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Algemene gegevens
Naam onderneming
Edalco Services BV

01-07-2020
1

Gegevens onderneming
Groenew eg 8
6041 AX Roermond

01-07-2020
1

w w w .schoonmaakbedrijflutgens.nl

Activiteiten onderneming
Interieurreiniging van gebouw en; uitleenbureaus.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 2.230.173,00

€ 144.821,00

€ 648.119,00

2018

€ 1.937.206,00

€ -143.579,00

€ 395.582,00

2020

€ 360.288,00

€ -87.204,00

€ 215.611,00

2019

€ 1.624.690,00

€ -243.198,00

€ 285.918,00

2017

€ 2.134.477,00

€ -163.701,00

€ 540.411,00

Toelichting financiële gegevens

01-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: de gegevens over 2016 t/m 2018 komen voort uit de
jaarrekeningen. De omzetgegevens van de jaren 2019 en 2020 komen voort
uit de conceptstukken 2020 opgemaakt t/m maart 2020.

01-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
42

01-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 9.979,88

01-07-2020
1

€ 37.787,73

30-09-2020
2

€ 47.376,35

30-12-2020
3

€ 60.615,29

29-06-2021
4

€ 2.854,79

07-01-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

01-07-2020
1

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

30-09-2020
2

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

30-12-2020
3

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020

29-06-2021
4

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

07-01-2022
5

t/m
31-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

75 uur 12 min

2

63 uur 54 min

3

23 uur 0 min

4

48 uur 36 min

5

11 uur 12 min

totaal

221 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder is Lanuza BV die op haar beurt vertegenw oordigd w ordt
door de heer K. Lutgens. Enig aandeelhouder is Edalco Verhuur BV.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: het is de curator bekend dat er sprake is van één lopende
gerechtelijke procedure. Zie hiervoor verder punt 9 van dit verslag.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld, zie verder punt 9 van dit verslag.

30-09-2020
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: de curator is doende te inventariseren van w elke verzekeringen er
sprake is. Na inventarisatie zal de curator w aar nodig tot beëindiging van de
verzekeringen overgaan.

01-07-2020
1

Verslag 2: alle lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Ook w erden de
royementspolissen ontvangen. Er is geen sprake van resterende
premierestituties. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

30-09-2020
2

1.4 Huur
Verslag 1: het pand w ordt gehuurd. De curator heeft inmiddels de
huurovereenkomst beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van
maximaal 3 maanden. De curator streeft er echter naar om in overleg met de
verhuurder tot een eerdere beëindiging te komen, zodra de activa die
aanw ezig zijn in het pand te gelden zijn gemaakt.

01-07-2020
1

Daarnaast heeft failliet tw ee gedeeltes van het door hem gehuurde
onderverhuurd. De curator heeft inmiddels ook die huurovereenkomsten
beëindigd.
Verslag 2: de huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden, gelijktijdig met
de oplevering van het bedrijfspand, op 22 juli 2020 geëindigd. Ook de
onderhuurders hebben al vóór oplevering van het bedrijfspand het gehuurde
opgeleverd. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

1.5 Oorzaak faillissement

30-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: de middellijk bestuurder verklaart hierover het volgende:

01-07-2020
1

In 2007 is met het bedrijf gestart als eenmanszaak. Enkele jaren heeft de
middellijk bestuurder dit alleen gerund en daarna heeft hij enkele w erknemers
in dienst genomen. De groei van het bedrijf ging hard. Zow el het aantal
personeelsleden als de omzet verdubbelde jaarlijks. Dit ging zo door tot
ongeveer 2017, w aarbij een omzet w erd gerealiseerd van 2,7 miljoen. Er
w aren veel goede contracten c.q. opdrachten, maar vanaf 2017 ging alles
langzaamaan bergafw aarts. Ze verloren veel grote contracten, diverse
w erknemers kw amen langdurig in de ziektew et, w aarvoor het bedrijf niet w as
verzekerd, andere contracten w erden overgezet naar andere
schoonmaakbedrijven en er w erd gesw itcht van accountant w at uiteindelijk
niet goed uitpakte. De kosten van de nieuw e boekhouder bleken erg hoog en
daarnaast w as de nieuw e boekhouder niet tevreden over w at hij op locatie
deed. Uiteindelijk belandde de boekhouder in de ziektew et en toen is er een
geschil met het boekhoudkantoor gekomen dat ook veel geld heeft gekost.
Inmiddels overschreden de kosten de inkomsten en de huidige covid-19 crisis
is de druppel gew eest. Daardoor viel 85% van de omzet w eg. Bedrijven w aren
dicht, dus er hoefde simpelw eg niet gereinigd te w orden. Er w as voor dit jaar
een omzet begroot van 1,8 miljoen, maar in tw ee maanden tijd verloren ze een
omzet van € 200.000,00.
De oorzaken zijn derhalve gew eest:
- Het verliezen van grote contracten.
- Veel ziekte bij w erknemers en daardoor ontstane geschillen w aarvoor w eer
hoge advo-caatkosten gemaakt moesten w orden.
- Het sw itchen van accountant w at niet goed uitpakte.
- Covid-19 crisis.
Uiteindelijk w erd als enige oplossing gezien om het faillissement aan te vragen
van Edalco Services BV.
Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
42

01-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
42

01-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-6-2020

42

De ontslagbrieven w erden per aangetekende post verzonden

totaal

42

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder; telefonisch contact en
correspondentie medew erker failliet; telefonisch contact en correspondentie
UW V; telefonisch contact en correspondentie w erknemers; verzoek
toestemming RC voor beëindiging arbeidsovereenkomsten; opstellen
personeelslijst; opstellen ontslagbrieven; aan vakbonden inz. melding collectief
ontslag; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse w erknemers;
telefonisch contact en correspondentie UW V; correspondentie medew erker
failliet.

30-09-2020
2

Verslag 3: correspondentie UW V.

30-12-2020
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie diverse w erknemers;
telefonisch contact en correspondentie medew erker failliet.

29-06-2021
4

Verslag 5: correspondentie met een w erknemer.

07-01-2022
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kosten TenS

€ -1.162,50

Boedelbijdrage

Inventaris + voorraad

€ 9.377,50

€ 4.970,08

totaal

€ 8.215,00

€ 4.970,08

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: er is sprake van een inventaris, bestaande uit kantoorinventaris,
keukeninventaris, w erkmaterialen en machines. De curator is doende de
inventaris, samen met de voorraad, te verkopen. Er zal gestart w orden met
het opmaken van een verkoopbrochure en daarna zullen biedingen w orden
verzameld. Een veiling ligt niet voor de hand gezien de aard en omvang van de
zaken.

01-07-2020
1

Verslag 2: inmiddels heeft een verkoop van de activa plaatsgevonden. Het
betreft dan zow el de inventaris als de voorraad. Er is voor deze zaken één
prijs overeengekomen, dus een splitsing van de koopsom per onderdeel is niet
mogelijk. Vandaar dat de verkoopopbrengst onder punt 3.3 w ordt benoemd.
Nadat door enkele partijen biedingen zijn gedaan voor de verkoop van de
activa, is het hoogste bod geaccepteerd. Dit bedroeg € 7.750,00 exclusief BTW .
Er dient voor w at betreft deze verkoop nog een afrekening plaats te vinden
met de bank als pandhouder. Dat zal de curator nog oppakken.

30-09-2020
2

Verslag 3: de afrekening met de pandhouder heeft nog niet plaatsgevonden,
omdat er nog discussie bestaat over de rechtsgeldigheid van het pandrecht.
De curator is van mening dat (nog) niet vast staat dat het pandrecht
rechtsgeldig gevestigd is. Het is aan de bank om anderszins aan te tonen. De
curator zal tot nader orde niet tot afrekening overgaan.

30-12-2020
3

Verslag 4: de discussie omtrent de rechtsgeldigheid van het pandrecht is
inmiddels afgerond. Dat betekent dat de curator nu kan overgaan tot
afrekening van de opbrengst uit de verkoop van inventaris en voorraad. De
curator zal daar op korte termijn toe overgaan.

29-06-2021
4

Verslag 5: de curator is in deze verslagperiode overgegaan tot afrekening
met de bank van de opbrengst uit de verkoop van inventaris en voorraad (zie
punt 5.4). Er w erd in dezen een verkoopopbrengst gerealiseerd van €
9.377,50 inclusief BTW . De kosten bedragen € 1.162,50. De opbrengst na
aftrek van kosten komt derhalve neer op € 8.215,00.

07-01-2022
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: maximaal tot de hoogte van de vordering van de fiscus is er sprake
van bodemvoorrecht op de goederen die ten tijde van uitspraak van het
faillissement op locatie van failliet aanw ezig w aren.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

01-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie
bemiddelaar t.b.v. verkoop activa; verzoek toestemming RC verkoop activa;
intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact, bespreking en correspondentie middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact, bespreking en
correspondentie bemiddelaar t.b.v. verkoop activa; opstellen
koopovereenkomst; correspondentie koper; intern overleg; opstellen factuur;
controle ontvangst betaling.

30-09-2020
2

Verslag 3:-.

30-12-2020
3

Verslag 4: -.

29-06-2021
4

Verslag 5: correspondentie met Intrum/pandhouder.

07-01-2022
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: er is sprake van een voorraad poetsspullen. De curator is doende
de inventaris, samen met de voorraad, te verkopen. Er zal gestart w orden met
het opmaken van een verkoopbrochure en daarna zullen biedingen w orden
verzameld. Een veiling ligt niet voor de hand gezien de aard en omvang van de
zaken.

01-07-2020
1

Verslag 2: zie hiervoor punt 3.3 van dit verslag.

30-09-2020
2

Verslag 3: zie hiervoor punt 3.3 van dit verslag.

30-12-2020
3

Verslag 4: zie hiervoor punt 3.3 van dit verslag.

29-06-2021
4

Verslag 5: zie hiervoor punt 3.3 van dit verslag. Afgehandeld.

07-01-2022
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie
bemiddelaar t.b.v. verkoop activa; verzoek toestemming RC verkoop activa;
intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: zie hiervoor punt 3.3 van dit verslag.

30-09-2020
2

Verslag 3: -.

30-12-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8,80

€ 0,00

€ 4.345,24

€ 0,00

€ 73,86

€ 0,00

€ 1.815,00

€ 0,00

€ 510,00

€ 0,00

€ 86,43

€ 0,00

€ 6.839,33

€ 0,00

Portokosten
Belastingteruggave
Oud ijzer
Klantenbestand
Belastingteruggave W tl
Restitutie PostNL
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Verslag 1: de curator heeft vlak na uitspraak faillissement getracht om het
klantenbestand te verkopen. Er is daarvoor een biedingsprocedure gestart met
meerdere partijen. Er w erden geheimhoudingsverklaringen ondertekend en na
ontvangst daarvan informatie uitgew isseld. Er w erden al indicatieve biedingen
uitgebracht, maar uiteindelijk hebben alle geïnteresseerde partijen alsnog
afgehaakt, zodat het niet tot een verkoop is gekomen.

01-07-2020
1

Verslag 2:

30-09-2020
2

Klantenbestand:
Tijdens deze verslagperiode heeft zich toch w eer een gegadigde gemeld ter
overname van het klantenbestand. Daarmee w erd overeenstemming bereikt.
Het klantenbestand w erd verkocht voor € 1.500,00 exclusief BTW . Dit punt kan
hiermee als afgehandeld w orden beschouw d.
Belastingteruggave:
Deze belastingteruggave betreft de uitw inning van de G-rekening.
Portokosten:
Een voormalig klant van failliet meldde zich bij de curator m.b.t. een sleutel van
de klant die failliet nog in haar bezit had. Deze sleutel is door failliet bij ons
ingeleverd en op kosten van de klant per aangetekend post aan haar
geretourneerd.
Verslag 3: ten tijde van uitspraak van het faillissement w as er nog een
container met oud ijzer aanw ezig bij het bedrijfspand. Op verzoek van de
curator heeft de middellijk bestuurder ervoor gezorgd dat dit w erd opgehaald.
Voor het gew icht aan ijzer w erd een vergoeding ontvangen van € 73,86. Op
verzoek van de curator is dit bedrag inmiddels door de middellijk bestuurder
voldaan op de faillissementsrekening. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

30-12-2020
3

Verslag 4: de belastingdienst heeft een bedrag van € 510,00 inzake W tl 2020
uitgekeerd op de boedelrekening.

29-06-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie
diverse gegadigden; opstellen brief biedingsprocedure; opstellen
geheimhoudingsverklaring; bestudering biedingen; anonimiseren
klantenbestand; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie koper; intern overleg;
opstellen facturen; controle ontvangst betalingen.

30-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
opstellen dossiernotitie; controle ontvangst betaling; intern overleg.

30-12-2020
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 97.153,21

€ 59.377,68

€ 16.647,28

Boedeldebiteuren (2 t/m 7 juni 2020)

€ 27.943,53

€ 24.387,48

€ 3.829,30

€ 125.096,74

€ 83.765,16

€ 20.476,58

totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1: er is sprake van een debiteurenportefeuille van voor datum
faillissement ad € 97.153,21. Daarop claimt de bank pandrecht. De curator zal
de debiteurenlijst nog nader bekijken en als dit voor de curator akkoord is, dan
zal de boedel de incasso van die debiteuren ter hand nemen namens de
pandhouder. Tussen de boedel en de pandhouder w erd al een afspraak
gemaakt omtrent de boedelbijdrage, zijnde 10% van de opbrengst van de prefaillissementsdebiteuren met ingang van datum faillissement.

01-07-2020
1

Daarnaast is besloten om de w erkzaamheden van failliet kort voort te zetten,
zodat in die periode onderzocht kon w orden of er sprake zou kunnen zijn van
een langere voortzetting dan w el een doorstart, w aarvoor het van belang zou
zijn dan het bedrijf zou blijven draaien. Uiteindelijk is gebleken dat een
voortzetting en doorstart niet haalbaar bleek. Daarom is vanaf 8 juni 2020 het
w erk stilgelegd. Voor de w erkzaamheden die gedaan zijn van 2 t/m 7 juni 2020
zijn door failliet facturen opgesteld. Het betreft hier boedeldebiteuren. De
curator heeft deze facturen ter voldoening naar de boedeldebiteuren
verzonden. Het totaal van de opgemaakte facturen over deze periode is €
27.641,03, w aarvan inmiddels € 9.893,45 w erd voldaan. Mogelijk is er enige
overlap met de pré-faillissementsperiode.
Verslag 2: de incasso van de pre-faillissementsdebiteuren is door de curator
inmiddels opgepakt. Inmiddels is er € 3.261,97 ontvangen op de
faillissementsrekening. De incasso van de boedeldebiteuren is ook nog altijd
gaande en daarbij w erd tot op heden een bedrag ontvangen van € 19.752,69.
De curator zal verder gaan met de incasso van de debiteuren.

30-09-2020
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode w erden w eer enkele betalingen
ontvangen van de pre-faillissementsdebiteuren en de boedeldebiteuren. Er zijn
nog enkele debiteuren die moeten betalen. De curator is met deze debiteuren
in gesprek. Tot op heden w erd in elk geval een bedrag van € 10.590,08
ontvangen van de pre-faillissementsdebiteuren en een bedrag van €
21.939,34 van de boedeldebiteuren.

30-12-2020
3

Verslag 4: tijdens deze verslagperiode w erden w eer enkele betalingen
ontvangen van de pre-faillissementsdebiteuren en de boedeldebiteuren. In
overleg met Intrum (namens de bank) is besloten de incasso van resterende
debiteuren vanw ege oninbaarheid te staken. In totaal w erd er een bedrag van
€ 59.377,68 ontvangen van de pre-faillissementsdebiteuren en een bedrag
van € 24.387,438 van de boedeldebiteuren.

29-06-2021
4

De afrekening met de pandhouder kon in eerdere verslagperiodes (nog) niet
plaatsvinden, omdat er nog discussie bestond over de rechtsgeldigheid van
het pandrecht. De discussie omtrent de rechtsgeldigheid van het pandrecht is
inmiddels afgerond. De kw estie is in der minne opgelost via de w eg van de
boedelbijdrage, door deze hoger vast te stellen dan eerder afgesproken. De

curator is met de bank overeengekomen dat een boedelbijdrage van 25% over
alle ontvangen bedragen (w as 10%) zal w orden gehanteerd. De afrekening
met de pandhouder zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden.
Verslag 5: de curator is in deze verslagperiode overgegaan tot afrekening
met de bank van de debiteuren.

07-01-2022
5

Afrekening Pre-faillissementsdebiteuren I:
Er is een debiteurenportefeuille bij aanvang faillissement van € 97.153,21,
w aarvan in totaal een bedrag van € 59.377,68 w erd betaald door
debiteuren. Er is € 20.888,69 betaald op de rekening van failliet, € 34.143,65
op de faillissementsrekening en € 4.345,34 op de G-rekening. De opbrengst
van de debiteuren is afgerekend met de bank (zie punt 5.4). Afgehandeld.
Afrekening boedeldebiteuren:
Van het totaalbedrag van de van boedeldebiteuren ontvangen betalingen
van € 24.387,48 had € 12.658,85 betrekking op w erkzaamheden voor
faillissement verricht, doch voor faillissement nog niet gefactureerd. Dit deel
van de boedeldebiteuren valt onder het pandrecht van de bank. Er is
inmiddels afgerekend met de pandhouder (zie punt 5.4). Afgehandeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; opstellen debiteurenlijst; aanschrijven
debiteuren; controle ontvangst betalingen; telefonisch contact en
correspondentie debiteuren; bijw erken debiteurenlijst; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder en
w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie diverse
debiteuren; aanpassen debiteurenlijst; opzoeken ontbrekende facturen in
administratie failliet; bestudering stukken debiteuren; controle ontvangst
betalingen; intern overleg.

30-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder en
w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie diverse
debiteuren; aanpassen debiteurenlijst; opzoeken ontbrekende facturen in
administratie failliet; bestudering dossier en reacties debiteuren; controle
ontvangst betalingen; opstellen dossiernotities; intern overleg.

30-12-2020
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; aanpassen
debiteurenlijst; bestudering dossier en reacties debiteuren; controle ontvangst
betalingen; opstellen dossiernotities; bestudering stand van zaken
debiteurenincasso; opstellen (concept)afrekening; telefonisch contact en
correspondentie Intrum; intern overleg.

29-06-2021
4

Verslag 5: correspondentie met Intrum/pandhouder; telefonisch contact en
correspondentie met debiteuren.

07-01-2022
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 222.040,72

01-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: dit betreft de vordering van ABN AMRO Bank NV op failliet. De
vordering bestaat uit een rekening-courant schuld van € 163.996,82 en een
rekening-courant schuld van Edalco Verhuur BV, w aarvoor failliet ook
contractpartij is, van € 58.043,90.
€ 222.040,72

07-01-2022
5

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5: nu het pandrecht van de bank is afgerekend zal de curator een
actuele opgave van de vordering van de bank opvragen.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: er is vooralsnog sprake van één leasecontract. Het zou gaan om
een leasecontract van en Audi A1. De curator is in overleg met de
leasemaatschappij of de auto namens de boedel verkocht kan w orden of dat
deze teruggeleverd w ordt aan de leasemaatschappij.

01-07-2020
1

Verslag 2: de leasemaatschappij heeft besloten de auto te w illen innemen en
zelf tot verkoop te w illen overgaan. Na voldoening van een boedelbijdrage
door de leasemaatschappij is de auto opgehaald. Dit punt kan als afgehandeld
w orden beschouw d.

30-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: ABN AMRO Bank NV heeft zekerheden gevestigd ten aanzien van
inventaris, voorraad, vorderingen van derden en intellectuele eigendommen.

01-07-2020
1

Verslag 2: de curator heeft vragen gesteld bij de rechtsgeldigheid van de
verpanding van de diverse zekerheden. Daarover loopt momenteel een
discussie tussen Intrum (namens de bank) en de curator.

30-09-2020
2

Verslag 3: de discussie omtrent de rechtsgeldigheid van de verpanding van de
diverse zekerheden loopt nog. De curator is van mening dat de
rechtsgeldigheid van het pandrecht (nog) niet vast staat. Het is aan de bank
om anderszins aan te tonen. Tot op heden is de bank daartoe niet
overgegaan.

30-12-2020
3

Verslag 4: de discussie omtrent de rechtsgeldigheid van de verpanding van
diverse zekerheden is inmiddels afgerond. De kw estie is in der minne opgelost
via de w eg van de boedelbijdrage voor de pre-faillissementsdebiteuren, door
deze hoger vast te stellen dan eerder afgesproken. De curator is met de bank
overeengekomen dat een boedelbijdrage van 25% over alle ontvangen
bedragen (w as 10%) zal w orden gehanteerd. Daarmee kan dit punt als
afgehandeld w orden beschouw d.

29-06-2021
4

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: ABN AMRO Bank NV staat op de crediteurenlijst vermeld als
separatist.

01-07-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

30-09-2020
2

Verslag 3: vooralsnog staat de bank op de crediteurenlijst vermeld als
separatist.

30-12-2020
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

29-06-2021
4

Verslag 5: de zekerheden zijn uitgew onnen en er is met de bank afgerekend.

07-01-2022
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er is tot nu toe geen crediteur gew eest die zich beroept op een
eigendomsvoorbehoud.

01-07-2020
1

Verslag 2: er is één crediteur die aangaf haar zaken retour te w illen halen.
Daarbij w erden geen onderliggende stukken bijgevoegd w aaruit een
eigendomsvoorbehoud zou blijken. De curator heeft de crediteur aangegeven
dat zonder deze stukken een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud niet kan
w orden vastgesteld en zonder deze stukken dus ook geen gehoor kan w orden
gegeven aan het verzoek. Na dat bericht van de curator w erd geen enkele
reactie meer ontvangen van de crediteur, zodat dit punt tot nader order als
afgehandeld kan w orden beschouw d.

30-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er is tot nu toe geen crediteur gew eest die zich beroept op zijn
retentierecht.

01-07-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

30-09-2020
2

Verslag 3: ongew ijzigd. Dit punt kan tot nader orde als afgehandeld w orden
beschouw d.

30-12-2020
3

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er is tot nu toe nog geen crediteur gew eest die zich beroept op zijn
reclamerecht.

01-07-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

30-09-2020
2

Verslag 3: ongew ijzigd. Dit punt kan tot nader orde als afgehandeld w orden
beschouw d.

30-12-2020
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.
€ 302,50

01-07-2020
1

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: er w erd een boedelbijdrage betaald van € 302,50 inclusief BTW door
de leasemaatschappij. Zie ook punt 5.2 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking en correspondentie middellijk bestuurder en w erknemer
van failliet; correspondentie en telefonisch contact Intrum (namens ABN AMRO
Bank NV); correspondentie leasemaatschappij; correspondentie en telefonisch
contact autodealer; bestudering bankafschriften; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: correspondentie Intrum; bestudering stukken bank; bestudering
w et, jurisprudentie en literatuur; correspondentie leasemaatschappij;
correspondentie middellijk bestuurder; opstellen verklaring; correspondentie
crediteur m.b.t. eigendomsvoorbehoud; intern overleg.

30-09-2020
2

Verslag 3: correspondentie Intrum; bestudering reactie en bijgevoegde
stukken Intrum; intern overleg.

30-12-2020
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie Intrum; studie
rechtmatigheid pandrecht; intern overleg.

29-06-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: de curator heeft bij aanvang van het faillissement onderzocht of een
voortzetting mogelijk bleek. Na ontvangst van de stukken en na overleg met
de middellijk bestuurder bleek dat niet mogelijk.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

01-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

Verslag 4: correspondentie met opkoper.

29-06-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator heeft inmiddels een groot deel van de gevraagde
administratie ontvangen.

01-07-2020
1

Verslag 5: het boekenonderzoek is in de vorige verslagperiode afgehandeld.
Er is voldaan aan de boekhoudplicht. Dit punt kan daarmee als afgehandeld
w orden beschouw d.

07-01-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: kijkend naar de afgelopen vijf jaren w erden de jaarrekening over
het jaar 2019 en 2017 tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen 2018, 2016 en
2015 w erden enkele maanden te laat gedeponeerd.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

01-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: de aandelen w erden volgestort in geld.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: in onderzoek.

Toelichting
Verslag 2: in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3: in onderzoek.
Nee
Toelichting
Verslag 4: inmiddels is het boekenonderzoek afgehandeld. Er zijn de curator
geen zaken opgevallen w aaruit zou blijken dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

01-07-2020
1

30-09-2020
2

30-12-2020
3

29-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: in onderzoek.
In onderzoek

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: in onderzoek.
In onderzoek

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: in onderzoek.
In onderzoek

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: de curator heeft het boekenonderzoek inmiddels afgerond. De
daaruit voortkomende vragen zijn besproken met middellijk bestuurder en
diens accountant. Er zijn enkele zaken overgebleven die naar mening van de
curator tot benadeling van crediteuren hebben geleid. Het totaal van de
posten die tot benadeling hebben geleid betreft € 4.050,00. De curator heeft
voor dit bedrag een betalingsregeling getroffen met middellijk bestuurder,
zodat daarmee de benadeling w ordt opgeheven. Middellijk bestuurder zal in
acht betalingstermijnen het bedrag van € 4.050,00 voldoen. Inmiddels heeft
middellijk bestuurder de eerste tw ee betalingstermijnen van in totaal €
1.050,00 voldaan.
Ja

07-01-2022
5

Toelichting
Verslag 5: de middellijk bestuurder heeft slechts drie van de zes resterende
termijnbetalingen verricht, ondanks herhaald sommaties van de curator. De
curator beraadt zich momenteel op (juridische) vervolgstappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: in onderzoek.

01-07-2020
1

Verslag 2: in onderzoek.

30-09-2020
2

Verslag 3: in onderzoek.

30-12-2020
3

Verslag 4: inmiddels is het boekenonderzoek afgerond en kan als afgehandeld
w orden beschouw d.

29-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: correspondentie en bespreking met middellijk bestuurder en
w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie ICT-specialist
t.b.v. back up; bestudering deponering jaarrekeningen; opstellen
dossiernotitie; correspondentie boekhouder; opstellen checklist af te geven
zaken; bestudering concept jaarrekening 2020; bestudering ontvangen
administratie; aanvraag netw erktekening; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: correspondentie middellijk bestuurder; telefonisch contact en
correspondentie w erknemer van failliet; correspondentie Dienst Justis;
bestudering netw erktekening; telefonisch contact en correspondentie
boekhouder; intern overleg.

30-09-2020
2

Verslag 3: verzamelen gegevens t.b.v. boekenonderzoek.

30-12-2020
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met middellijk bestuurder;
telefonisch contact en correspondentie met accountant; verrichten
boekenonderzoek; opstellen memo n.a.v. bevindingen boekenonderzoek;
opstellen vragenbrief n.a.v. bevindingen boekenonderzoek; bestudering
reactie vragenbrief n.a.v. bevindingen boekenonderzoek; voorbereiden
bespreking; bespreking met middellijk bestuurder en diens accountant;
opstellen betalingsregeling; controle ontvangst betalingstermijnen; intern
overleg.

29-06-2021
4

Verslag 5: correspondentie met middellijk bestuurder; correspondentie en
telefonisch contact met gemeente Leudal en Venlo inz. huidig w oonadres
middellijk bestuurder; correspondentie met RC; intern overleg.

07-01-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: er is tot nu toe geen boedelvordering ingediend. Er w ordt w el nog
een boedelvordering verw acht van UW V en de verhuurder van het pand.
€ 825,09

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: er w erd een boedelvordering ingediend door een energieleverancier
voor het verbruik na uitspraak faillissement. De curator heeft daarvoor geen
toestemming verleend en deze vordering daarom als betw ist opgenomen.
Daarnaast w erd nog geen boedelvordering ingediend door UW V. Deze w ordt
w el nog verw acht.
€ 146.573,92
Toelichting
Verslag 3: inmiddels heeft UW V haar boedelvordering ingediend. Deze is als
volgt gespecificeerd:

30-12-2020
3

- € 115.347,19 loonvordering;
- € 22.405,73 premies w g-deel;
- € 7.995,91 doorgew erkt voor curator.
Totaal bedraagt de boedelvordering van UW V € 145.748,83.
Daarnaast is er nog de betw iste boedelvordering van Engie Nederland Retail
ten bedrage van € 825,09.
€ 156.140,01

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: UW V heeft een additionele boedelvordering ingediend van €
10.391,18 inzake pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W .
€ 156.965,10
Toelichting
Verslag 5: een energieleverancier heeft in deze verslagperiode een
boedelvordering ingediend van € 825,09. Deze vordering w ordt door de
curator betw ist.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-01-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 187.132,65

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de
fiscus. Daarbij zit ook een deel dat betrekking heeft op de fiscale eenheid
Edalco Services BV en Edalco Verhuur BV.
€ 250.482,02

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de
fiscus. Daarbij zit ook een deel dat betrekking heeft op de fiscale eenheid
Edalco Services BV en Edalco Verhuur BV.
€ 268.264,02

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de
fiscus. Daarbij zit ook een deel dat betrekking heeft op de fiscale eenheid
Edalco Services BV en Edalco Verhuur BV.
€ 217.067,38

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de
fiscus. Daarbij zit ook een deel dat betrekking heeft op de fiscale eenheid
Edalco Services BV en Edalco Verhuur BV. Ten opzichte van de vorige
verslagperiode heeft de fiscus een aantal vorderingen inzake loonheffingen
verminderd.
€ 216.695,38
Toelichting
Verslag 5: ten opzichte van de vorige verslagperiode zijn een aantal
vorderingen inzake loonheffingen verminderd.

8.3 Pref. vord. UWV

07-01-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: er is tot nu toe geen preferente vordering van UW V ingediend. Deze
w ordt w el nog verw acht.

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.
€ 123.913,28

30-09-2020
2

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: inmiddels heeft UW V haar preferente vordering ingediend. Deze is
als volgt gespecificeerd:
- € 103.804,99 loonvordering;
- € 20.108,29 premie w g-deel.
€ 123.913,28

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.
€ 123.913,28

07-01-2022
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: er is tot nu toe nog geen andere preferente vordering ingediend.

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.
€ 0,00

30-09-2020
2

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 0,00

29-06-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Verslag 5: er w orden geen vorderingen verw acht. De curator beschouw t dit
punt daarmee als afgehandeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-01-2022
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: dit is het aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een
vordering heeft ingediend, exclusief de vordering van ABN als separatist.
38

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een
vordering heeft ingediend, exclusief de vordering van ABN als separatist.
39

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een
vordering heeft ingediend, exclusief de vordering van ABN als separatist.
39

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: dit is het aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een
vordering heeft ingediend, exclusief de vordering van ABN als separatist.
35
Toelichting
Verslag 5: dit is het aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een
vordering heeft ingediend, exclusief de vordering van ABN als separatist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-01-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.631,58

01-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1: dit is tot nu toe het totaalbedrag van de ingediende concurrente
vorderingen, exclusief de vordering van ABN als separatist.
€ 167.661,73

30-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is tot nu toe het totaalbedrag van de ingediende concurrente
vorderingen, exclusief de vordering van ABN als separatist.
€ 150.024,66

30-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: dit is tot nu toe het totaalbedrag van de ingediende concurrente
vorderingen, exclusief de vordering van ABN als separatist.
€ 213.661,99

29-06-2021
4

Toelichting
Verslag 4: dit is tot nu toe het totaalbedrag van de ingediende concurrente
vorderingen, exclusief de vordering van ABN als separatist.
€ 213.661,99

07-01-2022
5

Toelichting
Verslag 5: dit is tot nu toe het totaalbedrag van de ingediende concurrente
vorderingen, exclusief de vordering van ABN als separatist. Een bedrag van €
390,10 w ordt voorlopig betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

01-07-2020
1

Verslag 2: nog onbekend.

30-09-2020
2

Verslag 3: nog onbekend.

30-12-2020
3

Verslag 4: nog onbekend.

29-06-2021
4

Verslag 5: het faillissement zal vrijw el zeker w orden opgeheven w egens de
toestand van de boedel.

07-01-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie
crediteuren; opstellen crediteurenlijst; verzenden eerste crediteurenbrief;
controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact, bespreking en correspondentie middellijk
bestuurder en w erknemer van failliet; telefonisch contact en correspondentie
crediteuren; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst;
verzorgen oplevering pand; intern overleg.

30-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren en
belastingdienst; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen.

30-12-2020
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren en
belastingdienst; aanpassen crediteurenlijst.

29-06-2021
4

Verslag 5: correspondentie met een crediteur; aanpassen crediteurenlijst.

07-01-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Roooms Roermond BV.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

9.2 Aard procedures
Verslag 1: door failliet w erd een procedure aanhangig gemaakt om Roooms
Roermond BV aansprakelijk te stellen voor geleden schade en tot uitbetaling
van die schade.

01-07-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

30-09-2020
2

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Verslag 1: uit het digitale systeem van de rechtbank volgt dat de procedure
staat voor conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van eiser. De
curator heeft aan de kantonrechter laten w eten dat failliet in staat van
faillissement is verklaard.

01-07-2020
1

Verslag 2: uit het digitale rolsysteem van de kantonrechter blijkt dat de
procedure w erd doorgehaald. De w ederpartij heeft naar aanleiding van die
doorhaling protest aangetekend bij de kantonrechter. Kopieën van de brieven
die door de w ederpartij naar de kantonrechter w erden gestuurd, w erden door
de curator ontvangen. De curator is niet bekend of daar tot op heden een
reactie is gekomen van de kantonrechter. Dit punt kan tot nader order als
afgehandeld w orden beschouw d.

30-09-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking en correspondentie middellijk bestuurder en w erknemer
van failliet; correspondentie kamer voor kantonzaken en advocaten partijen;
inzage digitale rol rechtbank t.b.v. stand van zaken procedure; intern overleg.

01-07-2020
1

Verslag 2: correspondentie advocaat w ederpartij.

30-09-2020
2

Verslag 3: -.

30-12-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: verdere inventarisatie faillissement; te gelden maken activa;
beëindigen verzekeringen; opleveren huurpand; incasso prefaillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren; verrichten boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren;
afhandelen lopende procedure.

01-07-2020
1

Verslag 2: verdere incasso debiteuren; verrichten boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren.

30-09-2020
2

Verslag 3: verdere incasso debiteuren; afronden discussie omtrent
rechtsgeldigheid verpanding; verrichten boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren.

30-12-2020
3

Verslag 4: afronden afrekening met pandhouder; controle ontvangst
betalingen betalingsregeling middellijk bestuurder; verdere inventarisatie
crediteuren.

29-06-2021
4

Verslag 5: incasso resterende betalingstermijnen middellijk bestuurder;
opstarten van afw ikkeling van het faillissement.

07-01-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

01-07-2020
1

Verslag 2: nog onbekend.

30-09-2020
2

Verslag 3: nog onbekend.

30-12-2020
3

Verslag 4: nog onbekend.

29-06-2021
4

Verslag 5: nog onbekend.

07-01-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2022

07-01-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; correspondentie derden; intern overleg; opstellen organigram
bedrijfsstructuur.

01-07-2020
1

Verslag 2: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; correspondentie derden; verw erken diverse poststukken en
agenderingen; telefonisch contact en correspondentie w erknemer van failliet;
intern overleg.

30-09-2020
2

Verslag 3: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; telefonisch contact derde.

30-12-2020
3

Verslag 4: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; telefonisch contact middellijk bestuurder.

29-06-2021
4

Verslag 5: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; intern overleg.

07-01-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

