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Algemene gegevens
Naam onderneming
View tronics Bouw B.V.

08-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid View tronics Bouw
B.V. (KvK 66199050), (statutair) gevestigd te 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
aan het Noordeinde 32-34.

08-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een aannemings- en bouw bedrijf in het algemeen en de
bouw van restaurants in het bijzonder.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 713.741,56

€ -309.535,61

€ 1.023.277,17

2017

€ 1.522.465,50

€ -142.921,59

€ 1.020.725,05

2016

€ 142.289,22

€ -136.562,43

€ 179.375,99

Toelichting financiële gegevens

08-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De opgenomen gegevens zijn afkomstig uit door de bestuurder aangeleverde
kolommenbalansen.

08-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

08-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 2.517,62

08-11-2018
1

€ 14.919,78

08-02-2019
2

€ 19.817,31

13-05-2019
3

€ 35.312,50

19-05-2020
7

€ 38.394,37

18-11-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-10-2018

08-11-2018
1

t/m
8-11-2018
van
9-11-2018

08-02-2019
2

t/m
8-2-2019
van
9-2-2019

13-05-2019
3

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

08-08-2019
4

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

21-11-2019
5

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

19-02-2020
6

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

19-05-2020
7

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

18-08-2020
8

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020
t/m
18-11-2020

Bestede uren

18-11-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 12 min

2

35 uur 18 min

3

28 uur 0 min

4

11 uur 24 min

5

7 uur 30 min

6

11 uur 48 min

7

6 uur 12 min

8

2 uur 36 min

9

10 uur 42 min

totaal

166 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid View tronics Bouw
B.V. is opgericht op 7 juni 2016 en met ingang van 8 juni 2016 ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66199050.

08-11-2018
1

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van een in de bouw van (all
you can eat) restaurants gespecialiseerde aannemings- en bouw bedrijf.
Vanaf de datum der oprichting is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Tak Beheer B.V. (KvK 66195705) bestuurder en enig
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Tak Beheer B.V. is de heer A. Tak.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator bericht dat
de gefailleerde vennootschap op faillissementsdatum geen partij is in een
lopende procedure. Via andere w egen is de curator evenmin bekend gew orden
met een lopende procedure w aarin de gefailleerde vennootschap partij zou
kunnen zijn.

08-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er bestaat geen noodzaak polissen te continueren.

1.4 Huur

08-11-2018
1

1.4 Huur
De ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap w erden
uitgeoefend van-af de locatie te 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht aan het
Noordeinde 32-34.

08-11-2018
1

Volgens de verhuurder zijn View tronics Bouw B.V. en de eenmanszaak
View tronics (de eenmanszaak van de heer A. Tak, de bestuurder en
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap) hoofdelijk aansprakelijk
voor de huurpenningen.
Bij vonnis d.d. 15 oktober 2018 heeft de voorzieningenrechter in kort geding
de ingestelde vorderingen tot ontruiming en betaling van de huurachterstand
tegen View tronics Bouw B.V. afgew ezen en de eenmanszaak (aldus de heer A.
Tak) veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde en betaling van de
huurachterstanden.
Inmiddels is de curator tot verkoop van de zich op faillissementsdatum in het
pand bevindende activa overgegaan en is het pand aan de verhuurder
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de bouw nijverheid, de Stichting Opleidings- en Ontw ikkelingsfonds voor
de Bouw & Infra, alsmede de Stichting Aanvullingsfonds voor de Bouw & Infra.
De gefailleerde vennootschap heeft blijkens het faillissementsrekest
vorderingen ten bedrage van € 29.117,93 onbetaald gelaten.
Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap het niet kunnen aanvangen met tw ee grote
opdrachten vanw ege problemen die de opdrachtgevers hadden met de
vergunningen. Daardoor kw amen er maanden nauw elijks inkomsten binnen
terw ijl de kosten w el doorliepen.

08-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

08-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

08-11-2018
1

Personeelsleden
13

08-02-2019
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-10-2018

8

opgezegd indien en voor zover vereist

25-10-2018

3

opgezegd indien en voor zover vereist

31-10-2018

1

opgezegd indien en voor zover vereist

24-1-2019

1

opgezegd indien en voor zover vereist

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met de bestuurder, het personeel en het UW V.

08-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

08-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris/gereedschappen

Boedelbijdrage

€ 800,00

Bestelauto

€ 3.872,00

totaal

€ 4.672,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verw ijzend naar punt 5.2. van onderhavig verslag is een leasecontract
afgekocht. De daarmee vrijgekomen bestelauto is inmiddels verkocht.

08-02-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkopen van de bedrijfsmiddelen.

08-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 200,00

totaal

€ 200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkopen van de voorraad.

08-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Schikkingsbedrag

€ 2.000,00

Schikkingsbedrag

€ 8.000,00

totaal

Toelichting andere activa

€ 0,00

€ 10.000,00

Toelichting andere activa
Aangaande een lopende opdracht heeft de curator - met toestemming van de
rechter-commissaris - een schikking getroffen met de opdrachtgever.

08-11-2018
1

Voor het overige w as er op faillissementsdatum nog sprake van een positief
saldo van € 15,99 op de door de gefailleerde vennootschap bij de ING Bank
N.V. aangehouden rekening en heeft er na faillissementsdatum een
bijschrijving plaatsgevonden van € 211,67. De ING Bank N.V. is verzocht tot
doorstorting van voornoemde bedragen over te gaan.
Aangaande een tw eede lopende opdracht heeft de curator - met toestemming
van de rechter-commissaris - een schikking getroffen met de opdrachtgever.

08-02-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Corresponderen met ING Bank N.V.

08-11-2018
1

Het treffen van een schikking.

08-02-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.081,87
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 3.081,87

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-11-2018
1

Uit de aangeleverde administratie blijken verschillende vorderingen op
debiteuren. De debiteuren zullen, na inventarisatie daarvan, de komende
verslagperiode w orden aangeschreven.

08-02-2019
2

Vooralsnog heeft het aanschrijven van de debiteuren niet tot succes geleid. De
debiteuren die reageren voeren inhoudelijk verw eer, onder andere verband
houdend met verrekeningen en het niet geleverd zijn van gefactureerde
diensten.

08-08-2019
4

Duidelijk is gew orden dat eerst een deurw aarder en later een incassobureau
gelden onder zich bleken te hebben die bestemd zijn voor de gefailleerde
vennootschap. Dat heeft inmiddels na de nodige correspondentie tot een
betaling van een bedrag van € 3.081,87 aan de boedel geleid. Voor dit
bedrag w as de pandhouder nog niet tot uitoefening van haar rechten
overgegaan.

18-11-2020
9

Voor het resterende bedrag beroept het incassobureau zich op verrekening.
Met betrekking tot dat deel vindt nog overleg plaats.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Nog) niet van toepassing.

08-11-2018
1

In onderhavige verslagperiode zijn de uit de aangeleverde administratie
blijkende debiteuren aangeschreven.

13-05-2019
3

Er heeft overleg plaatsgevonden met het incassobureau dat ruim voor
faillissementsdatum ingeschakeld bleek te zijn en met de deurw aarder die zij
op haar beurt ingeschakeld had.

18-11-2020
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

08-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
Alle bedrijfsw agens zijn geleased c.q. gefinancierd. De curator is bekend
gew orden met een vijftal lopende leaseovereenkomsten aangaande
bedrijfsauto’s. Een leasecontract is afgekocht en een aantal bedrijfsauto’s is
geretourneerd aan de betreffende leasemaatschappij. Voor het overige vindt
onderzoek en overleg nog plaats.

08-11-2018
1

De afkoop van het leasecontract vrijgekomen bestelauto inmiddels verkocht
(zie punt 3.3 van onderhavig verslag). Alle overige bedrijfsauto's zijn
teruggeleverd aan de leasemaatschappij.

08-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Kredietvooruit.nl berichtte de curator een pandrecht te hebben gevestigd op
de voorraden, bedrijfsinventaris en handelsvorderingen. Zij heeft schriftelijk
afgezien van uitw inning van de voorraad en inventaris, niet alleen vanw ege de
geringe w aarde, doch ook vanw ege de korte tijdspanne.

08-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Kredietvooruit.nl heeft een positie als separatist kenbaar gemaakt.

08-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door een leverancier aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De
door de betreffende leverancier geleverde goederen zijn niet aangetroffen. De
bestuurder van de gefailleerde vennootschap berichtte de curator
desgevraagd dat de betreffende goe-deren reeds zijn verw erkt.

08-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

08-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

08-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 302,50
Toelichting
Boedelbijdrage van leasemaatschappij inzake veiligstellen en uitleveren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-11-2018
1

08-02-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, het voeren van correspondentie met Kredietvooruit.nl en
genoemde leverancier.

08-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum w aren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.
Van voortzetting is geen sprake.

08-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op faillissementsdatum w aren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.
Van een doorstart is geen sprake.

08-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-11-2018
1

Nader onderzoek vindt nog plaats.

13-05-2019
3

Vooralsnog is de curator van mening dat onder andere gelet op de aard en
omvang van de onderneming zorg gedragen had moeten w orden voor:

19-02-2020
6

- een betere administratie w at betreft voorraad en bedrijfsmiddelen;
- het beter kunnen herleiden van kosten naar projecten;
- betere afspraken tussen de eenmanszaak en de beheersmaatschappij over
verdeling van w erkzaamheden en geldstromen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

08-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

08-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Gezien het beperkte belang zal de
storting daarvan niet w orden onderzocht.

08-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.
Ja
Toelichting
Onbehoorlijk bestuur is een gegeven nu nimmer jaarrekeningen gedeponeerd
zijn.
Naar de curator heeft begrepen w erd er in 2018 vanuit gegaan dat ook het
faillissement van de beheersmaatschappij en de bestuurder zouden volgen,
maar is dat uiteindelijk niet aangevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

08-11-2018
1

13-05-2019
3

19-02-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.
Ja

08-11-2018
1

13-05-2019
3

19-02-2020
6

Toelichting
Zie onderdeel 7.7. van het onderhavige verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator en een derde hadden verschillende inzichten over een lease- c.q.
financieringscontract dat voor faillissementsdatum overgenomen zou zijn.
Daarover is inmiddels een vergelijk getroffen, volgens de gemaakte afspraken
dienen de overeengekomen bedragen uiterlijk in de komende w eken betaald
te w orden.

19-02-2020
6

De boedel heeft in het kader van het getroffen vergelijk een betaling
ontvangen ten bedrage van € 15.495,19.

19-05-2020
7

In het kader van het getroffen vergelijk staat nog een bedrag te voldoen van
€ 1.000,--. Bij gebreke van betaling is de curator voornemens de vordering uit
handen te geven.

18-11-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de te verw achten vordering van het UW V in verband met
overgenomen loonverplichtingen.
€ 8.716,63

08-11-2018
1

13-05-2019
3

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering kenbaar
gemaakt ten bedrage van € 8.716,63.
€ 10.157,26

19-02-2020
6

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een gew ijzigde
boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 10.157,26.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 251.917,00

08-11-2018
1

€ 302.869,00

08-02-2019
2

€ 303.218,00

13-05-2019
3

€ 370.623,00

21-11-2019
5

€ 382.832,00

19-02-2020
6

€ 405.943,19

19-05-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog kenbaar te maken.

08-11-2018
1

€ 5.730,84

13-05-2019
3

€ 31.228,18

08-08-2019
4

€ 37.271,12

21-11-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.

Toelichting
Een voormalig personeelslid heeft kenbaar gemaakt een preferente vordering
te hebben op de gefailleerde vennootschap. Deze vordering is als p.m.-post
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-11-2018
1

08-08-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

08-11-2018
1

42

08-02-2019
2

45

13-05-2019
3

47

08-08-2019
4

48

21-11-2019
5

49

19-02-2020
6

50

19-05-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 202.894,98

08-11-2018
1

€ 349.776,12

08-02-2019
2

€ 362.310,04

13-05-2019
3

€ 362.640,74

08-08-2019
4

€ 339.476,37

21-11-2019
5

€ 367.033,21

19-02-2020
6

€ 367.479,88

19-05-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

08-11-2018
1

Mede gezien de omvang van de preferente vorderingen verw acht de curator
dat er geen uitdeling plaats zal kunnen vinden aan schuldeisers met een
concurrente vordering.

08-08-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

08-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:
- onderzoek doen naar de administratie;

08-11-2018
1

- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

08-02-2019
2

- onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie;
- het incasseren van vorderingen op debiteuren.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

13-05-2019
3

- afronden onderzoek administratie;
- het nader onderzoek doen naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
- het incasseren van vorderingen op debiteuren.
De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek van de
administratie prioriteit.

08-08-2019
4

De volgende verslagperiode geniet het voeren van overleg met diverse
partijen (inzake rechtmatigheden) prioriteit.

21-11-2019
5

Bew erkstelligen van betalingen in verband met het overgenomen
financieringscontract en afronding van de resterende onderzoekpunten (voor
zover de boedel daarbij gebaat kan zijn).

19-02-2020
6

De komende verslagperiode geniet het afronding van de resterende
onderzoekpunten (voor zover de boedel daarbij gebaat kan zijn) prioriteit.

19-05-2020
7

De afgelopen periode is er overleg gew eest met de Belastingdienst, zijn de
crediteur met de grootste (en preferente) vordering.

18-08-2020
8

De komende periode zal er een bespreking met het bestuur geagendeerd
w orden.
De komende verslagperiode zal overleg gevoerd w orden met het
incassobureau in verband met de geïncasseerde bedragen en haar beroep
op verrekening, alsmede met het bestuur.

18-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

08-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

08-11-2018
1

