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R-C
Curator

mr. Schippers
mr G.W. Roest

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Kozijnfabriek Verkoop B.V.

23-08-2019
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62732153
Statutair gevestigd te Arnhem
Vestigingsadres: Nieuw e Stationsstraat 20 (6811 KS) te Arnhem

23-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van de
onderneming:
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw , de vervaardiging van
deuren, ramen en kozijnen van hout alsmede de verkoop en montage van
kozijnen, ramen, deuren en raam- en deurbeslag.

Financiële gegevens

23-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019
2018
2017

€ 539.343,00

€ -192.369,00

€ 51.819,00

2016

€ 930.093,00

€ -132.754,00

€ 162.003,00

2015

€ 109.814,00

Toelichting financiële gegevens
De door de curator ontvangen overzichten over 2018 en 2019 zijn niet geheel
duidelijk. De curator zet zijn w erkzaamheden voort om duidelijkheid te
verkrijgen over deze overzichten.

23-08-2019
1

De hierboven vermelde gegevens zijn op basis van de door de curator
ontvangen stukken. Omdat enige onduidelijkheid blijft bestaan over de cijfers
van 2018 en 2019 zijn deze niet in het verslag vermeld.

13-05-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

23-08-2019
1

Toelichting
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bedraagt het aantal
w erkzame personen 4. Volgens de bestuurder zouden er echter al jaren geen
w erknemers meer in dienst zijn gew eest.

Boedelsaldo
€ 8.195,27

23-08-2019
1

€ 8.282,15

18-11-2019
2

€ 1.525,61

14-02-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-7-2019

23-08-2019
1

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

18-11-2019
2

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

14-02-2020
3

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

13-05-2020
4

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

05-08-2020
5

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

05-11-2020
6

t/m
1-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 6 min

2

24 uur 0 min

3

32 uur 24 min

4

19 uur 18 min

5

7 uur 30 min

6

3 uur 6 min

totaal

99 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode hebben veel w erkzaamheden plaatsgevonden
met betrekking tot de debiteureninning. Ik verw ijs hiervoor naar 4.

14-02-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft het rechtmatigheidsonderzoek
plaatsgevonden. De curator zal in de aankomende verslagperiode (de
advocaat van) de bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor op de
hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen en (de advocaat van) de
bestuurder de gelegenheid geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen op
schrift gezet en voorgelegd aan de (advocaat van) de bestuurder.

05-08-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden en
correspondentie voortgezet met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Kozijnfabriek Verkoop B.V. is opgericht per 31 maart 2015.

23-08-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van De Kozijnfabriek Verkoop B.V. is Green
Home Projects B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Green Home Projects B.V. is G.W . van
den Hurk Holding B.V.
Enig aandeelhouder van G.W . van den Hurk Holding B.V. is Stichting
Administratiekantoor Colubris Holding B.V. en enig bestuurder van G.W . van
den Hurk Holding B.V. is de heer G.W . van den Hurk.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

23-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen op te zeggen verzekeringen.

1.4 Huur

23-08-2019
1

1.4 Huur
Failliet huurt een virtuele kantoorruimte bij Regus. De curator heeft inmiddels
de huurovereenkomst met Regus zekerheidshalve opgezegd en Regus
verzocht een eventuele vordering in te dienen.

23-08-2019
1

Inmiddels heeft Regus een vordering ingediend ad € 1.214,22.

18-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de advocaat van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement:
Staking van de activiteiten in 2017 nu de gew one bew ijsvoering verlieslijdend
bleek te zijn. In 2017 zouden de dienstverbanden zijn beëindigd. Later zouden
ook de voorraden en bedrijfsinventaris zijn verkocht. In 2019 zou nog zijn
getracht een crediteurenakkoord aan te bieden, hetgeen niet is gelukt, en
w aarna één van de crediteuren het faillissement heeft aangevraagd.

23-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-08-2019
1

Toelichting
Volgens de advocaat van de bestuurder w aren er ten tijde van het
faillissement geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens de advocaat van de bestuurder w aren er een jaar voorafgaand aan
het faillissement geen personeelsleden.

23-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

23-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
In onderzoek.

23-08-2019
1

Voor zover bekend is er geen sprake van onroerende goederen.

18-11-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Contact advocaat van bestuurder.

3.3 Bedrijfsmiddelen

23-08-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

23-08-2019
1

De curator heeft de vragen rondom de bedrijfsmiddelen meegenomen in de
vragen die zijn voortgekomen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal
(de advocaat van) de bestuurder in de aankomende verslagperiode in het
kader van hoor en w ederhoor informeren over zijn voorlopige bevindingen en
(de advocaat van) de bestuurder de gelegenheid geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

Zie verder onder 7.7 'Toelichting rechtmatigheid'

05-08-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 169.957,-

23-08-2019
1

€ 170.322,-

18-11-2019
2

€ 170.022,-

14-02-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact advocaat van bestuurder.

23-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

23-08-2019
1

De curator heeft de vragen rondom de voorraden / onderhanden w erk
meegenomen in de vragen die zijn voortgekomen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal (de advocaat van) de bestuurder in
de aankomende verslagperiode in het kader van hoor en w ederhoor
informeren over zijn voorlopige bevindingen en (de advocaat van) de
bestuurder de gelegenheid geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

Zie verder onder 7.7 'Toelichting rechtmatigheid'

05-08-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact advocaat van bestuurder.

3.8 Andere activa

23-08-2019
1

Toelichting andere activa
In onderzoek.

23-08-2019
1

De curator heeft de vragen rondom andere activa meegenomen in de vragen
die zijn voortgekomen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal (de
advocaat van) de bestuurder in de aankomende verslagperiode in het kader
van hoor en w ederhoor informeren over zijn voorlopige bevindingen en (de
advocaat van) de bestuurder de gelegenheid geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

Zie verder onder 7.7 'Toelichting rechtmatigheid'.

05-08-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact advocaat van bestuurder.

23-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenstand 16-07-2017

€ 102.154,51

€ 278,87

totaal

€ 102.154,51

€ 278,87

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de advocaat van de bestuurder blijkt uit de laatste uitdraai van de
debiteuren d.d. 16-07-2017 een debiteurenomvang € 102.154,51.

23-08-2019
1

De curator is in onderzoek.
Na onderzoek van de administratie en contact met de debiteuren is gebleken
dat voor € 1.662,32 reeds voor faillissement is voldaan. De boedel heeft €
278,87 ontvangen. Het restant van € 100.213,32 bleek na uitvoerig onderzoek
oninbaar te zijn.
De curator heeft de debiteureninning afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-05-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact advocaat van bestuurder.

23-08-2019
1

De curator heeft van de advocaat van de bestuurder een debiteurenlijst
(zonder NAW -gegevens) ontvangen alsmede een gedeelte van de
openstaande verkoopfacturen. Door het ontbreken van meerdere
verkoopfacturen heeft de curator verschillende keren contact gehad met de
advocaat van de bestuurder. De curator is in afw achting van nadere informatie
w aarna een debiteurenlijst met NAW -gegevens kan w orden opgesteld
alsmede de debiteuren kunnen w orden aangeschreven.

18-11-2019
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven, w aarna
veelvuldig contact met de debiteuren volgden. Uit dit contact met en de
ontvangen stukken van de debiteuren bleek dat de debiteuren grotendeels
oninbaar w aren. Gezien de ouderdom van de debiteuren w as oninbaarheid
een mogelijkheid w aar rekening mee w erd gehouden, maar vanw ege het hoge
saldo van de debiteurenstand w as de curator van mening dat inning in ieder
geval geprobeerd moest w orden.

14-02-2020
3

De curator zal in de aankomende verslagperiode de debiteureninning
afronden.
Contact debiteuren
Bestuderen ontvangen stukken debiteuren
Afronden debiteureninning

13-05-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden is er geen vordering ingediend door een bank.

23-08-2019
1

Inmiddels hebben de ABN AMRO Bank en Bunq kenbaar gemaakt dat failliet
bankrekeningen aanhield w aar ten tijde van het faillissement een tegoed ad €
134,70 en € 8.060,57 op stonden. De tegoeden zijn inmiddels ontvangen op
de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten.

23-08-2019
1

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

23-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een separatistenpositie.

23-08-2019
1

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

23-08-2019
1

Inoutic heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft
deze goederen niet aangetroffen. Aangezien het beroep op
eigendomsvoorbehoud van Inoutic rust op facturen uit 2017 vermoed de
curator dat deze goederen reeds zijn verw erkt bij de klanten van failliet.

18-11-2019
2

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

23-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een reclamerecht.

23-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

23-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact advocaat van bestuurder
Contact ABN AMRO
Contact Bunq

23-08-2019
1

Contact
Contact
Contact
Contact

18-11-2019
2

advocaat van bestuurder
ABN AMRO
Bunq
Inoutic

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

23-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

23-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Volgens de bestuurder zijn de activiteiten in 2017 gestaakt en leidt failliet
sindsdien een "slapend" bestaan. Tot op heden heeft de curator geen
activiteiten aangetroffen die een doorstart zouden kunnen w orden.

23-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

23-08-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

23-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

23-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

23-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

23-08-2019
1

De advocaat van de bestuurder is verzocht de administratie aan de curator te
overhandigen zodat de boekhouding onderzocht kan w orden.

23-08-2019
1

Inmiddels heeft de curator een gedeelte van de administratie van de advocaat
van bestuurder mogen ontvangen. De curator zal de ontvangen administratie
inventariseren en zo nodig de nog ontbrekende stukken bij de advocaat van
de bestuurder opvragen. Zodra de curator alle administratie heeft ontvangen
kan het onderzoek inzake rechtmatigheid w orden gestart.

18-11-2019
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en (de advocaat van) de bestuurder op de
hoogte brengen van de voorlopige bevindingen.

14-02-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In
de aankomende verslagperiode zal de curator (de advocaat van) de
bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor informeren over zijn
voorlopige bevindingen en (de advocaat van) de bestuurder de gelegenheid
geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

Zie verder onder 7.7. 'Toelichting rechtmatigheid'.

05-08-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2018:
2017: 08-11-2018
2016: 05-03-2018
2015: 29-03-2017

23-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

23-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens bij de Kamer van Koophandel bedraagt het gestort
kapitaal € 100,-.

23-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie verder onder 7.7. 'Toelichting rechtmatigheid'.

23-08-2019
1

05-08-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

23-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Inmiddels heeft de curator een gedeelte van de administratie van de advocaat
van bestuurder mogen ontvangen. Zodra de curator alle administratie heeft
ontvangen kan het onderzoek inzake rechtmatigheid w orden gestart.

23-08-2019
1

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator administratie ontvangen.
De curator zal de ontvangen administratie inventariseren en zo nodig de nog
ontbrekende stukken bij de advocaat van de bestuurder opvragen.

18-11-2019
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en (de advocaat van) de bestuurder op de
hoogte brengen van de voorlopige bevindingen.

14-02-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. In
de aankomende verslagperiode zal de curator (de advocaat van) de
bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor informeren over zijn
voorlopige bevindingen en (de advocaat van) de bestuurder de gelegenheid
geven hierop te reageren.

13-05-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen
voorgelegd aan de (advocaat van de) bestuurder. Ondanks daartoe meerdere
malen in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft de bestuurder ervoor gekozen
om niet te reageren.

05-08-2020
5

In de komende verslagperiode zal de curator zijn definitieve bevindingen aan
de bestuurder toesturen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de
bestuurder en diens advocaat inzake de voorlopige bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Onder andere in verband met de w egens
gezondheidsredenen afw ezig zijnde controller heeft de curator de bestuurder
en diens advocaat (meermaals) uitstel verleend voor het reageren op de
voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Uiteindelijk heeft
de curator niet meer van de bestuurder of diens advocaat vernomen.

05-11-2020
6

De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn definitieve bevindingen
aan de bestuurder en diens advocaat toesturen. Op basis van deze
bevindingen zal de curator bekijken w elke rechtsmaatregelen passend zijn.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact advocaat van bestuurder.

23-08-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.981,88

23-08-2019
1

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 2.981,88.
€ 7.374,78

18-11-2019
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 7.374,78.
€ 4.302,35

14-02-2020
3

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 4.302,35.
€ 7.466,11

13-05-2020
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 7.466,11.
€ 9.863,74

05-08-2020
5

Toelichting
Salaris curator en verschotten
€ 10.949,57

05-11-2020
6

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 169.957,00

23-08-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft omzetbelasting en loonheffingen.
€ 170.322,00

18-11-2019
2

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft omzetbelasting en loonheffingen.
€ 170.022,00

14-02-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V zal geen vordering indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren

23-08-2019
1

05-11-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

23-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

23-08-2019
1

3

18-11-2019
2

5

14-02-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.959,20

23-08-2019
1

€ 7.950,59

18-11-2019
2

€ 13.960,66

14-02-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan de curator geen mededeling doen over de w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

23-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact advocaat van bestuurder
Inventariseren crediteuren.

23-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

23-08-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

23-08-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

23-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

23-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met betrekking tot:
- Onderzoek activa
- Onderzoek debiteuren
- Ontvangst administratie
- Onderzoek rechtmatigheid
- Aanschrijven en inventariseren van crediteuren

23-08-2019
1

De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met betrekking tot:
- Onderzoek activa
- Onderzoek naar en innen van de debiteuren
- Ontvangst administratie
- Onderzoek rechtmatigheid
- Aanschrijven en inventariseren van crediteuren

18-11-2019
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Onderzoek activa
- Afronden debiteureninning
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Registreren van crediteuren

14-02-2020
3

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- (de advocaat van) de bestuurder informeren omtrent de voorlopige
bevindingen van de curator uit het rechtmatigheidsonderzoek
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek
- Afronden onderzoek activa
- Registreren van crediteuren

13-05-2020
4

In de komende verslagperiode zal de curator zijn definitieve bevindingen aan
de bestuurder toesturen. Tevens zal de curator een beslissing nemen over
eventuele vervolgstappen.

05-08-2020
5

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot de afw ikkeling van de kw estie inzake het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan de curator geen mededeling doen over de verw achte
termijn met betrekking tot de afw ikkeling van het faillissement.

23-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-5-2021

05-11-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

23-08-2019
1

