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4
21-07-2021
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22-09-2020

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr G.W.M. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Tintelen Duurzame Installaties BV tevens h.o.d.n. VTD-Installaties

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
Van Tintelen Duurzame Installaties BV tevens h.o.d.n. VTD-Installaties is
gevestigd te 4012 BX Kerk-Avezaath aan de W oerd 43.

22-10-2020
1

De vennootschap is opgericht in januari 2003 en staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11054803.

21-01-2021
2

Activiteiten onderneming
Loodgieters- en fittersw erk, installatie van sanitair en verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 73.500,00

Winst en verlies
€ -191.077,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.879,04

21-01-2021
2

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
22-10-2020
van
22-1-2021

21-04-2021
3

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

21-07-2021
4

t/m
21-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 24 min

2

23 uur 24 min

3

9 uur 42 min

4

17 uur 24 min

totaal

56 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig indirect bestuurder en middellijk aandeelhouder is de heer R. van Tintelen

22-10-2020
1

De heer R. van Tintelen houdt indirect- via R. van Tintelen Holding BV en VTD

21-01-2021

Consultants BV- alle aandelen in de failliete vennootschap en oefent via deze
vennootschappen zijn functie als bestuurder van de failliete vennootschap uit.

2

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

22-10-2020
1

Geen lopende procedures.

21-04-2021
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen nog lopende verzekeringen bekend.

22-10-2020
1

Geen lopende verzekeringen.

21-04-2021
3

1.4 Huur
Er zijn geen nog lopende huurovereenkomsten bekend.

22-10-2020
1

Geen lopende huurovereenkomsten.

21-04-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurder
onder andere het volgende.

22-10-2020
1

Volgens de bestuurder is de directe oorzaak het feit dat de vennootschap
tw eemaal, in 2018 en in 2019, een uitbrekende brand heeft meegemaakt.
Dientengevolge is er volgens de bestuurder geen administratie meer. Hij geeft
aan tot tw eemaal toe enige gelden vanuit andere vennootschappen en vanuit
privé aan de failliete vennootschap te hebben overgemaakt, maar op deze
w ijze het faillissement niet te hebben kunnen voorkomen.
De curator zal zelf nadere onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en - zo nodig- hierop in een volgend verslag terugkomen.
Het vorenstaande behoeft correctie: de tw ee branden hebben in 2019 plaats
gevonden, in februari en in mei van dat jaar.

21-04-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens zeggen geen.

22-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens zeggen geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

22-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De boedel ontving in de afgelopen verslagperiode een teruggave van de vóór
faillissement ontbonden private lease overeenkomst met betrekking tot een
personenauto.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

VTD Project BV

€ 88.935,00

totaal

€ 88.935,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de overgelegde administratie van 2019 blijkt van een vordering op een
gelieerde vennootschap, te w eten de besloten vennootschap VTD Project BV
van € 88.935,- w egens verrichte w erkzaamheden en geleverde materialen.
De vordering w ordt door deze debiteur en diens raadsman betw ist.

21-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De verrichte incassow erkzaamheden hebben geen resultaat gehad en de
curator heeft een gerechtelijke procedure in voorbereiding.

21-07-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens zeggen is er geen sprake van bancaire financiering.

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van gebleken.

22-10-2020
1

21-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Vóór faillissement reeds beëindigd.

21-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

21-01-2021
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

21-01-2021
2

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

21-01-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

21-01-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

21-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens zeggen w aren de activiteiten vóór faillissement reeds gestopt.

22-10-2020
1

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek naar de rechtmatigheid kan niet plaats vinden omdat volgens
aangeven van de bestuurder alle administratie tijdens de tw ee branden
verloren is gegaan.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gekregen met de
feitelijk bestuurder en inmiddels een aantal onderhouden met hem gehad. Aan
hem zijn de van de vroegere boekhouder ontvangen administratieve stukken
overhandigd, alsmede de van de banken ontvangen gegevens. De bestuurder
heeft hierover contact gelegd met een nieuw e accountant en aan hem nog
teruggevonden andere administratieve stukken overhandigd. De nieuw e
accountant heeft kort voor het uitbrengen van het onderhavig verslag de
boekhouding van de jaren 2019 en 2020 overgelegd aan de curator. Van het
jaar 2018 is na de tw ee branden bij de failliet niets meer terug te vinden. De
curator heeft nadere vragen gesteld, w elke bij het uitbrengen van onderhavig
verslag nog niet beantw oord w aren.

21-04-2021
3

Het in het vorige verslag onder dit punt opgemerkte behoeft aanvulling. De
aan de curator overgelegde stukken betreft de administratie van 2019. Over
2020 is geen administratie overgelegd.

21-07-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een onderhoud gehad met
het door de bestuurder ingeschakelde financieel adviesbureau en de door
deze ingeschakelde accountant. Er is gesproken over de bij de curator
gerezen vragen. Deze konden niet overtuigend beantw oord w orden. De
bestuurder toonde zich daarop bereid tot het treffen van een eventuele
schikking. Binnen de hem daartoe gestelde termijn heeft hij laten w eten
daartoe niet (meer) bereid te zijn en een advocaat ingeschakeld. Deze heeft
inmiddels de aansprakelijkheid afgew ezen. De curator heeft thans een
gerechtelijke procedure in voorbereiding.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening betreffende het jaar 2017 is de laatst gedeponeerde
jaarrekening (gedeponeerd op 30-1-2019).

22-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgestort bij oprichting in 2003.

22-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vanw ege het ontbreken van administratie en het te laat deponeren van de
jaarrekeningen 2017 en 2018 staat vast dat het bestuur haar taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat het 1aonbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de accountant aangeschreven
en via hem enige administratieve stukken ontvangen over de jaren 2018 en
2019. Over het jaar 2020 heeft de curator niets ontvangen. Bij de diverse
banken heeft de curator de bankbescheiden opgevraagd over de jaren 2018
tot en met 2020.
De ontvangen stukken hebben vragen opgeroepen, die in de komende
verslagperiode nader beantw oord moeten w orden.
Inmiddels heeft de curator melding gemaakt van faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-10-2020
1

21-01-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

21-01-2021
2

De curator w acht op beantw oording van de gestelde vragen aangaande de
overgelegde administratie.

21-04-2021
3

De curator is voornemens de feitelijke bestuurder in rechte te betrekken
w egens kennelijk onbehoorlijk bestuur.

21-07-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator zal een boedelvordering w orden.

22-10-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.318,00

22-10-2020
1

Toelichting
Omzetbelasting 2019 en 2020 en motorrijtuigenbelasting 2017-2019.
€ 7.669,00

21-01-2021
2

Toelichting
Vordering vennootschapsbelasting over 2018.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.556,00
Toelichting
Aanvrager van dit faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

22-10-2020
1

12

21-01-2021
2

18

21-04-2021
3

20

21-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.101,03

22-10-2020
1

€ 75.277,65

21-01-2021
2

€ 97.975,29

21-04-2021
3

€ 126.945,65

21-07-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak over w orden
gedaan.

22-10-2020
1

Hierover kan op dit moment nog geen uitspraak w orden gedaan.

21-01-2021
2

Hierover kan op dit moment nog geen uitspraak w orden gedaan.

21-04-2021
3

Hierover kan op dit moment nog geen uitspraak w orden gedaan.

21-07-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator verw acht dat diverse crediteuren hun vorderingen nog ter verificatie
zullen indienen, zodat met deze partijen nog gecorrespondeerd dient te
w orden.

22-10-2020
1

De curator verw acht dat diverse crediteuren hun vorderingen nog ter verificatie
zullen indienen, zodat met deze partijen nog gecorrespondeerd dient te
w orden.

21-01-2021
2

De curator verw acht dat diverse crediteuren hun vorderingen nog ter verificatie
zullen indienen, zodat met deze partijen nog gecorrespondeerd dient te
w orden.

21-04-2021
3

De curator verw acht dat diverse crediteuren hun vorderingen nog ter
verificatie zullen indienen, zodat met deze partijen nog gecorrespondeerd
dient te w orden.

21-07-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode zich richten op:
- overleg bestuurder en belastingdienst (verhaalsmogelijkheden)
- correspondentie met crediteuren in verband met de vaststelling van hun
vorderingen.

22-10-2020
1

- nader onderzoek naar oorzaak/aanleiding faillissement,
- inventarisatie schulden,
- rechtmatigheidsonderzoek,
- afw ikkeling van de gedane melding van faillissementsfraude.

21-01-2021
2

- beantw oording gestelde vragen over de aangeleverde administratie;
- inventarisatie schulden.

21-04-2021
3

- start gerechtelijke procedure kennelijk onbehoorlijk bestuur
- gerechtelijke incasso vordering debiteur
- inventarisatie schulden.

21-07-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Begin 2021.

22-10-2020
1

2021.

21-01-2021
2

2021

21-04-2021
3

2022

21-07-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2021

21-07-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden in het kader van de verslaglegging en diverse
besprekingen en correpondentie met verschillende partijen.

21-01-2021
2

Diverse w erkzaamheden in het kader van de verslaglegging en diverse
besprekingen en correpondentie met verschillende partijen.

21-04-2021
3

Diverse w erkzaamheden in het kader van de voorgenomen gerechtelijke
procedures, verslaglegging en diverse besprekingen en correspondentie met
verschillende partijen.

21-07-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

