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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hak Installatieservice B.V.

15-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hak
Installatieservice B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3381 LB)
Giessenburg aan de A.M.A. van Langeraadw eg 16, ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel onder het nummer 11055767.

15-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Hak Installatieservice B.V. is een middelgroot installatiebedrijf, opgericht in
2003 en gevestigd te Giessenburg, dat zich bezig houdt met cv-installaties en
–onderhoud, sanitair, lood- koper- en zinkw erk en het plaatsen en
onderhouden van w armtepompen. Hak Installatieservice B.V. verricht
w erkzaamheden voor particulieren en voor aannemers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 3.793.000,00

€ 20.572,00

€ 1.065.603,00

2020

€ 3.631.984,00

€ -13.347,00

€ 802.340,00

2018

€ 2.536.688,00

€ -43.237,00

€ 642.186,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

15-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2020 zijn deels afkomstig uit de administratie van Hak
Installatieservice B.V. Over dit boekjaar is slechts een gecomprimeerde balans
met toelichting opgemaakt en vastgesteld.

15-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

15-12-2021
1

Toelichting
In 2020 w aren er gemiddeld 22 mensen in dienst van Hak Installatieservice
B.V.

Boedelsaldo
€ 0,00

15-12-2021
1

€ 150.929,14

15-03-2022
2

€ 78.073,48

14-06-2022
3

€ 76.264,53

14-09-2022
4

Verslagperiode
van
16-11-2021

15-12-2021
1

t/m
14-12-2021
van
15-12-2021

15-03-2022
2

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022

14-06-2022
3

t/m
13-6-2022
van
14-6-2022
t/m
13-9-2022

Bestede uren

14-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

108 uur 0 min

2

140 uur 0 min

3

36 uur 6 min

4

17 uur 48 min

totaal

301 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Hak Installatieservice B.V. is Hak Vastgoed B.V.
Bestuurders zijn Gerrit Hak Beheer B.V. en Christiaan Hak Beheer B.V.

15-12-2021
1

Van Hak Vastgoed B.V. zijn Christiaan Hak Beheer B.V. en Gerrit Hak Beheer
B.V. aandeelhouders en bestuurders. De heer Chr. Hak is enig aandeelhouder
en bestuurder van Christiaan Hak Beheer B.V. De heer G. Hak is enig
aandeelhouder en bestuurder van Gerrit Hak Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Hak Installatieservice B.V. w as ten tijde van haar faillietverklaring betrokken in
een door schuldeiser Vloerverw arming Nederland B.V. voor de rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, geëntameerde dagvaardingsprocedure. Hak
Installatieservice B.V. heeft in de procedure verstek laten gaan. De procedure
is voor faillietverklaring naar de rol verw ezen voor het w ijzen van vonnis. De
rechtbank heeft toepassing gegeven aan artikel 30 Faillissementsw et en heeft
op 1 december 2021 een verstekvonnis gew ezen. De vordering van
Vloerverw arming Nederland B.V. is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

15-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en w aar nodig geprolongeerd
ter verzekering van de activa van Hak Installatieservice B.V.

15-12-2021
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd.

15-03-2022
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Hak Installatieservice B.V. maakt krachtens een met Hak Vastgoed B.V.
gesloten huurovereenkomst gebruik van de kantoor- en bedrijfsruimte gelegen
aan de A.M.A. van Langeraadw eg 16 te Zw ijndrecht. De curator heeft de
huurovereenkomst op 26 november 2021 op grond van artikel 39
Faillissementsw et opgezegd. Door Hak Vastgoed B.V. is een vordering ter
verificatie ingediend. De curator zal overleg voeren met Hak Vastgoed B.V. over
het gebruik van de bedrijfsruimte gedurende het faillissement en de vordering
van Hak Vastgoed B.V. op Hak Installatieservice B.V.

15-12-2021
1

De curator heeft de bedrijfsruimte op 28 januari 2022 aan Hak Vastgoed B.V.
opgeleverd en afspraken gemaakt over de beëindiging van de
huurovereenkomst en de w ederzijdse vorderingen w elke Hak Vastgoed B.V. en
Hak Installatieservice B.V. nog op elkaar hebben. Afgesproken is dat de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden eindigt per 31 januari 2022 en
dat de w ederzijdse vorderingen met elkaar verrekend w orden. Ten gevolge
hiervan resteert een vordering van € 1.916,55 van Hak Installatieservice B.V.
op Hak Vastgoed B.V.

15-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Hak Installatieservice B.V. betreft een familiebedrijf van de broers Gerrit en
Christiaan Hak. De broers zijn samen aandeelhouder en bestuurder van Hak
Installatieservice B.V.

15-12-2021
1

In 2019 is een geschil ontstaan tussen de gebroeders Hak en sindsdien heeft
zich een aandeelhoudersgeschil tussen beide broers ontw ikkeld w aarbij beide
broers elkaar over en w eer diverse verw ijten hebben gemaakt over het
bestuur van Hak Installatieservice B.V. en er diverse pogingen zijn
ondernomen om elkaars aandelen over te nemen.
Over een overname van aandelen en de w ijze w aarop het bedrijf bestuurd
dient te w orden is geen overeenstemming bereikt en de bedrijfsvoering van
Hak Installatieservice B.V. lijkt hier sterk onder te hebben geleden. In 2021
heeft een groot gedeelte van het personeel het bedrijf verlaten en is veel
minder w erk aangenomen en gerealiseerd dan in voorgaande jaren. In de
zomer van 2021 zijn er serieuze liquiditeitsproblemen ontstaan, w elke
uiteindelijk geresulteerd hebben in de aanvraag van het faillissement door één
van de onbetaald gelaten leveranciers van Hak Installatieservice B.V. Het
faillissement is op 12 oktober 2021 aangevraagd en - nadat Hak
Installatieservice B.V. hierover is gehoord - op 16 november 2021 door de
rechtbank Rotterdam uitgesproken.
Gerrit Hak en Christiaan Hak hebben een geheel andere lezing op w elke feiten
en omstandigheden als de belangrijke oorzaken van het faillissement van Hak
Installatieservice B.V. aangemerkt dienen te w orden. De curator heeft beide
bestuurders over de faillietverklaring van Hak Installatieservice B.V. gehoord
en hen in de gelegenheid gesteld hun visie kenbaar te maken.
Er dient nog een onderzoek naar de belangrijke oorzaken van het faillissement
van Hak Installatieservice B.V. verricht te w orden. In dat kader zal ook
aandacht w orden geschonken aan de verklaringen w elke door de bestuurders
zijn afgelegd.
De curator is bezig met de uitvoering van het oorzaken-onderzoek en heeft
zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurders.

15-03-2022
2

Het oorzaken-onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen nadere
mededelingen w orden gedaan.

14-09-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

15-12-2021
1

Toelichting
De w erknemers in dienst van Hak Installatieservice B.V. zijn op 18 november
2021 op grond van artikel 40 Faillissementsw et ontslagen. Het UW V is over de
ontslagen geïnformeerd en zal overeenkomstig de Loongarantieregeling de
loonverplichtingen overnemen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
22

15-12-2021
1

Toelichting
In 2020 w aren er gemiddeld nog 22 mensen in dienst van Hak
Installatieservice B.V. Een groot gedeelte van het personeel heeft het bedrijf in
2021 verlaten. De curator zal hier, in het kader van het onderzoek naar de
belangrijke oorzaken van het faillissement dat verricht zal w orden, aandacht
aan besteden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-11-2021

7

Ontslag ex art. 40 Fw

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn op 18 november 2021 op grond van artikel 40
Faillissementsw et ontslagen. Met het UW V en het personeel w ordt contact
onderhouden in verband met de overname van de loonverplichtingen en de
vaststelling van de loonvorderingen.

15-12-2021
1

Het UW V heeft de loonverplichtingen overgenomen en haar vorderingen
ingediend.

15-03-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Transportmiddelen
Inventaris en machines
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Hak Installatieservice B.V. beschikt over een kantoor- en bedrijfsinventaris en
enkele machines en transportmiddelen w elke zich bevinden op haar
bedrijfslocatie te Giessenburg.

15-12-2021
1

Nog onderzocht w ordt of er zich nog bedrijfsmiddelen op projectlocaties
bevinden.
De bekende bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een gerealiseerde doorstart
verkocht. Hiervan w ordt verslag gedaan onder hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et oefent de curator mede de
rechten van de Belastingdienst uit.

15-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bekende bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd. Bezien w ordt of deze
zaken in het kader van een doorstart verkocht kunnen w orden. Zie verder punt
6.4 e.v. van het verslag.

15-12-2021
1

De bekende bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een gerealiseerde doorstart
verkocht. Hiervan w ordt verslag gedaan onder hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsvoorraad
Onderhanden w erken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hak Installatieservice B.V. beschikt over een voorraad elektrotechnisch
installatiemateriaal. Voorts is er een portefeuille van onderhanden w erken.

15-12-2021
1

De bekende handelsvoorraad en onderhanden w erken zijn in het kader van
een gerealiseerde doorstart verkocht. Hiervan w ordt verslag gedaan onder
hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De handelsvoorraad en onderhanden w erken zijn geïnventariseerd. Bezien
w ordt of deze in het kader van een doorstart verkocht kunnen w orden. Zie
verder punt 6.4 e.v. van het verslag.

15-12-2021
1

De bekende handelsvoorraad en onderhanden w erken zijn in het kader van
een gerealiseerde doorstart verkocht. Hiervan w ordt verslag gedaan onder
hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
De aan de onderneming van Hak Installatieservice B.V. verbonden goodw ill
bestaat onder meer uit de mogelijkheid van voortzetting van de bedrijfsvoering
zoals die is ingericht. Ook is Hak Installatieservice B.V. houder van
domeinnamen en andere IE-rechten en beschikt zij over een klantenbestand
en een portefeuille onderhoudscontracten van CV-ketels, w armtepompen en
andere apparaten. Deze activa w orden aangeduid als goodw ill.

15-12-2021
1

De goodw ill is in het kader van een gerealiseerde doorstart verkocht. Hiervan
w ordt verslag gedaan onder hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de aan de onderneming van Hak Installatieservice B.V.
verbonden goodw ill in het kader van een doorstart te verkopen. Zie verder
punt 6.4 e.v. van het verslag.

15-12-2021
1

De goodw ill is in het kader van een gerealiseerde doorstart verkocht. Hiervan
w ordt verslag gedaan onder hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Vorderingen op participanten

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.893,00

Handelsvorderingen

€ 407.158,00

totaal

€ 468.051,00

Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum is een portefeuille handelsvorderingen aangetroffen
van € 407.158,00. Dit betreffen vorderingen op particulieren, aannemers en
kleine zakelijke partijen. De curator heeft de portefeuille handelsvorderingen,
als onderdeel van de tot de onderneming van Hak Installatieservice B.V.
behorende activa, te koop aangeboden. Bezien w ordt of deze vorderingen in
het kader van een doorstart verkocht kunnen w orden. Zie verder punt 6.4 e.v.
van het verslag.

15-12-2021
1

Uit de administratie is ook gebleken van vorderingen op één van de
bestuurders. De curator heeft dit in onderzoek.
De portefeuille handelsvorderingen is in het kader van een gerealiseerde
doorstart verkocht. Hiervan w ordt verslag gedaan onder hoofdstuk 6.

15-03-2022
2

De hierboven genoemde vorderingen op participanten betreft een rekeningcourantvordering van Hak Installatieservice B.V. op één van de bestuurders.
Over de betaling van deze vordering is in het kader van de doorstart een
afspraak gemaakt. Ook hiervoor w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bezien w ordt of de handelsvorderingen van Hak Installatieservice B.V. in het
kader van een doorstart verkocht kunnen w orden. Naar andere vorderingen
w ordt onderzoek verricht.

15-12-2021
1

De bekende vorderingen van Hak Installatieservice B.V. zijn in het kader van
de doorstart verkocht.

15-03-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 694.462,62
Toelichting vordering van bank(en)
Hak Installatieservice B.V. en haar aandeelhouder Hak Vastgoed B.V. w orden
gefinancierd door Rabobank. Het betreft een financiering van het bedrijfspand
van Hak Vastgoed B.V. en een rekening-courant krediet voor de bedrijfsvoering

15-12-2021
1

van Hak Installatieservice B.V.
De schuld van Hak Vastgoed B.V. uit hoofde van de aan haar verstrekte
hypothecaire geldlening bedroeg per faillissementsdatum € 603.750,10. De
schuld van Hak Installatieservice B.V. vanw ege het verstrekte krediet bedroeg
€ 90.712,52. Hak Installatieservice B.V. en Hak Vastgoed B.V. zijn jegens
Rabobank hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schuld van € 694.462,62 +
P.M..

€ 0,00

15-03-2022
2

Toelichting vordering van bank(en)
Met Rabobank is een afspraak gemaakt dat Hak Installatieservice B.V. slechts
het gedeelte van de bancaire schuld dat haar aangaat (het rekening-courant
krediet) hoeft te betalen, w aarna Rabobank afstand doet van haar rechten
jegens Hak Installatieservice B.V. Rabobank zal Hak Installatieservice B.V. dus
niet aanspreken voor de hypothecaire schuld van Hak Vastgoed B.V. De
afspraak is gemaakt met goedvinden van de bestuurders Gerrit en Christiaan
Hak.
In het kader van de doorstart is de debetstand van het rekening-courant
krediet, een bedrag van € 87.187,25, aan Rabobank betaald ten gevolge
w aarvan Rabobank niets meer van Hak Installatieservice B.V. te vorderen heeft
en haar pandrechten op de activa heeft prijsgegeven.

5.2 Leasecontracten
Hak Installatieservice B.V. leasede haar w agenpark, dat bestond uit 7
voertuigen, krachtens operational leaseovereenkomsten. De voertuigen zijn op
de dag van de faillietverklaring ingenomen door de leasemaatschappij.

15-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de van Rabobank verkregen financiering zijn er diverse
zekerheden door Hak Installatieservice B.V. verstrekt. Van andere schuldeisers
met zekerheidsrechten is tot heden niet gebleken.

15-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Ten gunste van Rabobank zijn pandrechten gevestigd op de inventaris,
voorraad, transportmiddelen en vorderingen van Hak Installatieservice B.V.

15-12-2021
1

Rabobank heeft afstand gedaan van haar pandrechten. Zie punt 5.1.

15-03-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn enkele schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van
eigendomsvoorbehoud op door hen aan Hak Installatieservice B.V. geleverde
goederen. De curator inventariseert de rechten van derden.

15-12-2021
1

De eigendomsvoorbehoudrechten en andere bijzondere rechten van
schuldeisers zijn geïnventariseerd en schuldeisers met bijzondere rechten zijn
in de gelegenheid gesteld om op een ophaaldag hun rechten uit te oefenen en
zaken terug te nemen.

15-03-2022
2

5.6 Retentierechten
Tot heden is niet gebleken van schuldeisers die een beroep hebben gedaan op
een recht van retentie.

15-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben tot heden geen schuldeisers een beroep gedaan op het recht van
reclame.

15-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-12-2021
1

De curator voert overleg met Rabobank over de verkoop van de activa van Hak
Installatieservice B.V. Zo nodig w orden er afspraken gemaakt over
boedelbijdragen vanw ege door de boedel verrichte verkoopinspanningen.

€ 0,00

15-03-2022
2

Toelichting
Niet van toepassing. Rabobank is volledig voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderhoudt contact met Rabobank in verband met de door haar
gestelde rechten en de verkoop van de activa van Hak Installatieservice B.V.
Rechten van derden w orden geïnventariseerd.

15-12-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-03-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van Hak Installatieservice B.V. zijn
per faillissementsdatum gestaakt.

15-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

15-12-2021
1

6.4 Beschrijving
Er w orden inspanningen verricht om een doorstart of overname van alle tot de
onderneming van Hak Installatieservice B.V. behorende activa te realiseren.

15-12-2021
1

Er is een doorstart gerealiseerd. De rechter-commissaris heeft hiervoor haar
toestemming verleend. De onderneming van Hak Installatieservice B.V. is op 3
januari 2022 verkocht en geleverd aan Multi Ship 2000 B.V. h.o.d.n. H.I.S. Tot
de onderneming behoren naast de in dit verslag omschreven zaken ook de
debiteurenvorderingen van Hak Installatieservice B.V. Deze zijn aan H.I.S.
gecedeerd.

15-03-2022
2

H.I.S. zal de bedrijfsactiviteiten van Hak Installatieservice B.V. (in afgeslankte
vorm) voortzetten op een andere locatie in Giessenburg. Aan 2 voormalig
w erknemers van Hak Installatieservice B.V. is een arbeidsovereenkomst
aangeboden.
De door H.I.S. gekochte zaken zijn verhuisd naar de nieuw e bedrijfslocatie. De
bedrijfsruimte van Hak Installatieservice B.V. is op 19 januari 2022 leeg en
bezemschoon terug opgeleverd aan de curator.
De klanten van Hak Installatieservice B.V. zijn geïnformeerd over de doorstart
en in het kader van de AVG in de gelegenheid gesteld om bezw aar te maken
tegen de overdracht van hun persoonsgegevens aan de doorstarter.
De koopprijs van de activa heeft € 200.000,00 bedragen en is als volgt
samengesteld:
Goodw ill: € 40.000,00
Bodemzaken (inventaris): 35.000,00
Niet-bodemzaken (voorraad etc.): € 15.000,00
Debiteurenvorderingen: € 110.000,00
De koopprijs is aan de boedel voldaan. Een gedeelte van € 87.187,25 is ter
vrijgave van de pandrechten van Rabobank en volgens de met Rabobank
gemaakte afspraak aan de bank afgedragen (zie punt 5.1).
Ter afkoop van de rekening-courantvordering van € 60.893,00 (zie punt 4.1) is
door de koper € 40.000,00 aan de boedel betaald.
In totaal is voor de activa derhalve een bedrag van € 240.000,00 betaald.

6.5 Verantwoording
Indien een doorstart of overname w ordt gerealiseerd zal de curator hierover
verantw oording afleggen.

15-12-2021
1

Zie hiervoor punt 6.1

15-03-2022
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-12-2021
1

Nog niet bekend.

€ 240.000,00

15-03-2022
2

Toelichting
Zie punt 6.1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-12-2021
1

Nog niet bekend.

€ 0,00

15-03-2022
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er w orden inspanningen verricht een doorstart of overname van alle tot de
onderneming van Hak Installatieservice B.V. behorende activa te realiseren.

15-12-2021
1

De doorstart is gerealiseerd. Er vinden nog zo nu en dan w erkzaamheden
plaats die met de uitvoering van de doorstart te maken hebben.

15-03-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Hak Installatieservice B.V. is veilig gesteld en zal w orden
onderzocht.

15-12-2021
1

De curator heeft de administratie in onderzoek.

15-03-2022
2

In onderzoek. Bij een eerste onderzoek van de administratie is niet gebleken
van indicatoren die w ijzen op een schending van de administratieplicht. Het
onderzoek is echter nog niet afgerond. Een definitief oordeel over de naleving
van de administratieplicht kan nog niet gegeven w orden.

14-06-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gepubliceerd op 15 oktober 2019.
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gepubliceerd op 28 oktober 2020.

15-12-2021
1

Over het boekjaar 2020 is slechts een gecomprimeerde balans met toelichting
opgemaakt en vastgesteld. Deze is gepubliceerd op 4 november 2021.
In onderzoek.

14-06-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hak Installatieservice B.V. is in 2003 opgericht. Een eventuele vordering ter
zake de volstorting van de aandelen is reeds lang verjaard. De curator zal hier
geen nader onderzoek naar verrichten.

15-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-12-2021
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-12-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden verricht.

15-12-2021
1

De curator is bezig met de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek. Hij
heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurders. Van de
bevindingen zal voor zover mogelijk bij de publicatie van het volgende verslag
verslag w orden gedaan.

15-03-2022
2

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen besproken met de tw ee
bestuurders, de broers Christiaan en Gerrit Hak. Het onderzoek is nog niet
afgerond en zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

14-06-2022
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen
nadere mededelingen w orden gedaan.

14-09-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.518,55

15-12-2021
1

Toelichting
Salaris curator (P.M.)
NTAB - taxatiekosten

€ 27.308,46

15-03-2022
2

Toelichting
UW V - loonvordering ex art 66 lid 1 W W € 22.745,45
UW V - premies w g-deel SV ex art 66 lid 3 W W € 4.563,01

€ 29.719,58
Toelichting
De boedelvorderingen van het UW V zijn aangevuld tot een totaalbedrag van €
29.719,58.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-06-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

15-12-2021
1

De preferente vordering van de Belastingdienst is nog niet bekend.

€ 45.710,86

15-03-2022
2

€ 56.949,86

14-06-2022
3

Toelichting
Dit betreffen openstaande aanslagen loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-12-2021
1

De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.

€ 19.725,69

15-03-2022
2

Toelichting
Loonvordering ex art. 66 W W lid 1 W W € 15.885,80
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W € 3.839,89

€ 21.921,48

14-06-2022
3

Toelichting
De preferente vorderingen van het UW V zijn aangevuld tot een totaalbedrag
van € 21.921,48.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.102,18
Toelichting
Middelkoop Keukens en Badkamer heeft een preferente vordering van €
713,20 ingediend vanw ege gemaakte kosten ten behoeve van de aanvraag
van het faillissement van Hak Installatieservice B.V.
Door een voormalig w erknemer is een vordering ingediend vanw ege
achterstallig loon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-12-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

15-12-2021
1

25

15-03-2022
2

27

14-06-2022
3

28

14-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 902.773,34

15-12-2021
1

€ 296.664,18

15-03-2022
2

€ 320.614,53

14-06-2022
3

€ 322.658,01

14-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schulden van Hak Installatieservice B.V. w orden geïnventariseerd.

15-12-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Getracht w ordt om een doorstart of overname van de onderneming van Hak
Installatieservice B.V. te realiseren. In dit kader w orden diverse
w erkzaamheden verricht. Voor het overige w orden de gebruikelijke
inventariserende w erkzaamheden verricht en zal in de tw eede verslagperiode
een aanvang w orden gemaakt
met het rechtmatigheidsonderzoek.

15-12-2021
1

Er is een doorstart gerealiseerd volgens w elke nagenoeg alle bekende activa
van Hak Installatieservice B.V. zijn verkocht. De doorstart is uitgevoerd en
daarmee is de boedel voor het grootste gedeelte vereffend. De meeste
aandacht gaat nu uit naar de uitvoering van het oorzaken-onderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft voorlopige bevindingen opgesteld
en zal hierover in gesprek gaan met de bestuurders de heren Hak.

15-03-2022
2

De meeste w erkzaamheden in het faillissement zien op het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek dat de curator uitvoert. De curator
heeft zijn voorlopige bevindingen besproken met beide bestuurders en zal de
onderzoeksw erkzaamheden in de komende verslagperiode voortzetten. De
omvang van de overige w erkzaamheden is beperkt.

14-06-2022
3

De curator houdt zich bezig met de uitvoering van een oorzaken-onderzoek
en rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-09-2022
4

