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R-C
Curator

mr. R. Cats
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
AZ Montage B.V.

18-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap AZ Montage B.V., statutair gevestigd te Gouda en
aldaar kantoorhoudende aan de Groningenw eg 2, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65043537.

18-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestaan uit de montage van zonw eringen
en overige artikelen.

18-05-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft een aantal financiële stukken ontvangen. De aandeelhouders
zijn het echter niet met elkaar eens voor w at betreft de juistheid van alle
verstrekte gegevens. De curator zal de stukken bestuderen om na te gaan of
(en zo ja, w elke van) deze stukken juist zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

18-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 762,30

18-05-2020
1

€ 19.131,84

13-08-2020
2

€ 18.357,65

18-11-2020
3

Verslagperiode
van
14-4-2020

18-05-2020
1

t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

13-08-2020
2

t/m
12-8-2020
van
18-12-2020

18-11-2020
3

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 12 min

2

36 uur 38 min

3

11 uur 18 min

totaal

90 uur 8 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

18-05-2020
1

Enig aandeelhoudster en bestuurder van de vennootschap, is Romaes Holding
B.V. Mevrouw J.D. Noorlander-Ottevanger is op haar beurt enig
aandeelhoudster en bestuurder van Romaes Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er momenteel geen lopende procedures w aar de
vennootschap bij betrokken is.

18-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zullen w orden beëindigd.

18-05-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Groningenw eg 2 in Gouda.
De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. Met de verhuurder is
afgesproken dat de huurovereenkomst met terugw erkende kracht per 1 mei
2020 als beëindigd w ordt beschouw d (zie onderdeel 3 (Activa)).

18-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is het w egvallen van een grote klant (Ambiance
Zonw eringen) de belangrijkste oorzaak van het faillissement. Als gevolg
daarvan konden de vaste lasten, w aaronder de lonen, niet meer w orden
voldaan, aldus het bestuur. De curator zal een en ander nader onderzoeken.

18-05-2020
1

Het oorzakenonderzoek is momenteel nog in volle gang en de curator
verw acht in deze verslagperiode dit onderzoek te kunnen afronden.

18-11-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

18-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

18-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-4-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

18-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 10.844,68

totaal

€ 10.844,68

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een beperkte bedrijfsinventaris aangetroffen. Deze bestaat
(onder meer) uit tw ee verouderde metaalbew erkingsmachines en meubilair.

18-05-2020
1

Voorts is de vennootschap eigenaar van drie bedrijfsvoertuigen (bestelbussen)
en een personenauto. De bank heeft een pandrecht op deze voertuigen.
Momenteel vindt overleg plaats met de bank omtrent de verkoop van deze
voertuigen.
Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 5.4.

13-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent de rechten van de belastingdienst uit op grond van art. 57
lid 3 Fw . Er is sprake van een fiscale vordering.

18-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechtercommissaris verkocht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en aanhangw agen

€ 2.178,00

totaal

€ 2.178,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

18-05-2020
1

Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of de goodw ill (w aaronder de handels- en domeinnaam
etc.) kunnen w orden verkocht.

18-05-2020
1

Momenteel is de curator nog in overleg met een gegadigde voor de overname
van de goodw ill.

13-08-2020
2

De goodw ill is tezamen met een aanhangw agen, met instemming van de
rechter-commissaris, verkocht aan Montage Service Nederland B.V. voor een
totaalbedrag van € 2.178,00. Een gedeelte van de koopsom (€ 1.842,00)
dient nog te w orden ontvangen op de faillissementsrekening.

18-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek verkoop overige activa.

18-05-2020
1

- te ontvangen verkoopopbrengst goodw ill en aanhangw agen

18-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Op basis van de administratie staat momenteel
een bedrag van € 58.020,58 aan onbetaalde
debiteuren open.
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 767,04

€ 0,00

€ 767,04

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator doet momenteel onderzoek naar de juistheid van de openstaande
debiteuren en verw acht deze komende verslagperiode te zullen aanschrijven.

18-05-2020
1

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Op tw ee debiteuren na, w orden
de vorderingen van de gefailleerde vennootschap door de betreffende
debiteuren betw ist. De komende verslagperiode zal de curator de
binnengekomen reacties beoordelen.

13-08-2020
2

De curator zal op korte termijn een afspraak plannen met de bestuurder van
de vennootschap om de binnengekomen reacties te bespreken.

18-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en aanschrijven debiteuren.

18-05-2020
1

Beoordeling reacties debiteuren.

13-08-2020
2

Plannen afspraak met bestuur voor het bespreken van de binnengekomen
reacties van de debiteuren.

18-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 117.356,52

18-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabo Lease heeft drie bestelbussen en een personenw agen gefinancierd en
heeft ter zake een totaalvordering van € 117.356,52 ingediend. Deze
voertuigen zijn verpand aan Rabo Lease. De curator is in overleg met Rabo
Lease om te bezien of tot een verkoop van de voertuigen kan w orden
gekomen.
€ 44.856,52

18-11-2020

Toelichting vordering van bank(en)
Verkoop heeft plaatsgevonden van de leaseauto's. De verkoopopbrengst
strekt in mindering op de vordering van Rabo Lease, zodat de vordering van
Rabo Lease thans bedraagt € 44.856,52.

3

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract met Hiltermann Lease met betrekking tot een
bestelbus. Het gaat om financial lease, w aarbij is vastgesteld dat bij een
verkoop van de bus door de leasemaatschappij vrijw el zeker geen sprake zal
zijn van een restw aarde. Een derde heeft aangegeven het leasecontract te
w illen overnemen en de curator is voornemens daaraan mee te w erken.

18-05-2020
1

Het leasecontract met Hiltermann Lease is overgenomen door een derde. Het
vrijw aringsbew ijs ter zake is ontvangen door de curator.
Door een derde leasemaatschappij, Alpha Credit, is eveneens een vordering
ingediend ter zake de lease van een voertuig. Ook deze leaseovereenkomst
w enst een derde over te nemen. De curator is voornemens daaraan mee te
w erken.

18-11-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabo Lease heeft een pandrecht op de voertuigen.

18-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Als pandhouder heeft Rabo Lease een separatistenpositie.

18-05-2020
1

Rabo Lease heeft de aan haar verpande voertuigen inmiddels in vuistpand
genomen en zal de curator op de hoogte houden van de verkoopopbrengst.
De verw achting is echter dat de opbrengst onvoldoende zal zijn om de
vordering van Rabo Lease volledig te kunnen voldoen.
De curator heeft met Rabo Lease een boedelbijdrage ad € 2.053,15
afgesproken voor de door de boedel bestede uren met betrekking tot het
inventariseren en veiligstellen van de verpande voertuigen. Voornoemde
boedelbijdrage is inmiddels voldaan.

13-08-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is (nog) niet gebleken van crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud. Met de koper van de inventaris is overeengekomen dat
rechten van derden zullen w orden gerespecteerd.

18-05-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

18-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

18-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.053,15

13-08-2020
2

Toelichting
Zie onder 5.4. van dit onderdeel van het verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afstemming met Rabo Lease voor w at betreft de verkoop van de verpande
voertuigen.

18-05-2020
1

Afgerond.

13-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

18-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

18-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

18-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

18-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

18-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

18-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

18-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal komende verslagperiode aanvangen met het verrichten van de
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

18-05-2020
1

De curator is gestart met het verrichten van de rechtmatigheidsonderzoeken
en verw acht daar in het eerstvolgende verslag meer over te kunnen melden.

13-08-2020
2

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn momenteel nog in volle gang. De curator
verw acht deze verslagperiode een reactie c.q. van de bestuurder met
betrekking tot de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

18-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.
UW V: p.m.
€ 9.405,52

18-05-2020
1

13-08-2020
2

Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.
UW V (ex art 66 lid 3 W W ): € 1.126,06
UW V (ex art 3:288e BW ) : € 7.372,89
Verhuurder: € 906,57

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.029,00

18-05-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
loonbelasting en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 3.029,00.
Volgens de crediteurenlijst van gefailleerde bedraagt de vordering van de
Belastingdienst in totaal € 224.754,00
€ 251.988,00

13-08-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonbelasting en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
251.988,00.
€ 311.120,00

18-11-2020
3

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en
motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 311.120,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.
€ 13.229,74
Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 2.474,67.
De vordering van het UW V ex artikel 3: 288e BW bedraagt € 10.755,07.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-05-2020
1

13-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

18-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

18-05-2020
1

21

13-08-2020
2

23

18-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
crediteuren op gefailleerde in totaal € 159.502,03.
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

18-05-2020
1

€ 187.836,39

13-08-2020
2

€ 208.297,42

18-11-2020
3

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

18-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

18-05-2020
1

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

18-05-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich komende verslagperiode concentreren op de verkoop van
de verpande bedrijfsvoertuigen, zulks in afstemming met de bank. Daarnaast
zal de curator aanvangen met de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

18-05-2020
1

Komende verslagperiode zal de curator proberen met de gegadigde voor de
goodw ill tot overeenstemming te komen en zal hij voorts tevens zijn
rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

13-08-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- verkoop verpande voertuigen;
- incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- overige w erkzaamheden.

18-05-2020
1

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- overige w erkzaamheden.

13-08-2020
2

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- incasso debiteuren;
- nader onderzoek administratieplicht;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- overige w erkzaamheden.

18-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

