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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dakw erken Parkstad B.V., tevens handelende onder de naam
Dakdekkersbedrijf de Nok

15-08-2019
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Gegevens onderneming
Statutaire naam: Dakw erken Parkstad B.V.
Statutaire zetel: Heerlen
Feitelijk: idem
Handelsnamen: Dakw erken Parkstad B.V. en Dakdekkersbedrijf de Nok
Rechtsvorm: besloten vennootschap
KvK-nummer: 57038821
Vestigingsadres: Limaw eg 2, 6415 XD Heerlen
Datum oprichtingsakte: 23 januari 2013
Datum 1e inschrijving : 23 januari 2013
Nevenvestigingen: geen
Bankrelatie: ING Bank
Accountant: 216 accountants
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Activiteiten onderneming
het uitoefenen van een dakdekkersbedrijf; dakdekken en bouw en van
dakconstructies en het leggen van pannendaken.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-08-2019
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Boedelsaldo
Verslagperiode
van
6-8-2019

15-08-2019
1

t/m
15-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11,00 uur

totaal

11,00 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Naam bestuurder: F.J.E. Combach
Geboortedatum en -plaats: 3 januari 1965 te Heerlen
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Failliet huurt een loods, gelegen aan de Limaw eg 2 te Heerlen. De bestuurder
heeft aangegeven verzet te w illen instellen tegen het faillissement. De
curator w il in afw achting van de uitkomst van het verzet geen onomkeerbare
beslissingen nemen. De huurovereenkomst is daarom nog niet opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Dit zal nog moeten w orden onderzocht als het faillissement in stand zou
blijven.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Vanw ege het verzet is het personeelslid nog geen ontslag aangezegd. Op dit
moment is de toestand van de boedel nog te onduidelijk en bestaat de kans
dat de schuldenaar, zoals hij zelf zegt, niet verkeert in de toestand dat hij
heeft opgehouden te betalen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op het terrein van failliet w erd een bedrijfsbusje en diverse
dakdekkersmaterialen en gereedschappen aangetroffen. Zolang onzeker is of
het faillissement in stand zal blijven, zal nog geen taxatie en/of verkoop van
de zaken plaatsvinden.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou nog onderhanden w erk zijn, aldus de bestuurder van failliet. De
curator heeft gevraagd om de stukken w aaruit blijkt om w elke w erken het
gaat en w elke w aarde daarmee gemoeid is. Deze stukken zijn nog niet
ontvangen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Per datum faillissement vertoonde de bankrekening van failliet een positief
saldo van bijna € 5.000,00, zo liet de ING w eten. Op 8 augustus 2019
bedroeg het saldo € 17.315,45. Dit blijkt uit een print screen van de ING
Mobiel Bankieren app van failliet. (Failliet zegt zijn inloggegevens van de ING
vergeten te zijn en kan daarom op geen andere w ijze dan via de Mobiel
Bankieren App de mutaties op de rekening zichtbaar maken). Volgens failliet
zou inmiddels nog een betaling op de ING rekening zijn binnengekomen van
€ 15.000,00, maar daarvan heeft de curator nog geen stukken gezien.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is onbekend of er nog debiteuren zijn. De curator heeft verzocht om
verstrekking van een proef- en saldibalans per datum faillissement, zodat
meer zicht op de aanw ezige activa en passiva komt. De proef- en saldibalans
is echter nog niet verkregen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De beslissing hierover zal w orden uitgesteld tot het moment w aarop beslist
is op het verzet.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Buiten de kosten van de curator, zijn er geen boedelvorderingen bekend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.901,00
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Toelichting
Deze vordering is gebaseerd op het crediteurenoverzicht per datum
faillissement dat de curator van de accountant van failliet ontving.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.800,00
Toelichting
Dit zijn de preferente aanvraagkosten van de aanvragers van het
faillissement: stichting bedrijfstakpensioenfonds, opleidingsfonds en
aanvullingsfonds.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
7
Toelichting
Volgens het crediteurenoverzicht van de accountant van failliet heeft failliet
per datum faillissement de volgende schulden:
- aanvrager faillissement: Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de
bouw nijverheid ad € 9.128,95.
- aanvrager faillissement: Stichting opleidings- en ontw ikkelingsfonds bouw &
infra ad € 568,33
- aanvragen: stichting aanvullingsfonds bouw & infra ad € 480,58
- 216 accountants ad € 847,00
Verder w erd een vordering ingediend door:
- Franssen Franken ter hoogte van € 1.002,70
- CJIB ad € 2.032,52
Verder is er een mogelijke vordering van Befran Bedrijfsw agens, maar de
hoogte van die vordering is nog onduidelijk.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

