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Algemene gegevens
Naam onderneming
Greensane B.V.

25-10-2021
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 21 september 2021 is het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Greensane B.V., statutair gevestigd te Nijkerk en feitelijk
gevestigd te (6741 JP) Lunteren aan de Hessenw eg 83 114, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 76678962.

25-10-2021
1

Activiteiten onderneming
De vervaardiging en verkoop van apparaten en w erktuigen voor specifieke
doeleinden, w aaronder begrepen de productie en verkoop van systemen die
vluchtige organische stoffen uit de lucht filteren en ter plekke verw erken en
omzetten in energie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 165.721,83

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 289.030,57

€ 702.144,85

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-10-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

25-10-2021
1

Boedelsaldo
€ 12.979,35

25-10-2021
1

€ 81.261,88

25-04-2022
3

€ 81.261,88

26-07-2022
4

Verslagperiode
van
21-9-2021

25-10-2021
1

t/m
24-10-2021
van
25-10-2021

25-01-2022
2

t/m
24-1-2022
van
25-1-2022

25-04-2022
3

t/m
24-4-2022
van
25-4-2022

26-07-2022
4

t/m
25-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

103 uur 33 min

2

47 uur 30 min

3

6 uur 48 min

4

6 uur 30 min

totaal

164 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

25-10-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig bestuurder van Greensane is de heer W .A. de Vos en enig
aandeelhouder van Greensane is W im en W im B.V. Op 22 oktober 2021 is
aan W im en W im B.V. surseance van betaling verleend, w aarbij de
curator van gefailleerde is aangesteld als bew indvoerder.

25-10-2021
1

1.2 Lopende procedures
1. Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

25-10-2021
1

1.3 Verzekeringen
1. De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en voor zover mogelijk
opgezegd.

25-10-2021
1

1.4 Huur
1. Gefailleerde huurde een pand aan de Handelsstraat 12 te Nijkerk. De
huur van het pand is reeds vóór faillissementsdatum opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

25-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. Met de komst van de coronapandemie hebben veel grote klanten zich
teruggetrokken, w aarschijnlijk mede omdat de milieuregelgeving in deze
periode veel minder streng door de overheid w erd gehandhaafd. Ook
bleek de bouw van de machines door Greensane inclusief het filter veel
meer geld te kosten dan van tevoren begroot. Hierdoor overtroffen de
kosten de baten ruimschoots. De proefopstelling die Greensane bij een
spuiterij in Voorthuizen heeft geplaatst heeft dan ook veel meer gekost
dan van tevoren verw acht. Verschillende aandeelhouders van W im en
W im B.V. hebben nog kapitaal geïnjecteerd om op die manier Greensane
in de lucht te kunnen houden, maar dit heeft niet mogen baten. De
activiteiten van Greensane zijn voor faillissementsdatum gestaakt. Naar
eigen zeggen van de bestuurder zag hij zich w egens het opdrogen van
de klantenkring en het ontbreken van w erkkapitaal genoodzaakt het
faillissement van Greensane aan te vragen.

25-10-2021
1

Er zal nader onderzoek w orden verricht naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

1. Het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft curator gesproken met diverse
betrokkenen aangaande de oorzaak van het faillissement. Curator zak
hetgeen is besproken toetsen aan de administratie ten einde de oorzaak
vast te stellen. Het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan
het faillissement is dan ook nog niet afgerond en zal in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

1. In de administratie van Greensane zijn de eerder door de bestuurder
gedane uitspraken t.a.v. de teruglopende clientèle en de tegenvallende
proefopstelling bij de spuiterij in Voorthuizen geverifieerd. Deze
proefopstelling is veel duurder uitgevallen dan w as begroot. Zodoende
w as er minder budget voor de ontw ikkeling van nieuw e filters. Bij
gebrek aan voortgang en leiding van de onderneming w ensten de
aandeelhouders geen nieuw e investeringen meer te verrichten.
Doordat investeringen uitbleven, kon Greensane niet aan haar
verplichtingen blijven voldoen. Zodoende is besloten het faillissement
aan te vragen.

25-01-2022
2

25-04-2022
3

26-07-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

25-10-2021
1

Toelichting
1. Bij gefailleerde w aren ten tijde van het faillissement tw ee medew erkers in
dienst. De curator heeft hen na het faillissement het ontslag aangezegd. UW V
is in staat gesteld een loonverplichting over te nemen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

25-10-2021
1

Toelichting
1. Op 1 oktober jl. heeft de curator het personeel het ontslag aangezegd. In
de komende verslagperiode zal het UW V in de gelegenheid w orden gesteld te
voldoen aan de loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
1. Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

25-10-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. In het voormalig huurpand van gefailleerde zijn bedrijfsmiddelen
aangetroffen. Deze zullen te gelde w orden gemaakt.

1. De afgelopen verslagperiode zijn de aangetroffen bedrijfsmiddelen
verkocht.

25-10-2021
1

25-01-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

25-10-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Inventariseren en verkopen bedrijfsmiddelen.

25-10-2021
1

1. Overleg met koper en opstellen koopovereenkomst.

25-01-2022
2

1. De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond.

25-04-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1.Er is een voorraad actieve koolstof aangetroffen in een zijruimte van het
door gefailleerde gehuurde pand. De w aarde van deze koolstof is nog
onduidelijk.

1. De voorraad actieve koolstof vertegenw oordigt een negatieve w aarde.
De voorraad is overgenomen door de koper van de bedrijfsmiddelen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

25-10-2021
1

25-01-2022
2

Toelichting andere activa
1. Gefailleerde beschikt over een domeinnaam en intellectuele
eigendomsrechten. Deze zullen voorlopig w orden aangehouden om te
bezien of tot verkoop kan w orden overgegaan.

1. De domeinnaam en intellectuele eigendomsrechten van Greensane zijn
mede overgenomen door de koper van de activa.

25-10-2021
1

25-01-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1. Volgens opgave van de bestuurder w aren er op faillissementsdatum
enkele debiteuren. De debiteurenportefeuille moet nog in kaart w orden
gebracht.

1. De debiteurenportefeuille moet nog in kaart w orden gebracht.

1. De debiteurenportefeuille is bij gebrek aan informatie nog niet in kaart
gebracht.

1. Uit de beschikbare informatie is tot op heden niet gebleken van een
debiteurenpositie.

25-10-2021
1

25-01-2022
2
25-04-2022
3

26-07-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. In kaart brengen van de debiteurenportefeuille ten behoeven van inning.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

25-10-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

25-10-2021
1

1. Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank.
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een creditsaldo van € €
13.397,84. Dit saldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
1. Voor zover bekend w as geen sprake van een leasecontract.

25-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Bij curator heeft zich één crediteur gemeld met een vermeend pandrecht
op de activa. Dit pandrecht is echter om verschillende redenen niet
rechtsgeldig gevestigd, w aardoor curator het pandrecht niet kan
erkennen. Dit is reeds aan de betreffende crediteur medegedeeld.

25-10-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Een aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud
ingediend. Deze claims zullen nog nader w orden onderzocht en
afgew ikkeld.

1. Na onderzoek is gebleken dat het beroep op eigendomsvoorbehoud
geen stand kan houden.

25-10-2021
1

25-01-2022
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Correspondentie banken en derden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

25-10-2021
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De onderneming zal niet w orden voortgezet.

25-10-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. De mogelijkheden van een doorstart w orden momenteel onderzocht.

1. Bij de curator hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld voor een
potentiële doorstart. Alle partijen hebben een
geheimhoudingsovereenkomst getekend en daarna een
informatiememorandum met bijlagen ontvangen. Slechts één
geïnteresseerde heeft een bod uitgebracht op de activa en goodw ill van
Greensane en haar (eveneens failliete) moedermaatschappij W im en W im
B.V. De curator heeft vanw ege de nauw e samenhang tussen de beide
faillissementen en de op elkaar afgestemde activiteiten van de
vennootschappen getracht de goodw ill en activa van beide
vennootschappen gezamenlijk te verkopen. Na onderhandelingen is
overeenstemming bereikt met Lagemaat Pensioen B.V.

1. In de afgelopen verslagperiode zijn de activa en goodw ill van Greensane
gezamenlijk met de activa en goodw ill van moedermaatschappij W im en
W im B.V. verkocht aan de doorstarter. Betreffende de overdracht heeft
curator in de afgelopen verslagperiode nog w erkzaamheden verricht

1. De w erkzaamheden m.b.t. het voortzetten van de onderneming zijn
afgerond.

25-10-2021
1
25-01-2022
2

25-04-2022
3

26-07-2022
4

6.5 Verantwoording
1. Zie hiervoor.

6.6 Opbrengst

25-01-2022
2

6.6 Opbrengst
€ 60.000,00

25-01-2022
2

Toelichting
1. De (meer)opbrengst die is betaald voor W im en W im B.V. is doorgestort naar
de boedel van dat faillissement.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
onderzoeken mogelijkheden doorstart;
contact gegadigden.

25-10-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De curator dient dit nog te onderzoeken.

25-10-2021
1

1. De komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

25-01-2022
2

1. Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond en zal in de
komende verslagperiode w orden voortgezet.

1. Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. Indien nodig komt
curator in een later stadium hierop terug.

25-04-2022
3

26-07-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Er zijn geen jaarrekeningen ingediend.

25-10-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Gefailleerde w as niet controleplichtig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat aan de
stortingsverplichting is voldaan.

25-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-10-2021
1

1. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

Toelichting

25-01-2022
2

1. De komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

Toelichting

25-04-2022
3

1. In de afgelopen verslagperiode heeft curator gesproken met betrokkenen.
Naar aanleiding hiervan heeft curator beknopt onderzoek gedaan in de
administratie en aansluitend gesproken met de bestuurder. De bestuurder
heeft te kennen gegeven het gesprek voort te w illen zetten in het bijzijn van
zijn advocaat. In de komende verslagperiode zal opnieuw een bespreking
plaatsvinden in het bijzijn van een advocaat.

Toelichting
1. In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met
de bestuurder en zijn advocaat. Tussen de curator en de bestuurder bestaat
discussie over een achtergestelde lening die de bestuurder niet feitelijk heeft
verstrekt, maar die w el is opgenomen in de administratie. Op basis van die
informatie heeft een derde partij besloten om tot financiering van Greensane
over te gaan. Het onderzoek naar dit handelen loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen

26-07-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-10-2021
1

Toelichting
1. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement.

In onderzoek

25-01-2022
2

Toelichting
1. De komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

In onderzoek

25-04-2022
3

Toelichting
1. De komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

Nee

26-07-2022
4

Toelichting
1. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. De curator beschikt over de administratie van gefailleerde. In de
navolgende periode zal de administratie w orden onderzocht. Over enkele
zaken heeft de curator reeds gesprekken gevoerd met de bestuurder.

1. In de afgelopen verslagperiode hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden met de bestuurder van Greensane en is inzage
verkregen in de administratie. De komende verslagperiode zal de
administratie w orden veilig gesteld.

1. Opnieuw zijn in de afgelopen verslagperiode verschillende gesprekken
gew eest met de bestuurder van Greensane. De komende verslagperiode
zal het onderzoek naar de administratie van Greensane w orden
voortgezet.

1. Uit hoofde van de niet nagekomen leningsovereenkomst heeft een
gesprek plaatsgevonden met de bestuurder en zijn advocaat. Over de
afw ikkeling hiervan bestaat nog discussie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-10-2021
1

25-01-2022
2

25-04-2022
3

26-07-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder en toezending vragenlijst voor informatie en
documenten.

25-10-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

25-10-2021
1

1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.

€ 20.955,52

25-04-2022
3

Toelichting
1. UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 20.955,52.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.254,00

25-10-2021
1

Toelichting
1. De tot op heden door de Belastingdienst ingediende vorderingen zien op
loonheffingen uit 2020 en 2021.

€ 29.916,00

25-04-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-10-2021
1

1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze w ordt vooralsnog
w el verw acht.

€ 8.690,00
Toelichting
1. UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 8.690,00.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-04-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.399,76

25-01-2022
2

Toelichting
1. De vordering betreft onbetaald vakantiegeld, onkosten en
kilometervergoeding van een w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

25-10-2021
1

7

25-01-2022
2

9

26-07-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 184.112,60

25-10-2021
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.

€ 197.599,38

25-01-2022
2

Toelichting
1. Van de totaal ingediende concurrente vorderingen w ordt een vordering van
€ 5.379,97 vooralsnog betw ist.

€ 198.081,35

26-07-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
zal w orden afgew ikkeld.

25-10-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

25-10-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-10-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
25-10-2021
1

1.
Verkrijgen administratie;
Te gelde maken inventaris en voorraad;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Onderzoeken mogelijkheden doorstart.
2.

25-01-2022
2
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Veilig stellen administratie;
Afronden w erkzaamheden doorstart.

3.

25-04-2022
3
Onderzoek naar oorzaak van het faillissement;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Bespreking(en) met de bestuurder van Greensane.

4.

26-07-2022
4
Bespreking(en) met de bestuurder van Greensane;
Afronding kw estie lening.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

25-10-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-07-2022
4

