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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zaanzon B.V.

20-08-2021
1

Gegevens onderneming
Zaanzon B.V.
Vennestraat 14
2161 LE LISSE

20-08-2021
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouw installatie
SBI-code: 4120 - Algemene burgelijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies
SBI-code: 46499 - Groothandel in overige consumentenartikelen

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 298.442,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 66.759,00

€ 172.436,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20-08-2021
1

3
Toelichting
Er w as 1 vaste kracht in dienst en tw ee oproepkrachten.

Boedelsaldo
€ 6.337,00

20-08-2021
1

Toelichting
Op de boedelrekening zijn ontvangen de navolgende bedragen:
het per faillissementsdatum aanw ezige banksaldo: € 4.441,90;
betalingen pre-faillissementsdebiteuren: € 2.542,01;
restitutie verzekeringen: € 108,39.
Er is een w aarborgsom aan de energieleverancier betaald voor het in stand
houden van de energielevering. Door de bank zijn de maandelijkse bankkosten
in rekening gebracht.

€ 35.441,06

19-11-2021
2

Toelichting
Op de boedelrekening zijn ontvangen de navolgende betalingen:
de veilingopbrengsten voor een bedrag van EUR 12.374,82;
betalingen van pre-faillissement debiteuren EUR 13.185,73;
betalingen van boedeldebiteuren EUR 3.589,95;
restitutie verzekeringen: EUR 7,37;
restitutie belastingdienst: EUR 81,00;
restitutie Energieleverancier: EUR 2.116,27.
De navolgende bedragen zijn betaald:
bankkosten Rabobank EUR 28,85;
taxatiekosten EUR 989,00;
kosten gemaakt ten behoeve van de veiling EUR 1.233,23.

€ 14.612,97

18-02-2022
3

Toelichting
Op de boedelrekening zijn ontvangen de navolgende betalingen:
betalingen debiteuren voor een bedrag van EUR 4.289,49
restitutie Essent voor een bedrag van EUR 533,34
restitutie St. Zonne-energie voor een bedrag van EUR 36,85.
De navolgende bedragen zijn betaald:
salaris curator voor een bedrag van EUR 25.661,27
bankkosten voor een bedrag van EUR 26,50.

€ 14.612,97

18-08-2022
5

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is de afgelopen verslagperiode ongew ijzigd
gebleven.

€ 15.871,07
Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is de afgelopen periode gew ijzigd ivm
navolgende ontvangsten:
debiteurenbetaling van EUR 1.250,00;
restitutie St. Zonne-energie: EUR 8,10.

Verslagperiode

18-11-2022
6

Verslagperiode
van

20-08-2021
1

20-7-2021
t/m
19-8-2021
van

19-11-2021
2

20-8-2021
t/m
18-11-2021
van

18-02-2022
3

19-11-2021
t/m
17-2-2022
van

18-05-2022
4

18-2-2022
t/m
17-5-2022
van

18-08-2022
5

18-5-2022
t/m
17-8-2022
van
18-8-2022
t/m
17-11-2022

Bestede uren

18-11-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 42 min

2

42 uur 48 min

3

17 uur 48 min

4

5 uur 42 min

5

8 uur 30 min

6

8 uur 30 min

totaal

161 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren t/m verslagperiode 2: 120 uur en 30 minuten.

19-11-2021
2

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 3: 138 uur en 18 minuten.

18-02-2022
3

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 3: ... uur en ... minuten.

18-05-2022
4

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 5: 152 uur en 30 minuten

18-08-2022
5

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 6: 161 uur.

18-11-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 26 juni 2019.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 1.000,00.

20-08-2021
1

De enige aandeelhouder en bestuurder van failliet is Trouw ee Management
B.V.
De bestuurder van Trouw ee Management is de heer M. Trouw ee.

1.2 Lopende procedures
Daarvan is de curator niet gebleken.

20-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van failliet zijn beëindigd.

20-08-2021
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

20-08-2021
1

De oplevering van het bedrijfspand heeft in de afgelopen verslagperiode
plaatsgevonden.

19-11-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde kampte al vlak voor de coronacrisis uitbrak in 2020 met een
personeelstekort w at moeilijk bleek in te vullen tijdens deze crisis.
Als gevolg van diezelfde crisis zou daarnaast een groot project in Mali, dat in
de zomer van 2020 zou plaatsvinden, steeds maar w eer zijn uitgesteld.
Daardoor moest de agenda van gefailleerde steeds gevuld w orden met,
minder w instgevende, ad hoc projecten w aarvoor het steeds moeilijk w as het
nodige personeel te vinden, aldus de bestuurder.
Het project in Mali is thans nog steeds niet uitgevoerd als gevolg van de
gezondheidscrisis.
Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een oud-w erknemer in
verband met achterstallig loon.

20-08-2021
1

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

18-02-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

20-08-2021
1

3
Toelichting
Er w as één vaste kracht in dienst en tw ee oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

20-08-2021
1

4
Toelichting
Eén w erknemer is vlak voor datum faillissement uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-11-2022

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn, met machtiging van de rechter-commissaris, bij brief van
22 juli 2021 ontslagen en doorverw ezen naar het UW V. Het UW V heeft de
afw ikkeling van de dienstverbanden in behandeling.

20-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

20-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 12.374,82
totaal

€ 12.374,82

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan kort samengevat uit een
voorraad zonnepanelen, bijbehorende materialen en diverse gereedschappen.
De curator is doende deze activa te verkopen middels een veiling.

20-08-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop activa
De bedrijfsmiddelen en resterende voorraden zijn in deze verslagperiode
gezamenlijk verkocht via een veiling.

20-08-2021
1
19-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden w orden eveneens via voornoemde veiling verkocht. De curator
inventariseert de lopende opdrachten en stand daarvan.

20-08-2021
1

zie hierboven onder bedrijfsmiddelen.

19-11-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie onderhanden w erk.

20-08-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarvan is nog niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

20-08-2021
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande facturen debiteuren

€ 50.000,00

€ 21.267,23

totaal

€ 50.000,00

€ 21.267,23

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde zou er voor circa EUR 50.000 aan
openstaande debiteuren zijn. De curator heeft de debiteurenincasso op zich
genomen.
Op dit moment zijn er drie betalingen ontvangen. Een contante betaling van
EUR 200,00 dient nog te w orden overgemaakt op de boedelrekening. Dit zal de
komende verslagperiode w orden verw erkt in het financieel verslag.

20-08-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is het bedrag van EUR 200,00 overgemaakt
naar de boedelrekening.

19-11-2021
2

Diverse debiteuren hebben de openstaande facturen geheel dan w el
gedeeltelijk (in overleg met de curator) voldaan. Er zijn echter diverse
debiteuren met klachten over herstelw erkzaamheden en garanties w aardoor
de incasso moeizaam verloopt. De curator zet de incasso voort.
In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van debiteuren ontvangen
van EUR 4.289,49.

18-02-2022
3

Er zijn nog een aantal debiteuren met openstaande facturen.
In de afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met verschillende
debiteuren. Er zijn echter geen betalingen ontvangen.
De debiteurenincasso zal w orden voortgezet.

18-05-2022
4

In de afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met verschillende
debiteuren. Er zijn echter geen betalingen ontvangen.
De debiteurenincasso zal w orden voortgezet.

18-08-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met debiteuren. Er is
een bedrag ontvangen van EUR 1.250,00.

18-11-2022
6

Er w ordt nog gecorrespondeerd met tw ee debiteuren. De incasso w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
op (laten) stellen van nog te maken facturen;
uitzoeken gegevens debiteuren;
aanschrijven eerste debiteuren;
verw erken reacties debiteuren;
correspondentie met failliet omtrent de debiteuren;
contact met debiteuren.
Voortzetting incasso w aaronder:

20-08-2021
1

19-11-2021
2

contact met debiteuren over facturen;
correspondentie en telefonisch onderhoud met debiteuren;
rappelbrieven naar debiteuren.

contact per mail en telefoon met debiteuren;
correspondentie naar debiteuren;
overleg met failliet over openstaande facturen.
• telefonisch contact met debiteuren;
• correspondentie naar debiteuren;
• overleg met bestuurder.

voortzetten debiteurenincasso
overleg met bestuurder.

correspondentie en contact debiteur(en)

18-02-2022
3

18-05-2022
4

18-08-2022
5

18-11-2022
6

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

19-11-2021
2

Daarvan is geen sprake.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van tw ee lease-auto's. De leasemaatschappij heeft één van de
tw ee auto's teruggehaald. De bestuurder heeft het leasecontract voor de
andere auto overgenomen. De leasemaatschappij heeft haar resterende
vordering omtrent deze auto ingediend in het faillissement.

20-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is de curator nog niet gebleken.

20-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

20-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn tw ee crediteuren met een aangetoond eigendomsvoorbehoud.

20-08-2021
1

Het eigendomsvoorbehoud van de crediteuren is de afgelopen verslagperiode
afgew ikkeld. Er w aren geen goederen meer identificeerbaar aanw ezig op de
bedrijfslocatie.

19-11-2021
2

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

19-11-2021
2

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-11-2021
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een lopend
project enkele dagen voortgezet. De bestuurder heeft de w erkzaamheden
hiervoor verricht. Verder zouden er nog enkele losse w erkzaamheden moeten
w orden verricht ter afronding van een of meerdere projecten. De curator
inventariseert dit.

20-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Ter zake deze na datum voortgezette w erkzaamheden komt de boedel een
bedrag toe.

20-08-2021
1

De voortgezette w erkzaamheden na datum faillissement zijn in rekening
gebracht bij de opdrachtgever. De boedel heeft het haar toekomende bedrag
van EUR 1.552,83 op de boedelrekening ontvangen.

19-11-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator inventariseert of het nog opportuun is w erkzaamheden af te ronden
en zo ja, w elke.

20-08-2021
1

De w erkzaamheden zijn inmiddels afgew ikkeld.

19-11-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator laten w eten geen interesse te hebben in een
doorstart noch overname van lopende opdrachten van gefailleerde.

20-08-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie nog te verrichten w erkzaamheden.

20-08-2021
1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

19-11-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht nog nader onderzoek.

20-08-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is op 1 maart 2021 gedeponeerd.

20-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

20-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-08-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-08-2021
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-08-2021
1

Dit onderzoek w ordt voortgezet.

18-08-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie
Onderzoek administratie

onderzoek administratie.

Onderzoek administratie
Bestuderen stukken
Correspondentie met derde partij

20-08-2021
1

18-05-2022
4
18-08-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-08-2021
1

Salaris curator: PM
Het UW V dient haar vordering in het faillissement nog kenbaar te maken.

€ 4.189,69

19-11-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering EUR 4.189,69 ingediend.

€ 4.479,39

18-05-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft aanvullende boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.253,00

19-11-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van EUR 38.253,00.

€ 38.253,00
Toelichting
De vordering van de belastingdienst is ongew ijzigd gebleven.

8.3 Pref. vord. UWV

18-11-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-08-2021
1

Het UW V dient haar vordering in het faillissement nog kenbaar te maken.

€ 10.151,08

19-11-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 10.151,08.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.480,00

20-08-2021
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

20-08-2021
1

Toelichting
Volgens de administratie is er sprake van circa 40 crediteuren met
openstaande vorderingen.
15 crediteuren hebben hun vordering in het faillissement ingediend.

23

19-11-2021
2

Toelichting
23 crediteuren hebben hun vordering in het faillissement ingediend.

24

18-02-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een crediteur met een vordering
gemeld.

25

18-05-2022
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur nog een vordering
ingediend.

26

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

18-11-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.587,83

20-08-2021
1

Toelichting
De tot op heden ingediende vorderingen bedragen totaal EUR 67.587,83.

€ 104.998,28

19-11-2021
2

Toelichting
De tot op heden ingediende concurrente vorderingen bedragen totaal EUR
104.998,28.

€ 105.029,22

18-02-2022
3

Toelichting
Totaal ingediend t/m verslagperiode 3: EUR 105.029,22.

€ 105.574,13

18-05-2022
4

€ 105.739,96

18-11-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren;
erkenning vorderingen;
verw erken vorderingen op de crediteurenlijst.

aanschrijven crediteuren;
correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren;
erkenning vorderingen;
verw erken vorderingen op de crediteurenlijst.

correspondentie crediteuren;
erkenning vordering;
verw erken vordering op de crediteurenlijst.
• correspondentie crediteuren;
• erkennen van vorderingen;
• verw erken vorderingen op crediteurenlijst.

Correspondentie fiscus
Telefoon fiscus
Telefoon klant
Verw erking fiscale post

correspondentie crediteuren
aanpassen crediteurenlijst.

20-08-2021
1

19-11-2021
2

18-02-2022
3

18-05-2022
4

18-08-2022
5

18-11-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Van procedures is niet gebleken.

19-11-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
20-2-2023

18-11-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
veiligstellen administratie;
afw ikkelen verkoop actief;
incasso debiteuren
rechtmatigheidsonderzoek

veiligstellen en onderzoek administratie;
voortzetting incasso debiteuren
start rechtmatigheidsonderzoek

Voortzetten debiteurenincasso
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

Bijlagen
Bijlagen

20-08-2021
1

19-11-2021
2

18-08-2022
5

