Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

6
07-07-2021
F.10/20/99
NL:TZ:0000134784:F001
10-03-2020

mr. F. Damsteegt - Molier
mr R.M. Avezaat

Algemene gegevens
Naam onderneming
Technische Handelsonderneming Breedveld & W eaver B.V.

10-04-2020
1

Gegevens onderneming
Technische Handelsonderneming Breedveld & W eaver B.V.
George Stephensonw eg 33
3133 KJ Vlaardingen
KvK nr.: 24218277
Faill.nr. C10/20/99 F
Datum uitspraak: 10 maart 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. F. Damsteegt-Molier
Op verzoek van: eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 5 maart 2020
Curator: mr. R.M. Avezaat
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088- 234 45 00
E-mail: avezaat@thna.nl

Activiteiten onderneming

10-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Technische
handelsonderneming in hydraulische apparatuur, kriks en hefw erktuigen, imen export en groothandel in garage equipment, gereedschappen en machines,
reparatie van hydraulische w erktuigen, machinefabriek, metaaldraaierij,
lasbedrijf alsmede all-surpluss contractors (dumphandel).

10-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.277.540,00

€ -301.667,00

€ 508.549,00

2016

€ 2.069.722,00

€ -53.394,00

€ 881.812,00

2018

€ 1.295.592,00

€ -250.925,00

€ 521.897,00

2015

€ 1.999.281,00

€ -124.893,00

€ 934.567,00

2017

€ 1.732.411,00

€ -271.140,00

€ 766.012,00

2020

€ 221.930,00

€ -38.409,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zoals vermeld voor het jaar 2019 en 2020 (t/m 10-3-2020) zien
op de gegevens zoals ontvangen en gegenereerd uit de boekhouding van
gefailleerde. De gegevens over de overige jaren zien op gegevens uit de
jaarrekeningen van failliet.

10-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9
Toelichting
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er 15 w erkzame
personen. Op het moment van uitspraak van het faillissement w aren er 9
w erkzame personen.

Boedelsaldo

10-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 98.923,58

10-04-2020
1

€ 239.826,44

10-07-2020
2

€ 145.340,57

09-10-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door betaling van een tussentijds salaris aan de
curator.
€ 146.227,64

08-01-2021
4

€ 157.879,94

08-04-2021
5

€ 157.879,94

07-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-3-2020

10-04-2020
1

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

10-07-2020
2

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
3

t/m
9-5-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
4

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

08-04-2021
5

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021

07-07-2021
6

t/m
6-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

166 uur 39 min

2

166 uur 42 min

3

32 uur 42 min

4

5 uur 9 min

5

18 uur 3 min

6

6 uur 15 min

totaal

395 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

10-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is Breedveld & W eaver Beheer B.V.
,rechtsgeldig vertegenw oordigd door Laco Rotterdam B.V., rechtsgeldig
vertegenw oordigd door H.J. Lafeber Beheer B.V. op haar beurt rechtgeldig
vertegenw oordigd door de heer H.J. Lafeber.

10-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

10-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

10-04-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn de lopende verzekeringen door de curator
opgezegd.

10-07-2020
2

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de George
Stephensonw eg 33 te Vlaardingen. De huur is opgezegd bij brief van 13 maart
2020.

10-04-2020
1

Oplevering van het pand zal 13 juli a.s. plaatsvinden.

10-07-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft de oplevering van het pand
plaatsgevonden.

09-10-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is de markt voor het repareren en reviseren
van lage druk cilinders de laatste jaren afgenomen, grote klanten zijn zelf hun
revisies gaan doen en er zijn ook steeds meer kleinere aanbieders op de markt
w aardoor de overheadkosten voor de organisatie te hoog w erden. De
organisatie is vanaf eind januari 2018 overgenomen, maar ondanks
veranderingen en bezuinigingen is het niet mogelijk gebleken de organisatie
rendabel te maken.

10-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

10-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

10-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-3-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De bijeenkomst voor w erknemers heeft geen doorgang kunnen vinden. De
w erknemers w as reeds ontslag aangezegd en hebben derhalve de benodigde
formulieren zelf aan de toegew ezen medew erker van het UW V verzonden. Het
UW V heeft inmiddels alle benodigde informatie ontvangen. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

10-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

10-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsmiddelen, goodw ill, voorraad en
onderhanden w erk

€ 27.500,00

deel inventaris en gereedschappen

€ 22.500,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het faillissement is enige inventaris, alsook een voertuig aangetroffen. De
aanw ezige machines, alsook de overige aangetroffen voertuigen zijn alle
eigendom van een andere onderneming van bestuurder van gefailleerde.

10-04-2020
1

De afgelopen verslagperiode is, na nader onderzoek, gebleken dat een deel
van de aangetroffen machines en gereedschappen toch toebehoort aan
gefailleerde. Inmiddels heeft taxatie plaatsgevonden en zijn de activa verkocht
met toestemming van de rechter-commissaris.

10-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft zeer recent de bedrijfsmiddelen samen met de voorraad en
het onderhanden w erk onderhands verkocht met toestemming van de rechtercommissaris. De financiële afhandeling alsook de uitlevering dient nog plaats te
vinden.

10-04-2020
1

De afgelopen verslagperiode is de uitlevering en financiële afw ikkeling van de
verkoop van de voorraad, onderhanden w erk en deel van de bedrijfsmiddelen
afgerond. Inmiddels is, na nader onderzoek, gebleken dat een deel van de
aangetroffen machines en gereedschappen toch eigendom van gefailleerde is.
Deze activa zijn inmiddels getaxeerd, verkocht en de financiële afw ikkeling
heeft eveneens plaatsgevonden. De uitlevering dient nog deels te geschieden
en zal uiterlijk 13 juli a.s. afgerond zijn.

10-07-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft uitlevering van de activa plaatsgevonden.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

09-10-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

deel onderhanden w erk

€ 8.139,00

€ 1.089,00

totaal

€ 8.139,00

€ 1.089,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft diverse voorraad aangetroffen. De geclaimde
eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en uitgeleverd aan de rechtmatige
eigenaren.De resterende voorraad is samen met de inventaris en het
onderhanden w erk zeer recent verkocht.
Het onderhanden w erk is beoordeeld op gereed w erk, nog af te maken w erk
en in beginnend stadium. De nog uit te voeren w erkzaamheden zijn gestaakt,
de w erken w elke gereed zijn zijn de afgelopen periode uitgeleverd. De curator
heeft een boedelbijdrage c.q. betaling verzocht voor deze leveringen. Van de
overige onderhanden w erken is een deel verkocht, en een deel is samen met
de inventaris en voorraad verkocht.

10-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De financiële afhandeling alsook de uitlevering van de verkoop van de
inventaris, voorraad en het onderhanden w erk dient nog plaats te vinden.

10-04-2020
1

De financiële afw ikkelingen van beide verkopen is inmiddels afgew ikkeld. De
gelden zijn op de boedelrekening ontvangen,

10-07-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
Gebleken is dat er geïnteresseerden zijn met betrekking tot het
klantenbestand, daar de onderneming in een specifieke branche w erkzaam
w as. De curator heeft deze goodw ill eveneens zeer recent verkocht.

10-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De komende verslagperiode zal de financiële afhandeling en uitlevering van de
verkoop van de inventaris, voorraad en het onderhanden w erk plaats vinden.
De curator zal eveneens het voertuig ter verkoop aanbieden alsook het
aanw ezige oud ijzer afvoeren.

10-04-2020
1

De verkoop van inventaris, machines en onderhanden w erk is afgerond. Het
aanw ezige oud ijzer is verkocht. De gelden zijn op de boedelrekening
ontvangen.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden, behoudens de oplevering van het
bedrijfspand op 13 juli a.s.

10-07-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft de oplevering van het pand
plaatsgevonden. Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

09-10-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

openstaande posten

€ 134.794,57

€ 131.211,67

totaal

€ 134.794,57

€ 131.211,67

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De openstaande debiteuren zijn aangeschreven en hebben deels betaald en
deels betaalbew ijs aangeleverd. De curator zal de komende verslagperiode
trachten de debiteuren zo veel als mogelijk te incasseren.

10-04-2020
1

Slechts een enkele debiteur heeft de vordering nog niet voldaan. De curator
zal de komende verslagperiode trachten deze laatste debiteuren te
incasseren.

10-07-2020
2

Er resteert nog één openstaande debiteur. De curator zal de komende
verslagperiode trachten de laatste debiteur te incasseren.

09-10-2020
3

De laatste debiteur heeft toegezegd op zeer korte termijn te zullen betalen.

08-01-2021
4

Ondanks meerdere toezeggingen tot betaling heeft de laatste debiteur tot op
heden nog niet voldaan. De curator zal met de rechter-commissaris overleggen
betreffende deze laatste openstaande debiteur.

08-04-2021
5

Gezien de geringe hoogte van de vordering is het niet opportuun om tot
nadere incassomaatregelen over te gaan. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

07-07-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank. Het saldo
op de bankrekening van de ABN Amro Bank bedroeg op datum faillissement
EUR 19.932,25.
Een bedrag van EUR 77.068,90 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
Dit saldo omvat eveneens betalingen van debiteuren ontvangen na datum
faillissement.

5.2 Leasecontracten

10-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract betreffende een lease-auto, w elke ten tijde van het
faillissement bij de garage aanw ezig w as en door de leasemaatschappij door
is ingenomen. Het leasevoertuig is, zoals bevestigd door de
leasemaatschappij, per 11-3-2020 afgemeld.

10-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

10-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich partijen tot de curator gew end met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud. De geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn
beoordeeld en uitgeleverd aan de rechtmatige eigenaren.

10-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

10-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

10-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onderdeel 3.6. Boedelbijdragen zijn ontvangen voor de uitlevering van
onderhanden c.q. gereed w erk.

10-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

10-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

10-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden is geen serieuze interesse getoond in een doorstart. Dat valt ook
niet te verw achten.

10-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

10-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De afgelopen verslagperiode zijn de benodigde administratieve bescheiden
door bestuurder van gefailleerde aangeleverd. De komende verslagperiode zal
de curator een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

10-04-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en zal dit onderzoek de komende verslagperiode afronden.

10-07-2020
2

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De komende verslagperiode
zal de curator zijn bevindingen delen met bestuurder van gefailleerde en een
standpunt innemen betreffende (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

09-10-2020
3

De administratie is op orde. De curator heeft één laatste punt ter afw ikkeling
met de huurder (tevens aandeelhouder) inzake betaling van de huur kort voor
datum faillissement.

08-01-2021
4

De afgelopen verslagperiode heeft de huurder de betaling van de huur kort
voor datum faillissement aan de boedel voldaan. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

08-04-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 8-7-2019.

10-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18,151,21. De curator zal
onderzoek verrichten naar de stortingsverplichting.

10-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

10-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

10-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

10-04-2020
1

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de administratie w orden
afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal de curator
bestuurder van gefailleerde eventueel om nadere toelichting verzoeken.

10-07-2020
2

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De komende verslagperiode
zal de curator zijn bevindingen delen met bestuurder van gefailleerde en een
standpunt innemen betreffende (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

09-10-2020
3

De administratie is op orde. De curator heeft één laatste punt ter afw ikkeling
met de huurder (tevens aandeelhouder) inzake betaling van de huur kort voor
datum faillissement.

08-01-2021
4

Zie punt 7.1. Geen verdere w erkzaamheden.

08-04-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van w erkzaamheden
van de curator en zijn kantoorgenoten. Tot op heden zijn geen
boedelvorderingen ingediend.
€ 43.615,04

10-04-2020
1

09-10-2020
3

Toelichting
De ingediende boedelvordering betreft de vordering inzake de huur van het
onroerend goed.
€ 123.991,16

08-01-2021
4

€ 130.342,25

07-07-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.421,00

10-04-2020
1

€ 45.443,00

10-07-2020
2

€ 42.374,00

08-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is geen vordering door het UW V ingediend. Nu failliet
w erknemers in dienst had is een (boedel)vordering van het UW V w el te
verw achten.
€ 38.939,28

10-04-2020
1

08-01-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 746,45

10-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

10-04-2020
1

45

10-07-2020
2

47

09-10-2020
3

48

08-01-2021
4

50

07-07-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 98.399,68

10-04-2020
1

€ 110.587,55

10-07-2020
2

€ 1.112.987,55

09-10-2020
3

€ 1.125.187,55

08-01-2021
4

€ 1.136.839,85

08-04-2021
5

€ 1.148.433,64

07-07-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

10-04-2020
1

Het faillissement zal vereenvoudigd w orden afgew ikkeld (art. 137 Fw ). Aan
de concurrente crediteuren zal geen uitdeling plaats vinden.

07-07-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

10-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen procedures bekend.

10-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

10-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het
onderzoek naar de administratie en zal het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. De debiteurenincasso zal zo veel als
mogelijk afgerond w orden. Eveneens zal de verkoop van het voertuig en de
afvoer van oud ijzer getracht w orden de komende verslagperiode af te ronden.
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

10-04-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator trachten de laatste openstaande
debiteuren te incasseren en het onderzoek naar de administratie af te ronden.
De openstaande punten in het faillissement zullen door de curator zo veel als
mogelijk w orden afgerond.

10-07-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen inzake het
onderzoek naar de administratie delen met bestuurder van gefailleerde en een
standpunt innemen betreffende (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid. De
overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

09-10-2020
3

De laatste openstaande punten zullen de komende verslagperiode zo veel als
mogelijk w orden afgerond. De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door
de curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

08-01-2021
4

De laatste openstaande punten zijn nagenoeg afgerond. De curator is in
afw achting van een reactie inzake een verzoek compensatie
transitievergoeding zoals gedaan bij het UW V. Tot op heden is ondanks
diverse herinneringen geen reactie van het UW V ontvangen.
Na afronding van dit punt kan het faillissement voor afw ikkeling w orden
voorgedragen.

08-04-2021
5

Het verzoek compensatie transitievergoeding is afgew ezen door het UW V. Er
zijn geen verdere w erkzaamheden. De curator zal het faillissement voor
afw ikkeling voordragen.

07-07-2021
6

Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

10-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

10-04-2020
1

