangen. Hierover zal
navraag gedaan moeten w orden bij de bestuurder.

02-12-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek vorderingen.

02-07-2020
1

Voortzetting mogelijke incasso van vorderingen debiteuren.

29-09-2020
2

Mogelijke afw ikkeling incasso debiteuren.

24-12-2020
3

Incasso vordering.

03-06-2021
5

Navragen bij bestuurder contante betaling debiteur.

02-12-2021
6

Afgew ikkeld.

02-06-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 57,81
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een rekening met daarop een debetsaldo.

5.2 Leasecontracten

02-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

02-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft er geen schuldeiser een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft er geen schuldeiser een beroep gedaan op een
retentierecht.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft er geen schuldeiser een beroep gedaan op het recht van
reclame.

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken.

02-07-2020
1

Afgew ikkeld.

03-06-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voorgezet.

02-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Geen.

02-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

02-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er vindt nog een onderzoek plaats naar een mogelijke doorstart.

02-07-2020
1

Doorstart lijkt niet meer mogelijk.

29-09-2020
2

Afgew ikkeld, geen doorstart mogelijk gebleken.

24-12-2020
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 0,00

02-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek doorstartmogelijkheden.

02-07-2020
1

Doorstart lijkt niet meer mogelijk.

29-09-2020
2

Afgew ikkeld.

24-12-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratie digitaal ontvangen en zal deze gaan
onderzoeken. De papieren boekhouding bevindt zich nog in het voormalige
gehuurde pand te Roosendaal en zal binnenkort door de (oud) verhuurder op
het kantoor van de curator w orden afgeleverd.

02-07-2020
1

De papierenadministratie is inmiddels ontvangen en de komende periode zal
de administratie w orden beoordeeld, of er is voldaan aan de boekhoudplicht.

29-09-2020
2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

24-12-2020
3

De curator is nog doende met de onderzoeken en eventuele vragen die hier uit
voortvloeien voor de bestuurder.

24-03-2021
4

De boekhouding is vooralsnog onvoldoende inzichtelijk beschouw d. In
voorkomende gevallen dient de bestuurder nog een aanvulling te verstrekken.

03-06-2021
5

De curator heeft een uitgebreide brief aan de feitelijk en statutair bestuurders
met diverse vragen. Hierop is na zeer lange tijd een reactie ontvangen van een
advocaat, w elke reactie nog ter beantw oording voor ligt.

02-12-2021
6

Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement
verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal
nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in
te dienen.

02-06-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: niet gedeponeerd.
2018: niet gedeponeerd (te laat).
2017: 26-02-2018 gedeponeerd.

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-07-2020
1

De curator zal onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

29-09-2020
2

Voortzetting onderzoek.

Toelichting

24-12-2020
3

In verder onderzoek.

Toelichting

24-03-2021
4

De curator is nog doende met de onderzoeken en eventuele vragen die hier uit
voortvloeien voor de bestuurder.

Toelichting

03-06-2021
5

Voortzetting onderzoek mede in verband met eventueel ten onrechte genoten
NOW -uitkeringen.

Toelichting

02-12-2021
6

De curator heeft een uitgebreide brief aan de feitelijk en statutair bestuurders
met diverse vragen. Hierop is na zeer lange tijd een reactie ontvangen van een
advocaat, w elke reactie ter beantw oording door de curator voor ligt.

Toelichting
Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement
verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal
nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in
te dienen.

7.6 Paulianeus handelen

02-06-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2020
1

Toelichting
De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen.

In onderzoek

24-03-2021
4

Toelichting
De curator is nog doende met de onderzoeken en eventuele vragen die hier uit
voortvloeien voor de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoeken verrichten.

02-07-2020
1

In verder onderzoek.

24-12-2020
3

In het licht van het onbehoorlijk bestuur onderzoek w ordt ook dit onderzoek
voortgezet.

03-06-2021
5

De curator heeft een uitgebreide brief aan de feitelijk en statutair bestuurders
met diverse vragen. Hierop is na zeer lange tijd een reactie ontvangen van een
advocaat, w elke reactie ter beantw oording door de curator voor ligt.

02-12-2021
6

Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement
verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal
nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in
te dienen.

02-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schriftelijke en mondelinge communicatie met (indirect) bestuurders, advocaat
en boekhouder.

02-07-2020
1

Voortzetting onderzoek.

29-09-2020
2

Onderzoeken verrichten en zonodig nadere informatie opvragen.

24-03-2021
4

Voortzetting onderzoeken.

03-06-2021
5

Correspondentie aan bestuurders.

02-12-2021
6

Beoordelen indienen vordering in privéfaillissementen.

02-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V P.M.

€ 22.961,26

24-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 53.439,00

02-07-2020
1

€ 64.322,00

29-09-2020
2

€ 67.938,00

24-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-07-2020
1

€ 23.451,71

24-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-07-2020
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

02-07-2020
1

15

29-09-2020
2

18

24-12-2020
3

19

24-03-2021
4

20

02-12-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 38.474,66

02-07-2020
1

€ 68.348,91

29-09-2020
2

€ 86.817,58

24-12-2020
3

€ 88.500,56

24-03-2021
4

€ 93.163,06

02-12-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

02-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Afw ikkelen ontslag personeel;
Verkoop activa;
Mogelijke verkoop en doorstart onderneming;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

02-07-2020
1

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Verkoop activa;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

29-09-2020
2

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Afw ikkeling verkoop zonnepanelen;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

24-12-2020
3

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

24-03-2021
4

Incasso vordering; en
Onderzoek rechtmatigheid.

03-06-2021
5

Onderzoek contante betaling debiteur; en
Voortzetten discussie bestuurders.

02-12-2021
6

Beoordelen indiening vordering bestuurdersaansprakelijkheid in
privéfaillissementen.

02-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

02-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

02-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Schriftelijke en mondelinge communicatie met rechtbank.

02-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

