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Algemene gegevens
Naam onderneming
Installatiebedrijf Eppink V.O.F.
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 29 december 2015 is
de vennootschap onder firma INSTALLATIEBEDRIJF EPPINK V.O.F., tevens
handelende onder de naam INSTAL CENTER EPPINK, gevestigd en
kantoorhoudende te (7651 DH) Tubbergen aan de Galvanistraat 34,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 06076219, alsmede haar beide vennoten de heer HENDRIKUS
MATTHEUS JOHANNES EPPINK, geboren te Almelo op 19 februari 1963 en
mevrouw SILVIA ELISABETH MARIA VELDHUIS E.V. EPPINK, geboren te
W eerselo op 29 april 1964, beiden w oonachtig te (7651 AX) Tubbergen aan de
Molenstraat 44 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
M.M. Verhoeven tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. F. Kolkman
tot curator.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten van de
VOF uit loodgieters- en fitterw erk, installatie van sanitair, installatie van
verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur en het verzorgen van elektrotechnische
bouw installaties.
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In de praktijk w erd er veel installatiew erk uitgevoerd voor particuliere
opdrachtgevers (aanleg
en onderhoud) en w erd tevens het onderhoud gedaan voor
w oningbouw verenigingen en
zorginstellingen. Daarbij lag de nadruk op regionale opdrachtgevers. De VOF
had ook veel
onderhoudscontracten voor cv-installaties met particulieren en ondernemers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 2.013.400,00

2014

€ 1.468.645,00

2013

€ 1.523.370,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
2015 t/m 30-11 2.013.400
2014 concept 1.468.645
2013
1.523.370
De curator beschikt over de jaarrekening over de jaren 2012 en 2013.
Daarnaast beschikt de
curator over de concept jaarrekening over het jaar 2014 en over de interne
cijfers over het jaar
2015 tot een met de maand november. Uit deze beschikbare informatie blijken
de volgende
gegevens:

(2015) (2014) (2013)
t/m 30-11 concept
Netto omzet 2.013.400 1.468.645 1.523.370
Kostprijs omzet 1.332.344 771.356 787.955
Bruto-omzetresultaat 681.056 697.289 735.415
Bedrijfskosten
810.101 703.902 700.854
Bedrijfsresultaat
(129.045) (6.613) 34.561
Rentelasten/baten (30.877) (41.293) (33.276)
(159.922) (47.906) 1.285
Afboeken debiteur (68.000)
0
0
Resultaat (227.922) (47.906) 1.285
Brutomarge 33,8 % 47,5 % 48,3 %
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Uit het bovenstaande blijkt het volgende:
(2015) (2014) (2013)
Kostprijs van de netto omzet 66,2 % 52,5 % 51,7 %
Bedrijfskosten van netto omzet 40,2 % 48,0 % 46,0 %
Conclusie:
De curator merkt op dat het resultaat over 2015 sterk beïnvloed w ordt door de
afboeking van
een debiteur tot een bedrag van € 68.000,--.
Op basis van het bovenstaande concludeert de curator dat ondanks de in 2015
fors gestegen
omzet het resultaat negatief is gebleven.
Dat is in 2015 voor een deel te w ijten aan de stijgende inkoopprijs van de
omzet en ten
gevolge daarvan dalende marge. De omzet is echter structureel te laag om tot
een rendabele
exploitatie te komen van de onderneming. Bij de bepaling van het resultaat is
geen rekening
gehouden met de ondernemersbeloning van de beide vennoten.
Het resultaat over de gepresenteerde jaren is mede gezien de resultaten over
de voorgaande
jaren voldoende reden om tot aangifte van het eigen faillissement te komen nu
er geen
aanvullende financiering verkregen kon w orden.
De curator beschikt over de jaarrekening over de jaren 2012 en 2013.
Daarnaast beschikt de
curator over de concept jaarrekening over het jaar 2014 en over de interne
cijfers over het jaar
2015 tot en met de maand november 2015. Uit deze beschikbare informatie
blijken de
volgende gegevens:
Actief (2015) (2014) (2013)
t/m 30-11 concept
Vaste activa
Bedrijfsgebouw en 402.732 413.318 424.866
Vervoermiddelen 32.976 39.997 46.370
Inventarissen 22.201 28.284 29.460
W aarborgsommen 8.350 8.350 8.350
Vlottende activa
Voorraden 110.643 110.643 90.000
Onderhanden projecten 20.977 20.977 34.577
Vorderingen
Debiteuren 184.475 271.209 188.326
Omzetbelasting 0 12.006 0
Overige vorderingen 20.404 16.188 6.623
Liquide middelen

4.764

924

Totaal activa 807.522 921.896 831.040

2.468

Passief (2015) (2014) (2013)
t/m 30-11 concept
Eigen vermogen
Ondernemingsvermogen (139.855) 120.940 107.845
Langlopende schulden
Kredietinstellingen 276.238 279.619 286.031
Kortlopende schulden
Bankier 124.047 131.443 130.211
Aflossingsverplichtingen 6.412 6.412 6.485
Crediteuren 359.334 283.018 183.136
Belastingen 121.911 60.861 76.624
Overige en transitoria 59.435 39.603 40.708
Totaal passiva 807.522 921.896 831.040
Uit het bovenstaande blijkt het volgende:
Liquiditeit (2015) (2014) (2013)
Current ratio 0,50 0,83 0,73
W erkkapitaal (329.876) (89.390) (115.170)
Quick ratio 0,39 0,62 0,53
Solvabiliteit (2015) (2014) (2013)
Eigen vermogen ten opzichte van
vreemd vermogen (0,15) 0,16 0,15
Conclusie:
Gelet op de bovenstaande cijfers concludeert de curator dat de liquiditeit in de
gepresenteerde jaren zorgw ekkend is. De solvabiliteit is als slecht te
kw alificeren. Door de
verliezen is het negatieve w erkkapitaal verder gestegen. Nu er geen
aanvullende externe
financiering verkregen kon w orden w as het faillissement onafw endbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 33.807,51

23-04-2018
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€ 31.813,65

15-02-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 februari 2019 €
31.813,65. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslag verw ijst de curator naar de bij het verslag gevoegde uitdraai van
telebankieren.
€ 19.138,90

12-06-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 12 juni 2019 €
19.138,90. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslag verw ijst de curator naar de bij het verslag gevoegde uitdraai van
telebankieren.
€ 17.763,40

12-09-2019
8

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 12 september 2019 €
17.763,40.

Verslagperiode
van
24-10-2017
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t/m
23-4-2018
van
3-11-2018

15-02-2019
6

t/m
15-2-2019
van
16-2-2019

12-06-2019
7

t/m
12-6-2019
van
13-6-2019
t/m
12-9-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

6 uur 24 min

6

16 uur 30 min

7

15 uur 33 min

8

6 uur 12 min

totaal

44 uur 39 min

Toelichting bestede uren
mr. F. Kolkman 5,00
mr. R. Shenouda 1,40
C. Gent 0,40
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Totaal 4,80 uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of
jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld,
maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag.
Mogelijk is dat
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag
w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
Aan dit faillissement zijn van de faillissementsdatum tot aan 20 februari 2019 in
totaal 325,69 uren besteed.
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Aan dit faillissement zijn van de faillissementsdatum tot aan 12 juni 2019 in
totaal 351,74 uren besteed.
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Aan dit faillissement zijn van de faillissementsdatum tot aan 12 september
2019 in totaal 358,34 uren besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer en mevrouw Eppink zijn op 15 juli 1988 gehuw d onder huw elijkse
voorw aarden met
uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. De heer en mevrouw Eppink
hebben tw ee
inw onende meerderjarige kinderen.
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De oorsprong van Installatiebedrijf Eppink gaat terug naar 1840. Toen is de
Familie De W olf
een koper-smederij gestart. Deze koper-smederij w erd later uitgebreid met
een fietsenmakerij.
In 1946 kw am "neef" Jan Eppink in dienst bij de familie De W olf. De
w erkzaamheden w erden
daarna uitgebreid met het loodgietersw erk. Jan Eppink nam het gehele bedrijf
over in 1963 en
begon Installatiebedrijf Eppink. Tevens w erd elektra aan het pakket
toegevoegd. Door de
overname van het cv-bedrijf Versteeg w erden vanaf 1983 ook cv-installaties
aangelegd.
In 1986 kw am Henry Eppink (huidige eigenaar) in het bedrijf die deze als
eenmanszaak heeft
gedreven van 1995 tot 2006. Vanaf 1 januari 2007 is de onderneming
gedreven in de vorm
van een vennootschap onder firma w aarbij de heer en mevrouw Eppink de
beide vennoten
w aren en volgens de V.O.F-akte voor een gelijk deel gerechtigd in de w inst.
Volgens diezelfde
akte is het doel van de vennootschap het gezamenlijk en voor
gemeenschappelijke rekening
exploiteren van een installatiebedrijf in de ruimste zin des w oords.
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten van de
VOF uit loodgieters- en fitterw erk, installatie van sanitair, installatie van
verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur en het verzorgen van elektrotechnische
bouw installaties.
In de praktijk w erd er veel installatiew erk uitgevoerd voor particuliere
opdrachtgevers (aanleg
en onderhoud) en w erd tevens het onderhoud gedaan voor
w oningbouw verenigingen en
zorginstellingen. Daarbij lag de nadruk op regionale opdrachtgevers. De VOF
had ook veel
onderhoudscontracten voor cv-installaties met particulieren en ondernemers.
De heer en mevrouw Eppink hebben bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
een verzoek
ingediend om hun beider faillissementen om te zetten in w ettelijke
schuldsaneringen. De
mondelinge behandeling van dat verzoeken zal plaats vinden op 23 augustus
2016 te 11:00
uur.
Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, van 30 augustus 2016
zijn de
faillissementen van de heer en mevrouw Eppink opgeheven onder gelijktijdige
toepassing van
de w ettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Mr. M.M. Verhoeven w erd
benoemd tot
rechter-commissaris en mw . S.M. Kolkman-Holtkamp w erd aangesteld tot
bew indvoerder.
Deze insolventies zijn bekend onder nummer C/08/16/488-489 R.

De heer Eppink is op 29 februari 2016 een tijdelijke arbeidsovereenkomst
aangegaan als
w erkvoorbereider. Het contract loopt tot en met 31 december 2016. Het betreft
een fulltime
dienstverband.
De curator heeft bij de heer en mevrouw Eppink informatie opgevraagd om een
berekening
van de vrij te laten bedragen op te stellen. Zodra die informatie is ontvangen
zal de curator de
berekening ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.
Op 27 augustus 2019 zijn de schuldsaneringen van de heer en mevrouw
Eppink beëindigd met verlening van de schone lei.
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1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de beide vennoten is er geen sprake van lopende
procedures. Die
heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum de volgende verzekeringen
aangetroffen ten name
van de V.O.F.:
• W erkmaterieelverzekering
• CAR/Montageverzekering
• Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering
• Inventaris/goederen verzekering
• Brandverzekering
• 8 bedrijfsautoverzekeringen
• 2 personenautoverzekeringen
• Ziekteverzuimverzekering
• Ongevallenverzekering
De premie voor alle lopende verzekeringen w as voldaan tot 31 december
2015. In verband
met het op beperkte schaal voorzetten van de bedrijfs-activiteiten heeft de
curator via zijn
eigen assuradeur een bedrijfs-aansprakelijkheidspolis afgesloten alsmede een
verzekering
voor tw ee bestelauto’s, een brandverzekering voor het bedrijfspand,
inventaris, voorraden en
de privé w oning van de heer en mevrouw Eppink.
De curator heeft in verband met de verkoop van de onderneming de
verzekering van de
bestelauto’s en de aansprakelijkheidsverzekering opgezegd per januari 2016.
De polissen
voor het bedrijfspand en de w oning w orden voortgezet tot het moment van
levering van de
panden.
De curator heeft de dekking van het bedrijfspand beëindigd in verband met de
verkoop en
levering van dat pand op 16 februari 2016. De dekking van het w oonhuis
w ordt voorgezet in
afw achting van de verkoop.
In verband met de opzegging van de AOV-verzekering heeft de curator op 8
maart 2016 van
de verzekeraar een premierestitutie van € 2.349,87 op de
faillissementsrekening ontvangen.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Er w as sprake van een huurovereenkomsten met Café Bar Holland B.V voor
een
koffieautomaat en een w aterkoeler. De overeenkomst van de koffieautomaat is
ingegaan op
28 december 2011 en kent een looptijd van 60 maanden. De Overeenkomst
van de
w aterkoeler is ingegaan op 14 juli 2011 en kent ook een looptijd van 60
maanden.

23-04-2018
4

In eerste instantie heeft Café Bar Holland B.V. verzocht om afgifte van haar
eigendommen.
Nadat de curator de aanspraken van Café Bar had beoordeeld is Café Bar
verzocht de
apparatuur af te halen. Café Bar Holland B.V. schriftelijk bevestigd bij nader
inzien af te zien
van terugname van haar eigendommen. Die zijn daarop door de curator samen
met de overige
activa van de onderneming verkocht.
Voor het overige heeft de curator tot op de verslagdatum geen lopende
huurovereenkomsten
aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de vennoten is de oorzaak van het faillissement
gelegen in de sterke
concurrentie. Daardoor stonden de marges sterk onder druk. Daarnaast w ilde
de huisbankier
de bestaande financiering niet verder uitbreiden.
Ook w as er sprake van een dreigende schadeclaim w elke voort zou zijn
gekomen uit fouten bij
het uitvoeren van w erkzaamheden w elke een bedrag van € 15.000,-- zou
belopen en w aarbij
de opdrachtgever w eigert de nog openstaande factuur ad € 68.000,-- te
voldoen.
Door de steeds groter w ordende liquiditeitsproblemen hebben de heer en
mevrouw Eppink na
overleg met hun accountant en een insolventieadvocaat besloten het eigen
faillissement aan
te vragen dat daarop op 29 december 2015 is uitgesproken.
De curator heeft na onderzoek geen andere oorzaken voor de faillissementen
aangetroffen en
zijn onderzoek ter zake beëindigd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van 13 personeelsleden in vaste
dienst en een
stagiaire. Van tw ee personeelsleden w aren de tijdelijke contracten opgezegd
per 31 december
2015.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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Toelichting
Volgens verklaring van de beide vennoten w aren er in het jaar voorafgaande
aan het
faillissement een gelijk aantal w erknemers in dienst bij de V.O.F.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-12-2015

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm)
Periode 1 – 3 01:30 02:36 00:00 04:06
Periode 4 00:00 00:00 00:00 00:00
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Totaal 01:30 02:36 00:00 04:06
In de 5e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
In de 6e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
In de 7e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
In de 8e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De heer en mevrouw Eppink zijn sinds
2003 eigenaren van het bedrijfspand met
ondergrond en erf aan de Galvanistraat
34 te Tubbergen, kadastraal bekend
gemeente Tubbergen, sectie L, nummer
8589 groot 16 are en 82 centiare.

€ 300.000,00

€ 500.000,00

€ 5.000,00

Daarnaast zijn de heer en mevrouw
Eppink zijn sinds 1997 eigenaren van de
vrijstaande w oning met garage, erf en
ondergrond aan de Molenstraat 44 te
Tubbergen, kadastraal bekend gemeente
Tubbergen, sectie L, nummer 8096, groot
4 are en 75 centiare.

€ 203.500,00

€ 717.814,00

€ 2.500,00

totaal

€ 503.500,00

€ 7.500,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft op 15 januari 2016 een koopovereenkomst gesloten met de
heer H.L.M.
Hofhuis voor het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen voor een
koopsom van €
300.000,-- kosten koper.
Levering heeft tot op de verslagdatum nog niet plaats gevonden omdat door
een fout van het
kadaster ten onrechte een hypothecaire inschrijving rust op de onroerende
zaak. Zodra deze
fout door het kadaster is hersteld zal de levering van het pand plaats vinden.
De levering van het pand heeft -na herstel van de foute registratie in het
kadaster- op 16
februari 2016 plaats gevonden.
Met betrekking tot de verkoop van het w oonhuis heeft de curator de rechtercommissaris een
voorstel gedaan.
In verband met de toelating tot de w ettelijke schuldsanering zal de verkoop
van de w oning
door de bew indvoerder afgehandeld w orden binnen de w ettelijke
schuldsaneringen van de
heer en mevrouw Eppink.
Op het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen rust een eerste
hypothecaire
inschrijving ten behoeve van de ING-bank tot een bedrag van € 500.000,--.
Op de w oning aan de Molenstraat 44 te Tubbergen rusten de volgende
hypothecaire
inschrijvingen ten behoeve van de ING-bank:
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• Sedert 19-12-1997 eerste hypothecaire inschrijving van € 149.747,-• Sedert 20-06-2001 tw eede hypothecaire inschrijving van € 68.067,-• Sedert 21-06-2002 derde hypothecaire inschrijving van € 500.000,-Daarnaast rust er sedert 3 april 2000 een hypotheek ten behoeve van de
Rabobank op het
pand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen tot een bedrag van € 226.890,--.
Deze inschrijving
berust op een foutieve verw erking bij het kadaster en zal op zeer korte termijn
w orden
hersteld.
e curator is met de ING-bank een boedelbijdrage overeengekomen van
5.000,-- excl.
BTW voor het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen.

€

De curator heeft op 17 februari 2016 van de notaris een bedrag ad € 8.748,08
op de
faillissementsrekening ontvangen. Dat bedrag bestaat uit de boedelbijdrage
van € 5.000,-excl. BTW , de doorbelasting van de taxatiekosten ad € 1.050,-- excl. BTW en
de premie
opstalverzekering ad
€ 556,50. Daarnaast is de afrekening van de
zakelijke lasten van
het pand ad € 871,08 ontvangen w elke aan de boedel toekomen.
Inzake de verkoop van de w oning aan de Molenstraat 44 te Tubbergen is de
curator met de
ING-bank. een boedelbijdrage overeengekomen van € 2.500,-- excl. BTW .
De levering van de w oning aan de Molenstraat 44 te Tubbergen heeft op 16
maart 2017 plaatsgevonden.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft in de w erkplaats de w erkplaats uitrusting aangetroffen
alsmede een
vorkheftruck, tien bedrijfsauto’s en tw ee aanhangw agens. In de bedrijfsauto’s
is ook nog divers
handgereedschap aanw ezig. Daarnaast heeft de curator een kantoor- en
kantine-inventaris
aangetroffen.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

-

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en de voorraden op 30 december 2015
laten taxeren
door Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam.
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De curator heeft een ten behoeve van de geïnteresseerden een beveiligde
dataroom
opengesteld w aarin alle relevante informatie met betrekking tot de onroerende
zaak, de
roerende zaken, de immateriële activa, de handelsnaam en het logo en/of een
combinaties
van die zaken alsmede een biedingprocedure is opgenomen.
Aan in totaal 52 partijen die aan hadden gegeven belangstelling te hebben
voor overname van
onroerende zaak, roerende zaken of een combinatie van beiden, zijn
w achtw oorden
verzonden voor de toegang tot die dataroom. De sluitingsdatum voor de
biedingprocedure w as
11 januari 2016 te 12:00 uur.
De curator heeft na afloop van de biedingstermijn in totaal 12 biedingen
ontvangen en heeft na
De curator is met de ING-bank een boedelbijdrage overeengekomen voor de
verpande nietbodemzaken van 10 % van de opbrengst conform de separatistenregeling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
kantoor-,
w erkplaats- en de kantine-inventaris (zie ook hoofdstuk 3.6)
De curator zal bij de afw ikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van
de fiscus zoals
vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et 1990 respecteren. De
opbrengst van de
verpande bodemzaken zal tot het bedrag van de fiscale vordering via de
boedel lopen zodat
daarop de omslag van de algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

-

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op faillissementsdatum in het bedrijfspand een voorraad
installatiemateriaal
aangetroffen.
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Ook w as er op faillissementsdatum sprake van een beperkte hoeveelheid
onderhanden w erk
w elke voornamelijk bestond uit nog uit te voeren w erkzaamheden voor
particuliere
opdrachtgevers.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onder verw ijzing naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.6 van dit verslag
heeft de curator
op 15 januari 2016 de voorraden en het onderhanden w erk als onderdeel van
een activa
transactie verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 27.500,--.
De koopsom is als onderdeel van de gehele koopsom ad € 119.000,-- op 18
januari 2016 op
de faillissementsrekening ontvangen.
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De curator is met de ING-bank een boedelbijdrage overeengekomen voor de
verpande zaken
van 10 % van de opbrengst conform de separatistenregeling.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op faillissementsdatum heeft de curator een kas aangetroffen met een saldo
van € 118,25. De
curator heeft dat geld ingenomen en hiervan € 100,-- aangew end voor de
brandstof voor de
serviceauto’s. De curator zal het restant van het kasgeld afstorten op de
faillissementsrekening.
De curator heeft het restant kasgeld ad € 18,25 alsmede een contante
betaling van een
debiteur ad € 55,-- op 2 juni 2016 afgestort op de faillissements-rekening.
Installatiebedrijf Eppink V.O.F. w as lid van de inkooporganisatie Gasned. Dat
lidmaatschap
w as voor faillissementsdatum al opgezegd. De curator heeft het aan dit
lidmaatschap
gekoppelde lidmaatschapskapitaal opgevraagd bij Gasned.
De curator heeft de immaterieel activa van Installatiebedrijf Eppink V.O.F. zoals
de
domeinnaam, de handelsnamen, het klantenbestand, de technische know how
en de goodw ill
als onderdeel van de activaovereenkomst verkocht.
Bij de Regiobank w erd een rekening aangehouden ten behoeve van de
personeelsvereniging
maar op naam van mevrouw Eppink. De curator heeft het creditsaldo van die
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rekening
opgevraagd maar tot op de verslagdatum nog niet ontvangen.
De curator heeft op 17 februari 2016 het saldo van de rekening bij de
Regiobank ad € 612,73
op de faillissementsrekening ontvangen. De rekening is daarna opgeheven.
Bij de ING-bank w ordt een G-rekening aangehouden w elk op
faillissementsdatum een
creditsaldo vertoonde van € 75,71. Het saldo van de rekening is verpand aan
de fiscus en het
UW V. De curator heeft de fiscus verzocht zo spoedig mogelijk over te gaan tot
afw ikkeling van
het saldo.
Het saldo van de G-rekening bij de ING-bank is op 21 april 2016 overgeboekt
naar de fiscus.
De curator heeft een specificatie van de afboeking van het saldo van de
belastingdienst
ontvangen. Een gedeelte van € 75,71 is afgeboekt op de openstaande schuld.
De ontvangsten na faillissementsdatum ad € 1.012,50 zijn overgeboekt naar
de faillissementsrekening. De G-rekening is opgeheven.
De curator heeft het lidmaatschapskapitaal in de inkooporganisatie Gasned ad
€ 10.430,-- op
7 januari 2016 op de faillissementsrekening ontvangen.
De koopsom voor de immateriële activa ad € 10.000,-- is als onderdeel van de
gehele
koopsom ad € 119.000,-- op 18 januari 2016 op de faillissements-rekening
ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Tot op 13 oktober 2016 zijn er betalingen
ontvangen van debiteuren op de
faillissementsrekening en de geblokkeerde
rekening bij de ING tot een totaalbedrag
van € 70.082,28. Tot op 24 januari 2017
zijn er betalingen ontvangen van
debiteuren op de faillissementsrekening en
de geblokkeerde rekening bij de ING tot
een totaalbedrag van € 82.144,06. Tot op
12 juni 2017 zijn er betalingen ontvangen
van debiteuren op de
faillissementsrekening en de geblokkeerde
rekening bij de ING tot een totaalbedrag
van € 104.196,09.

€ 224.482,78

€ 104.196,09

€ 10.419,60

totaal

€ 224.482,78

€ 104.196,09

€ 10.419,60

Toelichting debiteuren
De curator heeft op de faillissementsdatum een debiteurenlijst ontvangen met
daarop 211 debiteuren met een totaal uitstaand bedrag van € 224.482,78. De
curator heeft op 7 januari 2016 de debiteuren in dit faillissement
aangeschreven tot betaling.
Daarnaast heeft de curator facturen verzonden voor w erkzaamheden w elke
voor faillissementsdatum reeds w aren uitgevoerd maar nog niet gefactureerd.
Dat gaat om 10 facturen met een totaalbedrag van € 4.040,71.
Vanaf de faillissementsdatum tot en met 7 oktober 2016 zijn op de
geblokkeerde rekening van Installatiebedrijf Eppink V.O.F. betalingen
ontvangen tot een bedrag van € 40.750,27.
Op de faillissementsrekening van Installatiebedrijf Eppink V.O.F. zijn vanaf de
faillissementsdatum tot 7 oktober 2016 betalingen ontvangen van debiteuren
tot een totaalbedrag van € 29.332,01.
Een debiteur heeft zijn nota op 31 december 2015 contant voldaan bij Eppink
V.O.F. De curator heeft het bedrag ad € 55,-- ingenomen en zal dit afstorten op
de faillissementsrekening.
Op 20 oktober 2016 heeft de curator aan de pandhouder € 104.052,53
overgemaakt als tussentijdse afrekening van de opbrengst van de verpande
roerende zaken/debiteuren.
Daarnaast heeft een aantal debiteuren aanspraak gemaakt op verrekening en
een ander aantal heeft aangegeven de openstaande facturen te betw isten. De
curator zal die aanspraken in de komende verslagperiode beoordelen.
De curator is tijdens de vierde verslagperiode bezig gew eest met het innen
openstaande vorderingen. Gebleken is dat diverse debiteuren (inhoudelijk)
verw eer hebben. Medio november 2016 zijn sommaties uitgegaan naar de
grote debiteuren. De verw eren van deze debiteuren zijn op 7 december 2016
besproken met de heer Eppink. Naar aanleiding hiervan is de rechtercommissaris een voorstel gedaan met betrekking tot schikkingen. De
onderhandelingen zijn gaande.
Een debiteur heeft per abuis de openstaande nota tw ee maal voldaan. De
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curator heeft dat bedrag ad € 224,60 op 12 februari 2016 met schriftelijke
toestemming van de rechter- commissaris d.d. 9 februari 2016 teruggeboekt
naar die debiteur.
Op 6 januari 2017 is er een mailing uitgegaan naar 25 debiteuren, die
uitgefactureerd zijn na de faillissementsdatum om openstaande facturen te
voldoen. Enkele debiteuren heeft (inhoudelijk) verw eer gevoerd. Ter zake van
de verw eren zal de curator op korte termijn de rechter-commissaris een
voorstel doen.
Diverse partijen hebben betalingen gedaan op de geblokkeerde ING-rekening
van Installatiebedrijf Eppink V.O.F. w elke bestemd w aren voor de doorstarter
Eppink Installatietechniek B.V. De curator heeft de rechter-commissaris ter
zake een voorstel gedaan.
De rechter-commissaris is op 19 januari 2017 akkoord gegaan met het
overboeken van de betalingen die bestemd w aren voor de doorstarter. Dit
bedrag w ordt van de geblokkeerde ING- rekening meteen overgeboekt naar
de doorstarter.
De rechter-commissaris heeft op 19 januari 2017 goedkeuring gegeven om met
enkele debiteuren die inhoudelijk verw eer hebben gevoerd schikkingen aan te
gaan.

De rechter-commissaris heeft op 24 maart 2017 goedkeuring gegeven om met
enkele debiteuren die inhoudelijk verw eer hebben gevoerd schikking aan te
gaan.
Er rest nog een aantal vorderingen op debiteuren w aar door de curator nader
onderzoek naar w ordt gedaan.
Nu het erop lijkt dat de pandhouder haar gehele vordering kan innen, zullen de
overige vorderingen op debiteuren aan de boedel toekomen.
De rechter-commissaris heeft op 24 maart 2017 machtiging verleend om een
debiteur in rechte te betrekken. De conceptdagvaarding zal te zijner tijd aan
de rechter-commissaris w orden voorgelegd.
De curator is met de ING-bank ter zake van de buitengerechtelijke inning van
de debiteuren een boedelbijdrage overeengekomen van 10 % conform de
separatistenregeling.
De bank heeft de curator bericht dat zij nog een beperkt bedrag te vorderen
heeft. De curator onderzoekt of dat het juiste bedrag is en zal daarna aan de
rechter-commissaris een voorstel tot afrekening met de pandhouder doen.
De curator heeft op 8 mei 2017 in een apart bericht aan de rechtercommissaris nader uitleg gegeven omtrent de exacte hoogte van de
boedelbijdrage.
De resterende debiteuren kunnen verder w orden geïnd zodra duidelijk w ordt
op w elke w ijze de kw estie met de bank (hoofdstuk 5) w ordt afgew ikkeld.
Een andere debiteur heeft verw eer gevoerd, w aarbij deze aangaf dat deze
een tegenvordering had, maar deze als oninbaar heeft afgeboekt. De curator
heeft het verw eer voorgelegd aan de heer Eppink. Deze gaf aan dat het niet
meer voor de geest te kunnen halen, maar dat de verzekeraar destijds een
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expert had ingeschakeld om met de heer Eppink ter plaatse te kijken. De
curator zal deze kw estie verder onderzoeken en zal de rechter-commissaris
hierover nader berichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is van mening dat er paulianeuze handelingen zijn verricht met de
oud-boekhouder van gefailleerde. In der minne schikken is niet mogelijk
gebleken. De curator is thans bezig met het opstellen van een gerechtelijke
procedure en verw ijst tevens naar hoofdstuk 7 Rechtmatigheid.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 518.040,68
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Toelichting vordering van bank(en)
De ING-bank heeft een vordering ingediend tot een totaal bedrag van €
398,966,83 bestaande uit een krediet in rekening-courant tot een bedrag van
€ 123.896,52, een verstrekte lening tot een bedrag van € 275.000,-- en een
roodstand op een betaalrekening ad € 70,31.
Nadien heeft de ING-bank een tw eede vordering ingediend uit hoofde van de
boeterente w egens het voortijdig inlossen van de overeengekomen
financiering tot een bedrag van € 119.073,85.
De curator onderzoekt de juistheid van deze vordering.
De openstaande vordering van de ING Bank bedraagt € 20.010,76. Aan de
bank is voorgesteld dat bedrag over te maken w aarna de bank afstand doet
van haar separatistenpositie.
De rechter-commissaris heeft op 9 mei 2017 goedkeuring gegeven om
voornoemd bedrag over te boeken naar de bank.

5.2 Leasecontracten
De heer Eppink heeft in juli 2012 een financial leaseovereenkomst gesloten
met Renault Business Finance inzake de lease van een Renault Grand Senic.
Deze auto is geactiveerd op de balans van Installatiebedrijf Eppink B.V. De
looptijd van deze overeenkomst w as 48 maanden.
De auto is als onderdeel van de activa-overeenkomst verkocht. Met schriftelijke
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 2 februari 2016 heeft de curator
op 2 februari 2015 de resterende leasetermijnen ad € 4.742,20 overgeboekt
naar Renault Financial Services.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ter meerdere zekerheid van de voldoening van de door haar verstrekte
financieringen heeft de ING-bank de volgende zekerheden bedongen:
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• Pandrecht op vorderingen op derden
• Pandrecht op alle roerende zaken en handelsvoorraden
• Pandrecht op polis van levensverzekering bij Nationale Nederlanden
• Pandrecht op polis van levensverzekering bij Interpolis N.V.
• 1e hypothecaire inschrijving op de w oning aan de Molenstraat 44 te
Tubbergen tot een bedrag van € 149.747,-• 2e hypothecaire inschrijving op de w oning aan de Molenstraat 44 te
Tubbergen tot een bedrag van € 68.067,-• 3e hypothecaire inschrijving op de w oning aan de Molenstraat 44 te
Tubbergen tot een totaalbedrag van € 500.000,-1e hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te
Tubbergen tot een totaalbedrag van € 500.000,--.

5.4 Separatistenpositie
De ING-bank claimt separatist te zijn voor w at betreft de roerende zaken, de
voorraden, de onroerende zaken, de polissen van levensverzekeringen en de
vorderingen.
Verpanding van de roerende zaken en de voorraden heeft plaats gevonden
middels een op 11 juni 2008 geregistreerde pandakte. De verpanding van de
levensverzekering heeft plaats gevonden middels een openbare verpanding.
Verpanding van de debiteuren heeft plaats gevonden middels een
zogenaamde verzamelpandakte. Deze zou voor het laatst geregistreerd zijn
op 28 december 2015.
De curator heeft bij de ING-bank een kopie van de laatste geregistreerde
pandakte opgevraagd. Na ontvangst van deze stukken zal de curator de
aanspraken nader beoordelen.
De curator heeft van de ING de op 28 december 2015 geregistreerde pandakte
ontvangen en erkent na beoordeling van deze akte het pandrecht van de ING
op de debiteuren.
De curator erkent de aanspraken van de ING-bank op de separatistenpositie
w at betreft de roerende zaken, de onroerende zaken en de polissen van
levensverzekeringen.
De curator heeft een concept voorlopige afrekening van de opbrengst van de
verpande zaken opgesteld en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de
rechter-commissaris.
De rechter-commissaris heeft op 23 juni 2016 ingestemd met de concept
afrekening en toestemming verleend het bedrag over te boeken naar de
pandhouder. De ING heeft echter aanvullende informatie gevraagd met
betrekking tot de afrekening. De curator w acht op het definitieve standpunt
van de pandhouder met betrekking tot de afrekening.
De openstaande vordering van de ING Bank bedraagt € 20.010,76. Aan de
bank is voorgesteld dat bedrag over te maken w aarna de bank afstand doet
van haar separatistenpositie.
De bank is van mening dat haar vordering gehandhaafd dient te w orden. De
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curator is van mening dat de vordering veel lager uitvalt. De curator zal de
rechter-commissaris per separate berichten op de hoogte houden van deze
kw estie.
Tussen de curator en de bank speelt nog steeds de kw estie omtrent de
hoogte van de vordering van de bank.
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De curator zal de rechter-commissaris per separate berichten op de hoogte
houden van deze kw estie.
De curator heeft ter zake een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris.
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De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris ICC
Consultants ingeschakeld om naar de kw estie met de ING bank te kijken.
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De curator heeft de rapportage van ICC Consultants ontvangen. De curator
zal na het bestuderen van de rapportage aan de hand van de uitkomst van
deze rapportage een standpunt innemen richting de ING.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben aanspraken gemaakt op eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft op 8 januari 2016 een bijeenkomst georganiseerd in het
bedrijfspand van Installatiebedrijf Eppink B.V. om die aanspraken ter plaatse te
beoordelen. In totaal negen crediteuren hebben van die uitnodiging gebruik
gemaakt.
Van de volgende crediteuren zijn de goederen aangetroffen en heeft de
curator de aanspraken beoordeeld en erkend. Deze partijen hebben tegen
ondertekening van een ontvangstbevestiging en creditering van de
betreffende facturen de goederen gelijk meegenomen.
•
•
•
•
•
•
•

Technisch Handelsbureau Rensa B.V. te Zw olle
Schuurman Groothandel B.V. te Alkmaar
Technische Unie B.V.
Batterij- en accuspecialist B.V.
Gevier Dales B.V. te Doetinchem
Oosterberg B.V. te Zutphen
Hogew eg Goor B.V. te Goor

Van de volgende leveranciers zijn geen (identificeerbare) goederen
aangetroffen w aardoor de aanspraken op eigendomsvoorbehoud geen doel
treffen. Deze leveranciers hebben getekend voor akkoord met het afw ijzen van
hun aanspraken:
• Arnold Lammering B.V. te Hengelo
• H.O. Gebr. Van W alraven B.V. te Mijdrecht
De volgende partijen hebben geen gebruik gemaakt van de uitnodiging van de
curator voor de beoordeling van het eigendomsvoorbehoud. De curator gaat er
van uit dat die partijen hun aanspraken op eigendomsvoorbehoud hebben
laten varen. De curator heeft zijn standpunt schriftelijk bevestigd aan die
partijen.
• HPL Systems B.V. te Been en Donk
• Scorpio Nederland B.V. te Enschede
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•
•
•
•

Solar Nederland B.V. te Alkmaar
Zinkunie B.V. te Boxtel
Dyka B.V. te Steenw ijk
BBW C B.V. te Leerdam

Daarnaast hebben tw ee partijen aanspraak gemaakt op eigendom van
goederen die lagen opgeslagen in het bedrijfspand van Eppink V.O.F. De
curator heeft die aanspraken erkend en aangegeven dat zij hun eigendommen
kunnen afhalen.
Een particuliere afnemer heeft tevens verzocht om afgifte van goederen die
door hem zijn besteld bij Eppink V.O.F. en ook zijn betaald. Deze goederen
liggen opgeslagen in het magazijn van Eppink V.O.F. w aardoor de levering niet
heeft plaats gevonden en de eigendom niet is overgegaan. De curator heeft
om die reden de aanspraken van die particulier op deze goederen afgew ezen.
Loohuis Communicatie en IT B.V. te Fleringen heeft aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud van een geleverde telefooncentrale. Deze centrale
bevond zich nog in het bedrijfspand van Eppink. Na beoordeling van de
stukken erkent de curator die aanspraak.
Nu deze centrale niet tot de verkocht activa behoort heeft de curator de koper
van de activa verzocht de telefooncentrale te retourneren aan Loohuis. De
koper heeft nadien afspraken gemaakt met Loohuis inzake de overname van
de telefooncentrale w aardoor deze kw estie is afgehandeld.

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Klanten van de doorstarter van het bedrijf hebben per abuis gelden
overgemaakt naar oude bankrekeningen van gefailleerde. De curator heeft
deze gelden in overleg met de rechter-commissaris doorgestort naar de
doorstarter.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm) Periode 1 - 3
05:48 02:00 00:00 07:46
Periode 4 00:00 00:18 03:00 03:18
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Totaal 05:48 02:18 03:00 11:06

In de 5e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 3,40 uren
Totaal 3,40 uren
In de 6e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 2,40 uren
Totaal 2,40 uren
In de 7e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. F. Kolkman 3,00
mr. R.A. Shenouda 1,40 uren
Totaal 4,40 uren
In de 8e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. R.A. Shenouda 0,60 uren
Totaal 0,60 uren
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Doordat de telecommunicatieleverancier in verband met de openstaande
nota's de telefoonlijn op 30 december 2015 buiten gebruik heeft gesteld w as
het voorzetten van de onderneming in verband met de onbereikbaarheid van
de onderneming niet mogelijk.
De curator heeft daarop besloten alleen de storingsdienst voor de
w oningbouw vereniging voort te zetten en daartoe tw ee servicemonteurs door
te laten w erken. Daarbij is gebruik gemaakt van een prepaid telefoonnummer
dat aan de w oningbouw vereniging is doorgegeven. Deze activiteiten zijn op 15
januari 2016 na verkoop van de activa beëindigd.
De stand van het overige onderhanden w erk w as zodanig dat de curator geen
aanleiding zag deze w erken door de boedel in de opzegtermijn te laten
uitvoeren.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor de w erkzaamheden w elke zijn uitgevoerd vanaf 29 december 2015 tot en
met 15 januari 2016 zijn door de curator in totaal 30 facturen verzonden tot
een totaalbedrag van € 11.042,59.
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Om de voortzetting van de onderneming mogelijk te maken heeft de curator
kosten gemaakt voor de nutsvoorzieningen in het bedrijfspand, brandstof voor
de serviceauto's en verzekeringen voor de auto's en de aansprakelijkheid. De
curator zal een financiële verslaglegging opstellen zodra alle nota's zijn
ontvangen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In verband met de persoonlijke faillissementen van de beide vennoten kon van
een doorstart van de ondernemingen door hen geen sprake zijn.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm) Periode 1 - 3
00:00 00:00 00:00 00:00
Periode 4 00:00 00:00 00:00 00:00
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Totaal 00:00 00:00 00:00 00:00

In de 5e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 2,70
Totaal 2,70 uren

In de 7e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
In de 8e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft op de faillissementsdatum een deel van de administratie van
de beide vennoten ontvangen. Daarnaast heeft de curator een back-up laten
maken van de geautomatiseerde administratie die aanw ezig is op de server
w elke zich in het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen bevindt.
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De curator heeft onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht en concludeert dat
aan deze verplichting is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Gelet op de rechtsvorm van de onderneming niet van toepassing.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de ondernemingen is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De accountant heeft w el een samenstellingsverklaring afgegeven voor
de jaarrekeningen over het de jaren 2012 en 2013.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de rechtsvorm van de onderneming niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van toepassing.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft enkele mogelijk paulianeuze transacties aangetroffen en de
rechter- commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Daarnaast heeft Eppink V.O.F. op de faillissementsdatum nog diverse
betalingen gedaan aan crediteuren. Gelet op de terugw erkende kracht van het
vonnis tot 00:00 uur op de dag van de faillietverklaring zal de curator die
betaalde bedragen terugvorderen.
De curator heeft ter zake één partij gesommeerd tot betaling van een bedrag
van € 10.500,--. Deze partij w eigert tot betaling over te gaan. De curator heeft
ter zake nadere aanvullende informatie opgevraagd bij de heer en mevrouw
Eppink.
De curator heeft nadere informatie ontvangen van de heer en mevrouw Eppink
inzake de bovengenoemde betaling aan de accountant van Installatiebedrijf
Eppink V.O.F. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel
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gedaan.
De heer en mevrouw Eppink hebben kort voor het faillissement ook betalingen
gedaan aan een familielid tot een totaal van € 10.000,--. De curator heeft deze
betalingen aangemerkt als paulianeus.
Bij brief van 13 juni 2016 heeft de curator de betalingen aangemerkt als
onverplichte rechtshandelingen en deze vernietigd op grond van artikel 42
juncto art 43 lid 1 sub 3a Fw . en het familielid verzocht de ontvangen bedragen
over te boeken naar de faillissementsrekening. Deze partij heeft de curator
bericht dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen en w eigert om
die reden de terugbetaling. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake
een voorstel gedaan.
Ook aan een ander familielid zijn er in de periode voor het faillissement
betalingen gedaan tot een totaal van € 10.000,--. De curator heeft deze partij
aangeschreven tot terugbetaling.
De curator heeft beide familieleden gesommeerd tot betaling over te gaan. Een
familielid heeft een advocaat ingeschakeld. In die zaak w ordt nog
gecorrespondeerd.
De rechter-commissaris heeft op 18 oktober 2016 en op 2 december 2016
machtiging verleend beide familieleden in rechte te betrekken. De curator zal
de dagvaardingen de komende verslagperiode voorleggen en laten uitreiken.
Op faillissementsdatum heeft installatiebedrijf Eppink V.O.F. betalingen verricht
aan Loohuis Beveiligingen B.V. tot een bedrag van € 5.460,73.
Er w as geen rechtsgrond voor deze betaling en de betalingen hebben plaats
gevonden na het uitspreken van het faillissement. Om die reden heeft de
curator de betalingen teruggevorderd van Loohuis Beveiligingen B.V.
De advocaat van Loohuis heeft de curator bericht zijn ziensw ijze niet te delen
en w eigert terugbetaling. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
De rechter-commissaris heeft 18 oktober 2016 machtiging verleend om Loohuis
in rechte te betrekken. De curator zal de dagvaarding komende verslagperiode
voorleggen en laten uitreiken.
Nog voordat de dagvaarding is betekend heeft Loohuis de volledige vordering
met kosten voldaan. Ter zake is op 16 juni 2017 een bedrag van € 6.079,75
ontvangen.
Ja
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Toelichting
De curator heeft dagvaardingen in concept opgesteld jegens de tw ee
familieleden van de vennoten en jegens de oud-boekhouder van gefailleerde.
De dagvaardingen zullen op korte termijn aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd ter verkrijging van definitieve machtiging.
Ja
Toelichting
De curator heeft inmiddels met één familielid een schikking getroffen. Daarvoor
heeft de rechter-commissaris de benodigde goedkeuring verleend. Op basis
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van die schikking heeft dat familielid een bedrag overgemaakt dat ook is
ontvangen op de boedelrekening.
Derhalve resteert nog één familielid en de oud-boekhouder w aartegen een
procedure gestart zal w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm) Periode 1 - 3
00:00 00:00 00:00 00:00
Periode 4 10:42 03:12 01:30 15:24
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Totaal 10:70 03:12 01:30 15:24

In de 5e verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.
In de 6e verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.
In de 7e verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.
In de 8e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. R.A. Shenouda 3,60 uren
Totaal 3,60 uren
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01
Toelichting
De curator heeft van Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam een
nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden tot
een bedrag van € 2.722,50 incl. BTW . De curator zal de kosten voor de taxatie
van de activa daarna naar evenredigheid van de opbrengst omslaan over de
fiscus en de pandhouder.
De curator heeft een nota ontvangen van Connectw orks voor de levering van
een harde schijf ten behoeve van het maken van een back-up tot een bedrag
van € 95,59.
De curator heeft van Boers & Lem Makelaars een nota ontvangen voor de
taxatie van het bedrijfspand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen tot een
bedrag van € 1.270,50. De curator zal deze kosten ten laste brengen van de
hypotheekhouder bij de levering van het pand.
In verband met het op beperkte schaal voortzetten van de onderneming dient
de curator een w aarborgsom van € 750,-- te voldoen aan Essent voor de
levering van nutsvoorzieningen in de periode van 29 december 2015 tot en
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met 15 januari 2016. Na betaling van de borgsom zal Essent overgaan tot het
opstellen van een afrekening over deze periode.
Essent heeft een afrekening opgesteld over de periode van 28 december 2015
tot en met 29 mei 2016 met een door de boedel terug te ontvangen bedrag
van € 258,63. De curator heeft hier niet mee ingestemd en Essent nogmaals
verzocht een juist afrekening op te stellen over de periode van 28 december
2015 tot de datum van in gebruik name van het pand aan de koper op 24
januari 2016.
Essent heeft een gew ijzigde afrekening opgesteld en ter zake op 24
september 2016 een bedrag van € 750,-- overgeboekt naar de boedelrekening. De kw estie van de energie is daarmee afgew ikkeld.
Van het Kadaster heeft de curator een nota ontvangen in verband met het
opvragen van diverse kadastrale stukken tot een totaalbedrag van € 59,50.
Van RAB B.V. heeft de curator facturen ontvangen voor de opstalverzekering
van het pand aan de Galvanistraat 34 te Tubbergen en de Molenstraat 44 te
Tubbergen tot een totaalbedrag van € 1.113,10. Deze nota's zullen bij verkoop
van de panden aan de hypotheekhouder doorbelast w orden.
Tevens heeft de curator van RAB een nota ontvangen voor de
aansprakelijkheidsverzekering voor het voorzetten van de w erkzaamheden
van 29 december 2015 tot en met 15 januari 2016 tot een totaalbedrag van €
617,10 alsmede een nota voor de verzekering van de beide serviceauto's.
De curator heeft de rechter-commissaris toestemming verzocht om de
bovengenoemde nota's vanaf de faillissementsrekening te voldoen.
Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 19 februari 2016
en 22 april 2016 heeft de curator diverse nota's tot een totaalbedrag van €
7.540,63 voldaan. Voor een specificatie verw ijst de curator naar het
tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 248,05 incl. BTW .
Het UW V heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale
verzekeringen gedurende de w ettelijke opzegtermijn tot een bedrag van €
85.402,47. Het UW V heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van
artikel 66 lid 1 W W .

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 12
juni 2017 € 257,13 incl. BTW .
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter zake van de door haar
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen over de opzegtermijn tot een
bedrag van € 85.402,--.
€ 85.656,10
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Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 254,10 incl. BTW .
€ 22.187,66

12-09-2019
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Toelichting
Door het beëindigen van de schuldsaneringen van de heer en mevrouw
Eppink is een uitkering gedaan aan het UW V van € 63.468,44 met betrekking
tot de boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 103.863,29

23-04-2018
4

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen
loonheffing en omzetbelasting over de maanden juli tot en met november 2015
tot een totaalbedrag van € 97.361,--. De fiscus heeft aanspraak gemaakt op
preferentie op grond van artikel 21 Invorderingsw et 1990.
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend w aarmee de totale
vordering van de fiscus per verslagdatum € 103.863,29 bedraagt.
In het faillissement van de heer en mevrouw Eppink heeft de fiscus een
vordering ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen zorgverzekeringsw et
2016 en motorrijtuigenbelasting tot een totaalbedrag van € 3.743,--.
De fiscus heeft diverse verrekeningen toegepast. De omvang van de fiscale
schuld in de faillissementen van de heer en mevrouw Eppink is hierdoor
onduidelijk. De curator heeft de fiscus verzocht een geactualiseerde vordering
in te dienen.

De fiscus heeft tot op 12 juni 2017 in het faillissement van Installatiebedrijf
Eppink V.O.F. vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 103.863.29.
€ 103.613,29
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Toelichting
De Belastingdienst Enschede heeft een vordering ingediend tot een bedrag
van € 374,00. Daarbij heeft deze aanspraak gemaakt op preferentie op grond
van art. 21 Invorderingsw et 1990.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 49.433,10
Toelichting
Het UW V heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen
over de periode tot faillissementsdatum tot een bedrag van € 49.433,10 en
daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub e
BW .

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 205,09
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Toelichting
Tot op de verslagdatum is er geen sprake van andere preferente crediteuren.
Het GBLT heeft een vordering ingediend voor een aanslag zuiveringsheffing tot
een bedrag van € 205,09 w elke ziet op het voormalige bedrijfspand aan de
Galvanistraat 34 te Tubbergen. Daarbij heeft zij aanspraak gemaakt op
preferentie op grond van art. 138 lid 3 W aterschapsw et.
De curator heeft de vordering van het GBLT verw ijderd van de lijst van
preferente crediteuren nu de vordering is ontstaan na faillissementsdatum.
€ 398.966,83
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Toelichting
De ING bank heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 398.966,83.
Daarbij heeft de bank aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art.
3:279 BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
79
Toelichting
De curator heeft op de faillissementsdatum een crediteuren lijst ontvangen met
85 crediteuren met een totaal openstaand bedrag van € 371.991,56. Op basis
van die lijst en op basis van de stukken w elke de curator via de postblokkade
heeft ontvangen zijn in totaal 92 crediteuren aangeschreven.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal 83 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

Tot op 12 juni 2017 hebben in totaal 79 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
Tot op 23 oktober 2017 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaal
aantal ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 439.040,80
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Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de 83 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 439.040,80.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen.
Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is
dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verw achten
is.

In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de 79 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 439.040,80.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
Tot op 23 oktober 2017 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het bedrag
aan ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm) Periode 1 - 2
00:06 08:54 03:30 12:30
Periode 3 00:00 00:00 00:36 00:36
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Totaal 00:06 08:54 04:06 13:06

In de 5e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 0,80
Totaal 0,80 uren
In de 6e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 0,30
Totaal 0,30 uren
In de 7e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 0,60
Totaal 0,60 uren
In de 8e verslagperiode zijn geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
besteed.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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Op faillissementsdatum heeft een van de vennoten een bedrag overgeboekt
naar Loohuis Domotica en Beveiliging BV. Nu die vennoot geen beschikking en
beheer had over het vermogen w as zij handelingsbevoegd om die betaling te
doen. Op verzoeken van de curator tot terugbetalingen w erd niet gereageerd.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een
dagvaarding opgesteld en naar de deurw aarder gezonden ter betekening.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
In de procedure tegen Loohuis w as een dagvaarding opgesteld. Nadat die
dagvaarding naar de advocaat van Loohuis w as gestuurd heeft Loohuis de
vordering, vermeerderd met de geliquideerde kosten, betaald. Daarmee is de
zaak afgedaan.
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9.4 Werkzaamheden procedures
In de 5e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
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mr. F. Kolkman 1,00
mr. R.A. Shenouda 14,00 Totaal 15,00 uren

In de 6e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. R.A. Shenouda 1,70
Totaal 1,70 uren
In de 7e verslagperiode zijn geen uren aan deze tijdschrijfgroep besteed.
In de 8e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. F. Kolkman 1,00
mr. R.A. Shenouda 18,20
Totaal 19,20 uren
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
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voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 50 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
3 uren)
5. Innen facturen uit voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en
25 uren)
6. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
7. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 20 uren)
8. Terugvorderen betalingen op faillissementsdatum (hoofdstuk 7.5) ( 6
maanden en 12 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 4 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
3 uren)
5. Innen facturen uit voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en
25 uren)
6. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
7. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 20 uren)
8. Terugvorderen betalingen op faillissementsdatum (hoofdstuk 7.5) ( 6
maanden en 12 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 4 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
3 uren)
5. Innen facturen uit voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en
25 uren)
6. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
7. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 20 uren)
8. Terugvorderen betalingen op faillissementsdatum (hoofdstuk 7.5) ( 6
maanden en 12 uren) (afgew ikkeld)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)

2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
6 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
3 uren)
5. Innen facturen uit voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2) (afgew ikkeld)
6. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
7. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 20 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden
en 4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden
en 2 uren)
5. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4
uren)
6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 16
uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
6 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
3 uren)
5. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 20 uren)
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De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
2 uren)
5. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 16 uren)
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De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.8) ( 9 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) ( 6 maanden en 20 uren)
3. Onderzoek vordering ING inzake boeterente (hoofdstuk 5.1) ( 3 maanden en
4 uren)
4. Afrekenen verkochte activa met pandhouder (hoofdstuk 5.3) ( 3 maanden en
2 uren)
5. Financiële verslaglegging voorzetten (hoofdstuk 6.2) ( 3 maanden en 4 uren)
6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en 16 uren)
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn
voor de afw ikkeling van dit faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslagperiode Curator Medew . 1 Medew . 2 Totaal (hh:mm) Periode 1 - 3
36:30 42:00 00:00 78:30
Periode 4 00:06 01:30 00:42 02:18

23-04-2018
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Totaal 36:36 43:30 00:42 80:42

In de 5e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed: mr. F. Kolkman 1,40
mr. R.A. Shenouda 2,20
C. Gent 0,30 Totaal 3,90 uren
In de 6e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. F. Kolkman 1,00
mr. R.A. Shenouda 0,40
C. Gent 0,30 Totaal 3,90 uren
In de 7e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. F. Kolkman 4,00
mr. R.A. Shenouda 2,00
C. Gent 0,40
Totaal 6,40 uren
In de 8e verslagperiode zijn de volgende uren aan deze tijdschrijfgroep
besteed:
mr. F. Kolkman 2,20
C. Gent 2,00
Totaal 4,20 uren

Bijlagen
Bijlagen
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