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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Panhuis International B.V.

01-05-2018
1

Gegevens onderneming
Gevestigd en kantoorhoudende te (3851 SK) Ermelo aan de Tolw eg 2A en
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 62497324.

01-05-2018
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap bestaan voornamelijk uit het
uitoefenen van een installatie- en onderhoudsbedrijf voor elektrotechnische
installaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 3.720.701,00

€ 143.219,00

€ 1.145.184,00

2016

€ 4.014.330,00

€ 20.395,00

€ 785.210,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

01-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

01-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 4.891,72

01-05-2018
1

€ 48.759,44

31-08-2018
2

€ 11.284,92

03-12-2018
3

€ 11.816,26

11-06-2019
5

€ 22.997,44

12-09-2019
6

Verslagperiode
van
27-3-2018

01-05-2018
1

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

31-08-2018
2

t/m
30-8-2018
van
31-8-2018

03-12-2018
3

t/m
29-11-2018
van
30-11-2018

11-06-2019
5

t/m
10-6-2019
van
11-6-2019
t/m
11-9-2019

Bestede uren

12-09-2019
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 42 min

2

104 uur 42 min

3

66 uur 0 min

4

4 uur 12 min

5

16 uur 42 min

6

10 uur 12 min

totaal

303 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn
bevindingen en verrichtingen in het faillissement van de besloten
vennootschap Van Panhuis International B.V., in het navolgende aangeduid
met: “de gefailleerde vennootschap”.

01-05-2018
1

Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid of afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van Panhuis International B.V. (de "gefailleerde vennootschap") is als besloten
vennootschap opgericht op 26 januari 2015. Per faillissementsdatum w erd het
bestuur over de gefailleerde vennootschap gevoerd door Opuh B.V., de
personal holding van de heer A. Huiskes ("het bestuur"). In het kapitaal van de
gefailleerde vennootschap w ordt sinds haar oprichting deelgenomen door:
- Opuh B.V.: 50%
- Aalbers Installateurs Beheer B.V.: 50%.
Tot 15 december 2017 w erd het bestuur voor de gefailleerde vennootschap
gevoerd door Opuh B.V. en Aalbers Installateurs Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

01-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

01-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende polissen geïnventariseerd. Daar w aar mogelijk zal
de curator de lopende verzekeringsovereenkomsten opzeggen en zo mogelijk
aanspraak maken op premierestituties.

01-05-2018
1

Alle verzekeringsovereenkomsten zijn reeds beëindigd.

31-08-2018
2

In de verslagperiode is een bedrag van € 2.512,48 terzake van
premierestituties ontvangen.

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Tolw eg 2A te
Ermelo van Van Panhuis Vastgoed B.V.

01-05-2018
1

De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van drie
maanden opzegtermijn.

31-08-2018
2

Het bedrijfspand is reeds op 14 september 2018 opgeleverd aan de
verhuurder.

03-12-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft over de oorzaak van
het faillissement de navolgende verklaring bij de eigen aangifte afgelegd:

01-05-2018
1

1. Verschillende grote projecten die niet op elkaar aansluiten. Daardoor
"lege" perioden en geen dekking algemene kosten.
2. Hoge personeel kosten als gevolg van verzuim en uiteindelijk ontslag
w erknemer (periode maart 2017 tot en met augustus 2017).
3. Overlijden w erknemer (bedrijfsongeval) in Afrika op 29 november 2017,
met alle gevolgen van dien.
4. Achterblijven van omzet uit het buitenland, w aar gemiddeld grotere
marges op w orden gerealiseerd, versterkt door overlijden w erknemer
(en vervolgens helemaal geen aanvragen meer).
5. Faillissement klant in februari 2018. Daardoor viel een vordering van circa
€ 130,000 w eg.
6. Uitstel van groot project w at voorzien w as vanaf maart 2018 (het Baken
omzet 1,7 mij euro).
Naar de oorzaken zal de curator nog nader onderzoek doen.
De curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond.

31-08-2018
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

03-12-2018
3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

28-02-2019
4

De curator heeft dit nog in onderzoek.

11-06-2019
5

Verslag 6
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De curator komt tot de conclusie
dat de door de bestuurder genoemde oorzaken tot het faillissement hebben
geleid.

12-09-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

01-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

01-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-3-2018

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsadministratie bestudeerd, het personeel
geïnformeerd en met het UW V een bijeenkomst georganiseerd voor de over te
nemen betalingsverplichtingen ex artikel 61 e.v. W W .

01-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris (bodemzaken)
(rollend) materieel
auto
totaal

Boedelbijdrage

€ 9.085,00
€ 29.095,00
€ 1.481,00
€ 39.661,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventarisgoederen, het materieel en de personenauto
laten taxeren. De verkoopopbrengst zal de curator in één van zijn
eerstvolgende openbare verslagen bekendmaken.

01-05-2018
1

De curator heeft een deel van de activa, bestaande uit inventarisgoederen,
materialen en personenauto, onderhands verkocht voor een totaalbedrag van
€ 9.800,-- exclusief BTW . Teneinde het resterende deel van de activa te
verkopen heeft de curator een biedingsprocedure uitgeschreven. De hoogste
bieding bedroeg € 42.200,-- exclusief BTW , w elke bieding door de curator is
aanvaard.
De opbrengst van de bodemzaken bedraagt € 9.800,--.

31-08-2018
2

Conform de overeengekomen boedelbijdrage komt de boedel een
boedelbijdrage toe
van € 4.291,50 inclusief BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

De Belastingdienst heeft op de hiervoor genoemde inventarisgoederen een
bodemvoorrecht, reden w aarom de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen
van de fiscus mede zal behartigen.

31-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft gesprekken gevoerd met het bestuur en gecorrespondeerd
met de ING Bank, die een pandrecht op de bedrijfsmiddelen heeft. Gebleken is
dat geen interesse bestond in een doorstart van de activiteiten. De curator
heeft vervolgens Nederlands Taxatie- en Adviesbureau te Hoevelaken (hierna:
"NTAB") verzocht om de taxatie van de bedrijfsmiddelen te verzorgen. De
curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken hoe hij de
bedrijfsmiddelen te gelde zal maken.

01-05-2018
1

De curator heeft gecorrespondeerd met het bestuur, gegadigden en de ING
Bank.

31-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 12.339,00

totaal

€ 12.339,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad:
De gefailleerde vennootschap heeft diverse voorraden in eigendom, w aarvan
het merendeel volgens het bestuur incourant is. Ook de voorraden zijn
inmiddels getaxeerd door NTAB.

01-05-2018
1

Onderhanden w erk:
De gefailleerde vennootschap heeft volgens informatie van het bestuur zestien
projecten onderhanden w aarvan er 8 actueel zouden zijn en zeven projecten
in Afrika. Inmiddels is gebleken dat er geen interesse is voor de overname van
die projecten.
Zie toelichting onder bedrijfsmiddelen. De voorraden zijn in de
biedingsprocedure meegenomen en te gelde gemaakt.

31-08-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in verband met de inventarisatie en het onderzoek naar de
omvang van het actief besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg
gevoerd met het bestuur, ING, NTAB, gegadigden en leveranciers met
aanspraak op eigendomsvoorbehoud.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Telefoonnummers

€ 500,00

Banksaldo

€ 510,23

rente verslagperiode 2

€ 2,62

rente verslagperiode 3 t/m 6

€ 8,35

restitutie fiscus

€ 1.423,00

totaal

€ 2.444,20

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

01-05-2018
1

Toelichting andere activa
De monteurs hebben telefoonnummers die zij al langere tijd gebruiken.
Mogelijk heeft/hebben de nieuw e w erkgever(s) nog interesse in die
telefoonnummers. De curator heeft dit in onderzoek.

01-05-2018
1

De nieuw e w erkgever van de monteurs heeft € 500,-- exclusief BTW betaald
voor de overname van de telefoonnummers.

31-08-2018
2

Verslag 6
In de onderhavige verslagperiode is een rente ontvangen van € 0,57.

12-09-2019
6

Van de fiscus is een teruggave ontvangen van € 1.423,--

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het voeren van correspondentie en telefonisch overleg met monteurs,
gegadigden en providers van de telefoonnummers.

01-05-2018
1

Het voeren van correspondentie en telefonisch overleg met de nieuw e
w erkgever van de monteurs en providers van de telefoonnummers.

31-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 349.345,77

Boedeldebiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 33.461,59
€ 349.345,77

Toelichting debiteuren

€ 33.461,59

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens haar administratie heeft de gefailleerde vennootschap een bedrag van
€ 349.345,77 op debiteuren te vorderen. De debiteuren zijn verpand aan de
ING Bank. In de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met
ING Bank over de debiteurenvorderingen.

01-05-2018
1

De curator is nog in overleg met de ING Bank over de uitw inning van de
debiteurenvorderingen.

31-08-2018
2

In de onderhavige verslagperiode heeft de ING Bank haar vordering op de
gefailleerde vennootschap aan Aalbers Installateurs Beheer B.V. gecedeerd.
Cessie van vordering van de ING Bank op de gefailleerde vennootschap aan
Aalbers Installateurs Beheer B.V. heeft tot gevolg dat de pandrechten op
Aalbers Installateurs Beheer B.V. zijn overgegaan. De curator heeft op grond
van artikel 58 Fw een termijn gesteld aan Aalbers Installateurs Beheer B.V. om
de vorderingen op de debiteuren te incasseren.

03-12-2018
3

Aalbers Installateurs Beheer B.V. heeft de curator bericht dat de
w erkzaamheden om de vorderingen te incasseren is opgestart.

28-02-2019
4

Verslag 6
Aalbers Installateurs Beheer B.V. heeft de curator bericht dat de
w erkzaamheden om de vorderingen te incasseren w orden voortgezet, dat er
thans discussie loopt over de verschuldigdheid van die vorderingen. Verder
heeft de curator begrepen dat er nog geen vorderingen zijn geïncasseerd.

12-09-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het voeren van besprekingen en correspondentie met het bestuur.

01-05-2018
1

Het voeren van besprekingen en correspondentie met de ING Bank en het
bestuur.

31-08-2018
2

Het voeren van correspondentie met ING Bank en Aalbers Installateurs Beheer
B.V.

03-12-2018
3

Het voeren van correspondentie met Aalbers Installateurs Beheer B.V.

28-02-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 258.258,78
Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft aan de gefailleerde vennootschap een rekening-courant
krediet en borgstellingskrediet verstrekt.
De ING heeft een vordering op de gefailleerde aangemeld van € 258.258,78.

01-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Zie toelichting onder debiteuren. Aalbers Installateurs Beheer B.V. heeft de
vordering van ING Bank op de gefailleerde vennootschap overgenomen.

03-12-2018
3

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft leaseovereenkomsten gesloten voor tien
voertuigen. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomsten nog niet
beëindig en de voertuigen zijn nog niet opgehaald.

01-05-2018
1

De leaseovereenkomsten zijn reeds beëindigd.

31-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid voor de betaling van haar vorderingen op de
gefailleerde vennootschap heeft ING de navolgende zekerheden:
a. verpanding van de algehele bedrijfsuitrusting;
b. verpanding van tegoeden;
c. verpanding van de vorderingen op debiteuren;
d. verpanding van de voorraden;
e. hoofdelijke aansprakelijkheid van Opuh B.V. en
f. hoofdelijke aansprakelijkheid van Aalbers Installateurs beheer B.V.

01-05-2018
1

Zie toelichting onder debiteuren. Als gevolg van de cessie zijn zow el de
pandrechten als nevenrechten overgegaan op Aalbers Installateurs Beheer
B.V.

03-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
De ING heeft als pandhouder een separatistenpositie in het faillissement van
de gefailleerde vennootschap.

01-05-2018
1

Het is de curator gebleken dat Opuh B.V. een 2e pandrecht heeft op inventaris,
voorraden en vorderingen. Haar vordering ten bedrage van
€ 113.561,37 is ingediend en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

31-08-2018
2

Zie toelichting onder debiteuren. Aalbers Installateurs Beheer B.V. heeft de
separatistenpositie van de ING Bank overgenomen.

03-12-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator onderzoekt de rechten van deze leveranciers en zal hen zo
nodig in de gelegenheid stellen hun eigendommen terug te nemen.

01-05-2018
1

De curator heeft de leveranciers reeds in de gelegenheid gesteld om hun
eigendommen terug te nemen.

31-08-2018
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

01-05-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de zekerheden documentatie van ING bestudeerd en
gesprekken gevoerd met de ING. Daarnaast heeft de curator
gecorrespondeerd met de crediteuren die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud.

01-05-2018
1

Het voeren van correspondentie met de leasemaatschappijen en de
crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

31-08-2018
2

Het voeren van correspondentie met de ING Bank en Aalbers Installateurs
Beheer B.V.

03-12-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft zes monteurs uitgeleend aan Top Installatiegroep B.V. De
curator heeft met Top Installatiegroep B.V. de afspraak gemaakt dat zij enkel
mankracht inneemt en daarvoor een vergoeding betaalt aan de boedel zonder
een beroep op opschorting danw el verrekening.

01-05-2018
1

De curator heeft, naast Top Installatiegroep B.V., ook aan IBBInstallatietechniek, Bouw bedrijf R. Timmer, K. Dekker Bouw en Infra en CBTI
personeelsleden (monteurs en administratieve medew erkster) uitgeleend.

03-12-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal dit in één van de volgende verslagen bekendmaken.

01-05-2018
1

Het uitlenen van zes monteurs tijdens de opzegtermijn heeft in totaal
€ 27.912,23 inclusief BTW opgebracht.

31-08-2018
2

Het uitlenen van de personeelsleden tijdens de opzegtermijn heeft in totaal tot
en met heden
€ 33.461,59 inclusief BTW opgebracht. Dat betekent dat alle in leners behalve
Bouw bedrijf R. Timmer de vorderingen hebben betaald. De curator is thans in
overleg met de advocaat van Bouw bedrijf R. Timmer over de openstaande
vorderingen en sluit een gerechtelijke procedure teneinde de vorderingen te
incasseren, niet uit.

03-12-2018
3

De curator is nog steeds in overleg met de advocaat van Bouw bedrijf R.
Timmer. De curator heeft de inhoudelijke reactie van de advocaat van
Bouw bedrijf R. Timmer aan de bestuurder voorgelegd en zal op korte termijn
inhoudelijk reageren na overleg met de bestuurder. De curator sluit een
gerechtelijke procedure nog steeds niet uit.

28-02-2019
4

Na overleg met de bestuurder heeft de curator inmiddels inhoudelijk
gereageerd naar de advocaat van Bouw bedrijf R. Timmer. Indien het
Bouw bedrijf R. Timmer nog steeds w eigert de vordering te betalen zal de
curator overgaan tot dagvaarding.

11-06-2019
5

Verslag 6
In de onderliggende verslagperiode heeft het bouw bedrijf R. Timmer het
openstaande bedrag van € 9.757,61 betaald. De curator heeft daarmee zijn
w erkzaamheden afgerond.

12-09-2019
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het voeren van overleg, correspondentie en telefoongesprekken met de
monteurs, Top Installatiegroep B.V. en het bestuur.

01-05-2018
1

Het voeren van correspondentie en telefoongesprekken met de monteurs, Top
Installatiegroep B.V. en het bestuur.

31-08-2018
2

Het voeren van correspondentie met de advocaat van Bouw bedrijf R. Timmer
en het bestuur.

28-02-2019
4

Het voeren van correspondentie met de advocaat van Bouw bedrijf R. Timmer
en het bestuur.

11-06-2019
5

Verslag 6
Het voeren van correspondentie met de advocaat van Bouw bedrijf R. Timmer
en het bestuur.

12-09-2019
6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

01-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd bijgehouden in een geautomatiseerde
boekhoudprogramma. De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

01-05-2018
1

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

31-08-2018
2

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

03-12-2018
3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

28-02-2019
4

De curator heeft dit nog in onderzoek.

11-06-2019
5

Verslag 6
De curator heeft zijn onderzoek naar de boekhouding en administratie
afgerond. Geconcludeerd moet w orden dat de gefailleerde vennootschap
geacht moet w orden aan de boekhoudplicht te hebben voldaan.

12-09-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De gefailleerde vennootschap is op 26 januari 2015 opgericht. De
jaarrekeningen zijn telkens tijdig gepubliceerd.

01-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing omdat de gefailleerde vennootschap op grond van artikel
396 lid 7 van boek 2 BW is vrijgesteld van deze verplichting.

01-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

01-05-2018
1

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

31-08-2018
2

De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

03-12-2018
3

De curator heeft dit in onderzoek.

28-02-2019
4

De curator heeft dit nog in onderzoek.

11-06-2019
5

Verslag 6
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat alle aandelen zijn volgestort.

12-09-2019
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement
onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Nee

01-05-2018
1

31-08-2018
2

03-12-2018
3

28-02-2019
4

11-06-2019
5

12-09-2019
6

Toelichting
Verslag 6
Het is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals in elk faillissement zal de curator ook in onderhavig faillissement
onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting
De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit thans nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
Verslag 6
De curator is niet op paulianeuze transacties gestuit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-05-2018
1

31-08-2018
2

03-12-2018
3

28-02-2019
4

11-06-2019
5

12-09-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek van de
administratie en overige relevante documenten.

01-05-2018
1

De curator onderzoekt thans de administratie en overige relevante
documenten.

03-12-2018
3

De curator heeft in de onderhavige verslagperiode zijn onderzoek naar de
administratie vervolgd en laat het onderzoek naar eventueel paulianeus
handelen dan w el onbehoorlijk bestuur gelijklopen met onderzoek van de
administratie.

28-02-2019
4

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet.

11-06-2019
5

Verslag 6
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond.

12-09-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

01-05-2018
1

€ 112.751,74

03-12-2018
3

Toelichting
UW V heeft bij de curator de navolgende vorderingen ingediend:
ex artikel 66 lid 1 W W : € 92.759,61
ex artikel 66 lid 3 W W : € 19.992,13
€ 125.637,52
Toelichting
UW V heeft bij de curator de navolgende vorderingen ingediend: ex artikel 66
lid 1 W W : € 92.759,61 ex artikel 66 lid 3 W W : € 19.992,13, pensioenpremie ex
art 66 lid 2 W W € 12.885,78

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

01-05-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.404,00

31-08-2018
2

Toelichting
OB: € 1.095,-MB: € 309,-€ 309,00

12-09-2019
6

Toelichting
MB: € 309,--

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-05-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 43.089,16

03-12-2018
3

Toelichting
UW V heeft bij de curator de navolgende vorderingen ingediend:
ex artikel 66 lid 1 W W : € 38.184,56
ex artikel 66 lid 3 W W : € 4.904,60

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-05-2018
1

€ 195,90

03-12-2018
3

Toelichting
Gemeente Ermelo heeft naar vordering terzake gemeentelijke belastingen ad €
195,90 bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
62

01-05-2018
1

72

31-08-2018
2

73

03-12-2018
3

74

28-02-2019
4

Toelichting
Er heeft zit nog 1 crediteur gemeld.
75

11-06-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 883.452,80

01-05-2018
1

€ 897.755,21

31-08-2018
2

€ 902.755,21

03-12-2018
3

€ 902.867,59

28-02-2019
4

€ 958.366,74

12-09-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-05-2018
1

Verslag 6
Opheffing w egens gebrek aan baten.

12-09-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek de
vorderingen gespecificeerd onder bijvoeging van bew ijsstukken bij hem in te
dienen.

01-05-2018
1

De curator heeft in de onderliggende verslagperiode correspondentie en
telefonisch onderhoud gevoerd met verscheidene crediteuren.

03-12-2018
3

Verslag 6
De curator heeft in de onderliggende verslagperiode correspondentie en
telefonisch onderhoud gevoerd met verscheidene crediteuren.

12-09-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

01-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met
afw ikkeling van eigendomsrechten van derden alsmede de verkoop van
roerende zaken al dan niet door middel van veiling. Daarnaast zal de curator
zich verder bezig houden met het onderzoek naar de administratie, het
rechtmatigheidsonderzoek alsmede de overige in faillissementen gebruikelijke
handelingen.

01-05-2018
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het
onderzoek naar de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de
overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

31-08-2018
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het
incasseren van vorderingen op Bouw bedrijf R. Timmer V.O.F. en het onderzoek
naar de administratie alsmede het rechtmatigheidsonderzoek en de overige in
faillissementen gebruikelijke handelingen.

03-12-2018
3

In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de vorderingen op Bouw bedrijf R. Timmer
V.O.F. voortzetten en zich bezighouden met het onderzoek naar de
administratie alsmede het rechtmatigheidsonderzoek en de overige in
faillissementen gebruikelijke handelingen.

28-02-2019
4

In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de vordering op Bouw bedrijf R. Timmer V.O.F.
voortzetten en verder onderzoek doen naar de administratie. Voorts zal de
curator zich bezighouden met het rechtmatigheidsonderzoek en de overige in
faillissementen gebruikelijke handelingen.

11-06-2019
5

Verslag 6
In de komende verslagperiode zal de curator de incassow erkzaamheden van
Aalbers Installateurs Beheer B.V. monitoren.
De curator heeft zijn verdere w erkzaamheden afgerond.

12-09-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-3-2020

12-09-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

01-05-2018
1

