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Algemene gegevens
Naam onderneming
Interplint Holding B.V.

08-01-2021
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Gegevens onderneming
De vennootschap is opgericht op 6 juni 2016 en een dag later ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
66195047.
De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd in Etten-Leur, maar de
vennootschap houdt kantoor op een locatie te (5145 NB) W aalw ijk, aan de
Kleiw eg no. 10.

08-01-2021
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Activiteiten onderneming
Holdingmaatschappij

08-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 18.000,00

€ -6.627,00

€ 128.491,00

2017

€ 18.000,00

€ -1.277,00

€ 134.594,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-01-2021
1

€ 0,00

15-04-2021
2

Toelichting
Op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator is een bedrag
ontvangen van € 20.570,00. Op korte termijn zal een faillissementsrekening
w orden geopend, zodat voornoemd bedrag kan w orden overgeboekt.

Toelichting
Overboeken saldo na opening faillissementsrekening.

20-08-2021
3

Verslagperiode
van
1-12-2020

08-01-2021
1

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

15-04-2021
2

t/m
5-4-2021
van
6-4-2021

20-08-2021
3

t/m
31-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 9 min

2

85 uur 9 min

3

26 uur 45 min

totaal

152 uur 3 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het geplaatste kapitaal van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Interplint Holding B.V. (hierna: ‘curanda’) w erden
gehouden door 4 aandeelhouders, die ieder 25% van die aandelen hielden.
Deze aandeelhouders zijn:
1. de besloten vennootschap
Management B.V.;
2. de besloten vennootschap
Holding B.V.;
3. de besloten vennootschap
B.V.; en
4. de besloten vennootschap
B.V.

08-01-2021
1

met beperkte aansprakelijkheid T.V.G.
met beperkte aansprakelijkheid D.J. Bakker
met beperkte aansprakelijkheid CAMY Holding
met beperkte aansprakelijkheid Dröge Holding

Sinds 28 januari 2019 is volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel de heer Edw in Jan Dröge bestuurder van curanda. De
heer Dröge is tevens bestuurder van aandeelhouder sub 4, zoals hiervoor
vermeld.
De aandeelhouders hebben de curator te kennen gegeven dat er begin
oktober een vergadering van aandeelhouders is gew eest w aarin unaniem is
besloten de heer Dröge te ontslaan als bestuurder van curanda. Dit besluit zou
rechtsgeldig zijn genomen, maar nimmer verw erkt in het Handelsregister. De
achterliggende stukken zijn opgevraagd door de curator.
Curanda zelf houdt alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interplint B.V. Curanda is
eveneens bestuurder van deze dochtermaatschappij. Deze
dochtermaatschappij hield zich bezig met het verzagen van tegels tot plinten
en het verzagen van grote platen (van bijvoorbeeld) keramiek tot (bijvoorbeeld
keukenbladen en traptreden).
De dochtermaatschappij, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Interplint B.V., is door de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant,
locatie Breda, op 23 februari 2021 in staat van faillissement verklaard.

15-04-2021
2

De faillissementen Interplint Holding B.V. en Interplint B.V. w orden met
toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd afgew ikkeld.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek

08-01-2021
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N.v.t.

20-08-2021
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
In onderzoek

08-01-2021
1

Na het faillissement van de dochtermaatschappij is de huurovereenkomst met
toestemming van de rechter commissaris opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.

15-04-2021
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I.v.m. premieachterstand zijn de verzekeringen beëindigd.

20-08-2021
3

1.4 Huur
De dochtermaatschappij van curanda huurt de hiervoor vermelde locatie in
W aalw ijk. Curanda huurt zelf niets.

08-01-2021
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Het pand is inmiddels bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

20-08-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De aandeelhouders lijken gebrouilleerd te zijn geraakt, w aarbij er tw ee
‘kampen’ zijn ontstaan. Enerzijds de heer Dröge als zow el middellijk
aandeelhouder als enig zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda en
anderzijds de overige drie aandeelhouders.
Naar de curator juist begrijpt, zijn deze drie aandeelhouders ook de
kapitaalverschaffende aandeelhouders, althans in die zin dat zij curanda
‘slechts’ geld hebben geleend en zich verder niet bemoeiden met de dagelijkse
gang van zaken.
De heer Dröge heeft, via zijn persoonlijke holdingmaatschappij Dröge Holding
B.V., ook geld uitgeleend aan curanda, maar w as daarnaast – zoals opgemerkt
– als bestuurder van curanda ook verantw oordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken.
De drie aandeelhouders zijn ontevreden over de resultaten. In 2019 w erd er
(met de onderneming, w aaronder tevens begrepen de w erkmaatschappij) nog
een omzet behaald van (afgerond) € 200.000,-, terw ijl die omzet in 2020 blijf
steken op (afgerond) € 100.000,-. Daarnaast zijn er volgens de
aandeelhouders een aantal zaken aan het licht gekomen w aarvan zij geen
kennis hadden, zoals diverse juridische procedures w aarbij curanda, dan w el
haar dochtermaatschappij, betrokken is gew eest. De aandeelhouders hebben
zich om die reden naar eigen zeggen genoodzaakt gezien in te grijpen en het
ontslag van de bestuurder op de agenda gezet. Verder zouden zij daarbij te
kennen hebben gegeven dat met een verkoop van de activa van curanda alle
schuldeisers (van curanda en de dochtermaatschappij) voldaan zouden kunnen
w orden. In de tussentijd hebben de aandeelhouders een beroep gedaan op
een bevriende relatie die de lopende projecten van de dochtermaatschappij
kon afmaken, zulks omdat de aandeelhouders zelf niet de benodigde tijd en
kennis hebben die w erken af te maken.
Desgevraagd door de curator hebben deze drie aandeelhouders hun
vermoedelijke verklaring gegeven voor het achterblijven van de omzet, w elke
volgens hen w as gelegen in enerzijds een terugnemende inzet van de heer
Dröge als bestuurder van curanda (daar w aar hij met andere ondernemingen
bezig w as) en anderzijds kw ade opzet zijdens de heer Dröge. De curator zal
uiteraard onderzoek doen.
De heer Dröge daarentegen w as ervan overtuigd dat curanda nog te redden
zou zijn en verlangde van zijn medeaandeelhouders dat zij zouden
meew erken aan een nieuw e kapitaalinjectie. Gelet op het standpunt van deze
drie aandeelhouders zoals hiervoor verw oord, w aren zij daartoe niet bereid.
De heer Dröge heeft vervolgens namens zijn persoonlijke holding maatschappij
de openstaande managementvergoeding bij curanda opgeëist alsmede dier
lening aan curanda opgeëist. Toen er niet betaald w erd, heeft de heer Dröge
het faillissement van curanda aangevraagd.
Volgens de heer Dröge hebben de overige aandeelhouders hem het w erk
onmogelijk gemaakt, door hem te ontslaan als bestuurder van curanda, een
deel van de activa te verplaatsen en het w erk onder te brengen bij een
concurrent.

08-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-01-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

08-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-9-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w erkzaamheden.

08-01-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

08-01-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-01-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
W ordt nog nader geïnventariseerd, daar w aar tegenstrijdige berichten zijn
ontvangen over w ie de eigenaar is van bepaalde zaken; curanda of de
w erkmaatschappij.

08-01-2021
1

Bedrijfsmiddelen
Curanda w as volgens de bestuurder van curanda de eigenaar van de
bedrijfsmiddelen die de w erkmaatschappij gebruikte voor de exploitatie van
haar activiteiten. Tot deze bedrijfsmiddelen behoren volgens opgaaf van de
bestuurder van curanda onder meer een:
zaagmachine;
w aterjet(zaag)machine;
heftruck;
pompw agen
w atersnijmachine
inpaktafel;
kraanbaan 40 m en 2 takels;
afzuigw and voor een spuithok;
etc.
Een deel van de door de bestuurder aangegeven bedrijfsmiddelen bevinden
zich niet meer op de bedrijfslocatie. De curator doet onderzoek naar w aar deze
zaken zich op dit moment bevinden. Over de zaagmachine heeft de bestuurder
van curanda verklaard, dat hij deze heeft veiliggesteld voor de Italiaanse
leverancier die daarop een pandrecht c.q. eigendomsvoorbehoud zou hebben.
De zaagmachine zou zich nabij in opslag bevinden. De curator heeft dit
onderzocht en inmiddels is de zaagmachine terug op de bedrijfslocatie van
curanda.
Inventaris
Gebruikelijke kantoorinventaris, w aaronder een bureau, bureaustoel,
beeldschermen, alsmede de inrichting voor opslag, w aaronder houten en
metalen stellingen, en de inrichting van een keukentje, w aaronder een
koelkast, magnetron, koffieautomaat en keukenblok.
De niet aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn op eerste verzoek van de curator
teruggebracht naar de bedrijfslocatie.
Nadat alle activa compleet w as, zijn alle zaken getaxeerd. Nadat de taxatie
had plaatsgevonden, is door de curator een zgn. kijkdag georganiseerd voor
opkopers. Het uiteindelijk hoogst uitgebrachte bod is aan de rechtercommissaris voorgelegd. Met haar toestemming is de desbetreffende activa
verkocht aan de hoogste bieder. De koopsom is vermeerderd met
omzetbelasting.
Gelet op de geconsolideerde afw ikkeling is niet nader onderzocht aan w elke
gefailleerde vennootschap w elke zaken in eigendom toebehoren.

15-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Mogelijk op de bodemzaken die zich ten tijde van het uitspreken van het
faillissement nog op de bodem van curanda bevonden.

08-01-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Traceren van de ontbrekende zaken, een inventarisatie van de eigendom en
verkoop.

08-01-2021
1

In afw achting van bezemschone oplevering van het pand door de koper, zodat
het pand kan w orden opgeleverd aan de verhuurder. Hierna resteren er geen
w erkzaamheden meer ten aanzien van de activa.

15-04-2021
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Geen w erkzaamheden meer.

20-08-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van curanda w aren reeds voorafgaand aan het faillissement
gestaakt.

08-01-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen w erkzaamheden.

08-01-2021
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curanda houdt de aandelen in het geplaatste kapitaal van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interplint B.V. Geen van de
aandeelhouders van curanda heeft interesse getoond in de overname van
deze aandelen. Sterker nog, de drie aandeelhouders hebben aangegeven op
korte termijn het faillissement van deze vennootschap te zullen aanvragen.

08-01-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen w erkzaamheden.

08-01-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.

08-01-2021
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Blijkens de ontvangen administratie zouden er nog verschillende facturen
onbetaald zijn gebleven aan Interplint B.V. Dit w ordt nader onderzocht door
middel van controle van de bankafschriften. Vervolgens w orden de debiteuren
aangeschreven.

15-04-2021
2

Zodra de curator in het bezit is van de bankafschriften zal hij tot controle van
de bankmutaties overgaan alvorens hij de debiteuren aanschrijft.

20-08-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

08-01-2021
1

Onderzoek naar openstaande vorderingen en aanschrijven debiteuren.

15-04-2021
2

Controle bankmutaties w aarna de debiteuren aangeschreven kunnen
w orden.

20-08-2021
3

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

08-01-2021
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5.2 Leasecontracten
Het kopieerapparaat w erd geleased.

08-01-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

08-01-2021
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

08-01-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

08-01-2021
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Curanda had in Italië een zaagmachine gekocht w aarbij zij betaling van de
koopsom in termijnen is overeengekomen. Deze machine is echter geleverd
door de Italiaanse leverancier onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.
Aangezien niet alle termijnen zijn voldaan, heeft de leverancier haar machine
opgeëist en deze inmiddels laten ophalen.

15-04-2021
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

08-01-2021
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

08-01-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

08-01-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Leaseovereenkomst beëindigen.

08-01-2021
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De leaseovereenkomst is beëindigd.

20-08-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

08-01-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

08-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

08-01-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Is nog in onderzoek. De heer Dröge heeft te kennen gegeven w ellicht in
afgeslankte vorm de activiteiten van curanda te w illen voortzetten.

08-01-2021
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N.v.t.

15-04-2021
2

6.5 Verantwoording
In onderzoek.

08-01-2021
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N.v.t.

15-04-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Is nog in onderzoek. De heer Dröge heeft te kennen gegeven w ellicht in
afgeslankte vorm de activiteiten van curanda te w illen voortzetten.

Toelichting
N.v.t.

08-01-2021
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15-04-2021
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

08-01-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Taxeren van de bedrijfsmiddelen en mogelijkheden van doorstart
onderzoeken.

08-01-2021
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Geen nadere w erkzaamheden.

15-04-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

08-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Lijkt voorshands aan te zijn voldaan.

08-01-2021
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De laatste jaarrekening die is gedeponeerd, is de jaarrekening 2018. Die
jaarrekening is tijdig gedeponeerd. Jaarrekening 2019 is (nog) niet
gedeponeerd.

15-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

08-01-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

08-01-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

08-01-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-01-2021
1

Toelichting
W ordt onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het gebruikelijke boekenonderzoek zal plaatsvinden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het uitvoeren van het gebruikelijke boekenonderzoek, w aarbij onder meer zal
w orden gekeken naar de volstorting van de aandelen. Tevens zal onderzoek
w orden gedaan naar de oorzaak van het faillissement.

08-01-2021
1

De komende verslagperiode zal gekeken w orden of de curator in het bezit is
van de benodigde administratie ten behoeve van het boekenonderzoek. In
ieder geval dienen de bankafschriften nog verkregen te w orden. Hierna zal
het boekenonderzoek w orden opgestart.

20-08-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.075,00

20-08-2021
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Verhuurder: € 9.075,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.510,00

20-08-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

20-08-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

20-08-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 136.098,09

20-08-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

08-01-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren vorderingen van de crediteuren.

08-01-2021
1

De door de curator ontvangen vorderingen w orden komende verslagperiode
beoordeeld en verw erkt in de crediteurenadministratie.

15-04-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

08-01-2021
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

08-01-2021
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

08-01-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

08-01-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nader inventariseren van de bedrijfsmiddelen, deze laten taxeren en
verkopen, w aarbij ook de mogelijkheid van een doorstart w ordt onderzocht.
Daarbij w ordt ook afgew acht in hoeverre het faillissement van de
w erkmaatschappij volgt, zodat eventueel geconsolideerd kan w orden
afgew ikkeld. Na afronding van die w erkzaamheden kan het reguliere
boekhoudkundig onderzoek w orden opgestart.

08-01-2021
1

Onderzoek openstaande vorderingen op debiteuren, inventariseren
vorderingen crediteuren, naheffingsaanslag 29 lid 7 OB laten opleggen
alsmede opstarten boekhoudkundig onderzoek.

15-04-2021
2

Openstaande vorderingen incasseren en na ontvangst alle benodigde
financiële stukken opstarten boekhoudkundig onderzoek.

20-08-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

08-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2021

20-08-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Uitvoering geven aan het plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

08-01-2021
1

