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mr. M.J.C. van Leeuwen
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vreedeveld Isolatie B.V.
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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De onderneming richtte zich op het aanbrengen van vloer-, w and- en
dakisolatie.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 639.763,81

€ 46.136,50

2019

€ 699.475,00

€ 58.772,00

€ 211.516,00

2018

€ 730.762,00

€ 32.917,00

€ 287.114,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zijn afgeleid uit een concept rapportage van curanda.
Het balanstotaal is daaruit niet af te leiden. Overigens zijn de onder de kolom
w inst en verlies genoemde getallen zijn negatief (verlies dus).

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Toelichting
Voor zover bij de curator bekend w aren er ten tijde van het uitspreken van
het faillissement 4 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 787,74
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Toelichting
Dit is één debiteurenbetaling die is ontvangen.

Verslagperiode
van
9-11-2021

24-12-2021
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t/m
23-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 54 min

totaal

79 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een eerste inventarisatie
verricht naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en de
mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. De w erknemers is ontslag
aangezegd, zodat zij ook aanspraak konden maken op de
Loongarantieregeling. Schuldeisers zijn aangeschreven en er zijn de nodige
voorbereidingen getroffen voor een veiling van de aanw ezige activa.
Hieronder zal bij de respectievelijke onderdelen nader w orden ingegaan op
de diverse ontw ikkelingen.
In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door haar en haar
medew erkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter
niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan w orden of zelfs
nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in
dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben
voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
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1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Vreedeveld Holding B.V.,
van w elke vennootschap op haar beurt de heer P. Vreedeveld enig
aandeelhouder en bestuurder is.
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1.2 Lopende procedures
De curator is niet gebleken van door of jegens curanda aanhangig gemaakte
procedures.
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1.3 Verzekeringen
Curanda had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten via Interpolis.
De activiteiten lagen al enige tijd stil ten tijde van het uitspreken van het
faillissement. De curator had aldus geen belang bij voortzetting van de
verzekeringen. De meeste verzekeringen zijn ten gevolge van het
faillissement overigens ook beëindigd. W el w as er nog één schade
onderhanden bij Interpolis, maar daarvan heeft Interpolis inmiddels
aangegeven dat op basis van de geldende polisvoorw aarden geen dekking
voor die schade bestond.
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1.4 Huur
Curanda huurde het pand in Vaassen van w aaruit zij haar onderneming
dreef. In verband met een al voor datum faillissement ontstane
huurachterstand zijn in augustus 2021 afspraken gemaakt over een
aanpassing van de gehuurde ruimte en het inlopen van de achterstanden.
Ook is toen afgesproken dat de huur in ieder geval per 1 januari 2022 zou
eindigen. Zoals het er thans naar uitziet, zal de aanw ezige activa dan ook
verkocht zijn. De verhuurder heeft zijn vordering al bij de curator ingediend.
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 9 november 2021 is het faillissement uitgesproken van Vreedeveld
Isolatie B.V. en haar aandeelhouder en bestuurder Vreedeveld Holding B.V.
Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator contact
gezocht met de bestuurder, de heer Vreedeveld. Hij heeft aangegeven dat
het faillissement w as uitgesproken op eigen aangifte, dat mr. König hen had
begeleid bij het doen van die aangifte en dat hij graag een toelichting w ilde
geven op de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
Op 10 november 2021 heeft de curator uitvoerig gesproken over de
aanleiding voor het faillissement met de partner van de heer Vreedeveld. De
heer Vreedeveld w as bij dat gesprek, in verband met ziekte niet aanw ezig,
maar op de achtergrond w el beschikbaar. In het eerste gesprek is
aangegeven dat een samenloop van diverse ongelukkige omstandigheden
aanleiding is gew eest voor het faillissement. De onderneming van curanda
richtte zich op het isoleren van w oningen met een bepaalde vorm van isolatie
van het merk Tonzon. Tonzon w as aldus hun grootste toeleverancier van
materialen, maar ook van potentiële leads. De heer Vreedeveld kende
Tonzon vanuit het verleden en had goede ervaringen met het materiaal. Voor
het uitvoeren van de isolatiew erkzaamheden moest bij voorkeur in 'setjes'
gew erkt w orden en zo vormde de heer Vreedeveld een team met zijn zoon
en w aren er in de loop der tijd meerdere andere teams w erkzaam gew eest
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voor curanda. Mevrouw Vreedeveld w as w erkzaam op kantoor.
In de afgelopen jaren merkte curanda dat het steeds lastiger w erd goed en
gemotiveerd personeel te vinden. Daar w aar er eerst meerdere teams in
dienst w aren bij curanda, w as er ten tijde van het faillissement nog maar
sprake van een tw eetal andere w erknemers naast de familie Vreedeveld.
Ook op die tw ee w erknemers kon curanda, mild gezegd, niet altijd rekenen.
Zij kw amen regelmatig niet, niet op tijd of vertrokken eerder van de locatie
w aar de w erkzaamheden uitgevoerd moesten w orden, w aardoor het vaak
aankw am op de familie Vreedeveld zelf. Zij probeerden de w erkzaamheden
altijd uit te voeren en hadden over het algemeen goede en tevreden klanten,
die ook w eer ambassadeur w erden voor het w erven van andere klanten,
maar mede door verdrietige persoonlijke omstandigheden kon de familie
Vreedeveld het ook niet altijd zelf oplossen. Het ontbreken van goed
personeel en het niet kunnen vinden van nieuw personeel is aldus mede
aanleiding gew eest voor het gegeven dat de bedrijfsvoering niet meer
rendabel voortgezet kon w orden.
Daarboven op kw am dat curanda een aantal jaar geleden een
incassoprocedure jegens één van haar klanten heeft gevoerd. Daar stond
een bedrag van € 70.000,= open. Deze procedure heeft uiteindelijk erg lang
geduurd en aanzienlijke kosten met zich mee gebracht. Uiteindelijk is curanda
in het gelijk gesteld, maar door de hoge kosten die gemoeid w aren met de
procedure is maar een heel beperkt bedrag ten goede gekomen aan
curanda. Langzaamaan zijn de schulden, mede ook door de hierboven
genoemde persoonlijke omstandigheden w aardoor op bepaalde aspecten
w ellicht minder scherp is gestuurd, toegenomen en is de situatie ontstaan
dat de kosten de baten gingen overstijgen. De schuld bij Tonzon liep ook op,
w aardoor materialen ook niet meer op rekening ingekocht konden w orden en
er dus geen materiaal meer w as om opdrachten uit te kunnen voeren. De
mogelijkheden voor een W HOA zijn nog onderzocht en ook is nog overleg
gevoerd met Tonzon over een andersoortige samenw erking, maar dat bleek
uiteindelijk ook niet mogelijk. Reden w aarom curanda uiteindelijk geen
andere mogelijkheid meer zag dan het aanvragen van haar eigen
faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4
Toelichting
Bij curanda w aren ten tijde van het faillissement vier w erknemers in dienst,
w aarvan tw ee familieleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De curator is niet bekend met het exacte aantal w erknemers in het jaar
voorafgaand aan het faillissement. Zij heeft w el begrepen dat het er meer
zijn gew eest dan vier.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-11-2021

4

Ontslag na verkregen toestemming RC

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Tw ee van de vier w erknemers die bij curanda in dienst w aren, hadden kort
voor het faillissement laten w eten met vakantie c.q. langere tijd afw ezig te
zullen zijn. Voor curanda w as dat een verrassing en zij heeft ook
aangegeven dat dit niet zomaar kon. Desondanks zijn de w erknemers
vertrokken. Toen duidelijk w erd dat eigen aangifte van faillissement gedaan
zou w orden en in verband daarmee de activiteiten ook stil w aren gelegd en
er geen acties vanuit curanda meer gepleegd konden w orden, heeft curanda
daar geen actie op ondernomen. De curator heeft geen algemene
personeelsbijeenkomst gehouden, maar de w erknemers per brief ontslag
aangezegd en daar een informatiebrochure bij gedaan met een toelichting op
de gevolgen van het faillissement voor de w erknemers.
Er is na het uitspreken van het faillissement contact gew eest met het UW V
over de intake voor de Loongarantieregeling. Het UW V heeft er voor gekozen
een intake gehouden voor enerzijds de familie Vreedeveld en anderzijds de
tw ee andere w erknemers. Die tw ee w erknemers w aren toch w el w eer in
Nederland en hebben dus ook de nodige formulieren in gevuld. Met één van
de w erknemers is nog telefonisch contact gew eest en er zijn nadien nog w at
vragen binnen gekomen over de gevolgen, omdat de informatie in het
Nederlands w as en één van de w erknemers niet heel goed Nederlands
sprak. Het UW V heeft ook nog een toelichting gegeven. Het UW V had verder
nog vragen over de hoogte van het salaris en op die vragen heeft de curator
antw oord kunnen geven.
De curator verw acht dat de w erkzaamheden met betrekking tot het
personeel w el afgerond zijn en dat het UW V de vordering nog in zal dienen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Curanda had geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikte over de gebruikelijke bedrijfsmiddelen, bestaande uit
kantoorinventaris, stellingen en apparatuur om de isolatiew erkzaamheden te
kunnen verrichten. De auto's w aren geleased, w el w as er nog een
aanhangw agen aanw ezig.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aanw ezige inventaris betreft bodemzaken ex artikel 22 lid 3 IW 1990. De
opbrengst daarvan komt aldus via de boedel aan de fiscus toe. Op de
transportmiddelen rust een pandrecht, zodat daarover nog met de bank in
overleg getreden zal moeten w orden. Op de overige bedrijfsmiddelen
(apparatuur om de w erkzaamheden uit te kunnen oefenen) rusten geen
pandrechten, zodat de opbrengst daarvan aan de boedel toe komt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft eerst de mogelijkheden van een doorstart onderzocht, in
w elk geval verkoop van de aanw ezige bedrijfsmiddelen via die route
gerealiseerd had kunnen w orden. Zij heeft TB Auctions gevraagd om de
aanw ezige activa te taxeren en kw am uit op een getaxeerde w aarde van €
2.750,=. Toen een doorstart en/of onderhandse verkoop niet mogelijk bleek,
heeft zij verzocht om de activa te veilen, ook omdat de locatie per 1 januari
a.s. eigenlijk opgeleverd moet w orden. De veiling heeft plaats gevonden en
de uitlevering vindt uiterlijk in de laatste w eek van december plaats. In een
volgend verslag zal melding w orden gemaakt van de gerealiseerde
veilingopbrengst.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as niet of nauw elijks nog voorraad aanw ezig, omdat curanda niet meer
in staat w as om materialen in te kopen. W at er nog w el w as, is mee
genomen in de veiling.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hierboven onder 3.6.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Meer en/of andere activa is door de curator niet aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 9.211,67

€ 784,74

totaal

€ 9.211,67

€ 784,74

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Het gaat om klanten voor w ie
isolatiew erkzaamheden zijn verricht.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft op basis van een overzicht van curanda de debiteuren
aangeschreven. De verw achting is niet dat hier nog veel opbrengst uit voort
zal vloeien. Dit hangt veelal samen met het feit dat de klanten stellen dat er
nog bepaalde w erkzaamheden verricht zouden moeten w orden. De curator
zal in overleg met de bank het vervolg bepalen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.314,27
Toelichting vordering van bank(en)
De bank (Rabobank) heeft zich w el kenbaar gemaakt bij de curator, maar
heeft slechts een voorlopige vordering bij haar ingediend. De curator zal nog
om opgave van de definitieve vordering verzoeken.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De door curanda gebruikte auto's w erden geleased, maar zijn al voor datum
faillissement ingenomen door de leasemaatschappijen. De vorderingen ter
zake zijn al (deels) bij de curator ingediend. Er leek ook nog sprake te zijn
van een leaseovereenkomst voor een aantal in de auto's ingebouw de
kilometer/routetrackers. De leasemaatschappij kon niet aangeven w aar die
apparaten dan in zouden zitten en de leasemaatschappij van de auto's had
ze niet aangetroffen bij inname van de auto's voor datum faillissement. De
laeasemaatschappij van de apparatuur heeft aangegeven ze niet (meer)
terug te zullen halen en een vordering ingediend w egens
betalingsachterstanden.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft aangegeven dat zij een pandrecht heeft op:
1 Alle huidige en toekomstige inventaris;
2 Alle huidige en toekomstige voorraden;
3. Alle huidige en toekomstige transportmiddelen;
4. Alle huidige en toekomstige debiteuren.
Verder heeft de bank een
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5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder 5.3
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator verw acht dat de vordering van de fiscus dusdanig zal zijn dat de
w aarde van de bodemzaken onvoldoende zal zijn om die te kunnen voldoen,
zodat een boedelbijdrage niet aan de orde zal zijn.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft bij de bank haar vordering en eventuele zekerheden
opgevraagd en de stukken beoordeeld. Zij dient nog een definitieve opgave
van de vordering te ontvangen en afstemming te hebben over de met de
veiling gerealiseerde verkoopopbrengst.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het voorzetten van de onderneming w as niet aan de orde. Er w as geen geld
beschikbaar voor de lopende exploitatie.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is een beperkte doorstart gerealiseerd, zie hieronder bij onderdeel 6.8.
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6.5 Verantwoording
Zie hieronder bij 6.8.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De exacte opbrengst is nog niet bekend.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Betaling van een boedelbijdrage is niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zoals onder 1 al is aangegeven, is curanda een bedrijf dat zich richt op het
aanbrengen van vloerisolatie met gebruikmaking van producten van
leverancier Tonzon. De orderportefeuille van curanda bestond ten tijde van
het faillissement uit een 20-tal klanten met een orderw aarde van iets meer
dan € 50.000,=. Op enig moment bereikten de curator berichten dat Tonzon
deze klanten aan het benaderen w as (zij kenden de klantgegevens vanw ege
het doorzetten van de lead) met de mededeling dat zij via een andere
verw erker ook hun vloeren konden laten isoleren. De curator heeft Tonzon
daarop aangesproken en met hen onderzocht of zij bereid w aren die
orderportefeuille te kopen. Zij gaven aan geen mensen te hebben om het
w erk uit te kunnen voeren, w aarna ook nog is gesproken over een eventuele
indiensttreding van de bestuurder van curanda en zijn zoon bij Tonzon.
Uiteindelijk is daarover geen overeenstemming bereikt. De curator heeft de
klanten aangeschreven en verzocht nog even geduld te hebben, omdat zij
bezig w as met het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart.
Een aantal van hen heeft aangeven niet verder te w illen (voor een bedrag
van bijna € 10.000,=).
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De bestuurder en zijn zoon hebben de curator aangegeven de
w erkzaamheden van de offertes graag uit te w illen voeren. De curator heeft
in reactie daarop aangegeven dat dat alleen zou kunnen als voor het 'kopen'
van de offertes ook een bepaald bedrag betaald zou w orden, nu dit immers
offertes van curanda w aren. Daarbij is de curator zich er terdege van bew ust
at het aan de nieuw e partij is om met klanten afspraken te maken en dat het
klanten vrij staat toch voor een ander isolatiebedrijf te kiezen.
Uiteindelijk heeft de curator, na verkregen toestemming van de RC,
overeenstemming bereikt over betaling van een percentage van 5% over de
totale w aarde (ex BTW ) van de geaccepteerde offertes als vergoeding voor
het 'kopen' van het recht om 1) deze 'contracten' en 2) de uitstaande maar
nog niet geaccepteerde offertes op naam van de nader op te richten
vennootschap te laten zetten. Alternatieven w aren er niet en op deze manier
kunnen klanten toch nog bediend w orden. In de afgelopen periode is in dat
offertebedrag nog w el w at gew ijzigd en de curator verw acht in januari een
en ander financieel afgerond te hebben, zodat zij daarover in een volgend
verslag kan rapporteren.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van curanda w as bij en daaruit kunnen de rechten en
verplichtingen van curanda afgeleid w orden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is nog gedeponeerd. De jaarrekening over 2019
nog niet, terw ijl dat w el had gemoeten.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming w as een goedkeurende verklaring
niet nodig.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de stortingsverplichting.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gelet op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening is
bestuurdersaansprakelijkheid een gegeven. De curator heeft dat ook al aan
de bestuurder laten w eten. Gelet op de oorzaken van het faillissement zoals
die thans bij de curator bekend zijn, verw acht zij dat aangetoond kan
w orden dat andere oorzaken de voornaamste reden voor het faillissement
zijn gew eest.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator is vooralsnog niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Van onrechtmatig handelen lijkt vooralsnog ook geen sprake te zijn
(gew eest).
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inmiddels een eerste quick scan laten doen in de
administratie. Daar is een beperkt aantal vragen uit gekomen die thans bij de
bestuurder liggen ter beantw oording. De curator verw acht daar het volgende
verslag over te kunnen rapporteren.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Bij de curator zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 146.883,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V zal nog volgen.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Bij de curator zijn geen andere preferente crediteuren bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
17
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 347.015,23
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Toelichting
De grootste crediteuren zijn de leasemaatschappij, de verhuurder en Tonzon,
als leverancier van de materialen. De overige crediteuren hebben relatief
kleine bedragen te vorderen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven op basis van de door curanda
aangeleverde crediteurenlijst.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is niet bekend gew orden met door of jegens curanda aanhangig
gemaakte procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode:
- De locatie w aar curanda huurde opleveren;
- De uitkomst van de veiling afw achten;
- Afstemming hebben met de bank over hun vordering;
- De doorstart financieel afw ikkelen;
- De antw oorden op de vragen uit de quick scan in de administratie
beoordelen;
Overigens zal zij de te doen gebruikelijke w erkzaamheden verrichten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan nog geen duidelijkheid gegeven w orden over de termijn
van afw ikkeling van het faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 10.1
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Bijlagen
Bijlagen

