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mr D. Sluis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Installatiebedrijf Nieuw enhuizen Zandvoort B.V. (INZ)

06-05-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht bij akte van 5 november 1993.

06-05-2021
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Successor Domus Nove
B.V. (KvK 34243796). Enig aandeelhouder en bestuurder van Successor Domus
Nove B.V. is de heer F. Nieuw enhuizen.
Successor Domus Nove B.V. houdt ook alle aandelen in/is bestuurder van
Installatiebedrijf Nieuw enhuizen Heemstede B.V. (INH), een onderneming met
dezelfde activiteiten als gefailleerde.

Activiteiten onderneming
Bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel staat vermeld:
- (SBI-code 43222) installatie van verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur en
- (SBI-code 43221) loodgieters- en fittingsw erk; installatie van sanitair,
installatiebedrijf c.v.- installatie, lood- en zinkw erk, sanitair, electrotechniek en
koeling

Financiële gegevens

06-05-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 546.328,00

€ -6.000,00

€ 183.104,00

2019

€ 627.718,00

€ 63.000,00

€ 228.590,00

2020

€ 635.593,00

€ 65.611,00

€ 141.093,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2021 tot faillissementsdatum zijn nog niet ontvangen door
de curator. De curator heeft aangifte omzetbelasting laten doen over het 1e
kw artaal 2021 over een omzet van € 143.758,-.

06-05-2021
1

Aan de hand van de aangifte OB t/m 31 maart 2021 heeft de curator een
inzicht gekregen in de omzet en de kosten in het eerste kw artaal 2021.
Tegenover een omzet van € 143.758,- hebben btw belaste kosten gestaan
van € 91.200,-. Daarnaast zijn uiteraard kosten geboekt die niet met btw
belast zijn, zoals loonkosten, loonheffing, pensioenpremies etc. Per saldo is
ook over het 1e kw artaal 2021 verlies geleden.

05-11-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

06-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 104.770,84

06-05-2021
1

Toelichting
Het is de curator nog niet mogelijk toegang te krijgen tot de rekening bij de
Caseis bank. Het boedelsaldo zal bestaan uit:
- het naar die bank overgeboekte saldo per faillissementsdatum op de ING
bank van € 43.276,-;
- de ontvangen koopsom voor de activa van € 28.998,44 en
- af te romen ontvangst van debiteuren van ca € 32.000,-.
Totaal zal het vrije actief ca € 105.000,- bedragen.
€ 78.290,37

04-08-2021
2

Toelichting
exclusief het saldo bij de ING Bank, zie punt 3.8.
€ 106.511,29
Toelichting
exclusief het saldo bij de ING Bank, zie punt 3.8.

Verslagperiode

05-11-2021
3

Verslagperiode
van
6-4-2021

06-05-2021
1

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021

04-08-2021
2

t/m
3-8-2021
van
4-8-2021

05-11-2021
3

t/m
5-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

104 uur 6 min

2

59 uur 6 min

3

47 uur 42 min

totaal

210 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie activa, bezoeken aan bedrijfsruimte INZ, besprekingen met de
bestuurder, check financiële gegevens, bemoeiingen taxatie, bespreking met
w erknemers, inventarisatie mogelijkheden van voortzetten, controle
voortgezette activiteiten, bekijken mogelijkheden van een doorstart en
onderhandelingen daarover, bereiken van overeenstemming en vastleggen
van de afspraken, beoordelen lopende verplichtingen: huur, lease etc. en
beëindigen daarvan, inventarisatie debiteurenportefeuille, overleg over
incasso, onderzoek voorschriften AVG inzake overdracht klantenportefeuille,
correspondentie, telefoongesprekken, besprekingen, bestuderen stukken etc.
Contact met rechter-commissaris over voortzetten en doorstart.

06-05-2021
1

In de tw eede verslagperiode is veel tijd besteed aan de incasso van
debiteuren, inventarisatie van openstaande vorderingen, aanmaning, studie
van de diverse verw eren en administratieve verw erking.

04-08-2021
2

In de derde verslag periode is voornamelijk tijd besteed aan de incasso van
openstaande debiteurenposten. Zoals gebruikelijk ging dat met veel
discussie gepaard over (vermeende) klachten over (niet) geleverd w erk en
materialen en garanties.

05-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie onder punt 'Gegevens onderneming'.

06-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

06-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Opgezegd.

06-05-2021
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van INZ te Zandvoort w erd gehuurd voor een huurprijs van €
7.200,- per jaar excl. btw . Per faillissementsdatum w as er een huurachterstand
van drie maandtermijnen. In het kader van de doorstart van INZ (zie onder 6)
is tussen de curator en de verhuurder overeengekomen de overeenkomst per
30 april 2021 met w ederzijds goedvinden te beëindigen. De over april 2021
verschuldigde huurtermijn is als boedelvordering genoteerd.

06-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op grond van informatie van de bestuurder kan als oorzaak van het
faillissement een gebrek aan deskundig personeel w orden aangew ezen. Van
de vier bij INZ w erkzame monteurs zijn er tw ee langdurig arbeidsongeschikt.
Het blijkt niet mogelijk deskundige vervanging of aanvulling te krijgen.
Een van de betrokken arbeidsongeschikte monteurs is zonder keuring door de
arbodienst w eer voor 50% arbeidsgeschikt verklaard. Feitelijk zou hij niet in
staat zijn tot de bedongen w erkzaamheden en er is geen ander passend w erk
voor hem. Dit heeft tot gevolg dat deze w erknemer niet inzetbaar is, dus niet
bijdraagt aan de omzet terw ijl zijn loon slechts voor de helft door de
verzekering w ordt vergoed.
Naar zeggen van de bestuurder is er w erk genoeg, maar kan hij dat niet
aannemen. De vaste kosten lopen door.

06-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

06-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

06-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-4-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanschrijven personeel ivm ontslagbrief, telefonisch contact en per e-mail met
w erknemers/UW V.

06-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de bedrijfsruimte aan de (adres) een bescheiden
kantoorinventaris aangetroffen en gereedschappen . Deze zijn in opdracht van
de curator getaxeerd, liquidatiew aarde € 300,- onderhandse w aarde € 750,-.

06-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, op inventaris en gereedschappen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, veiligstellen en opdracht tot taxatie met bijbehorende
w erkzaamheden.

06-05-2021
1

Bedrijfsmiddelen zijn door de curator verkocht (zie verder onder 6.4).

05-11-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte bevond zich ook een voorraad materialen deels incourant.
Deze is getaxeerd op een w aarde van € 1.700,- liquidatiew aarde en € 7.500,onderhandse w aarde. Aan onderhanden w erken stond per faillissementsdatum
een bedrag van € 5.600,- in de boeken.

06-05-2021
1

Voorraden/onderhanden w erk zijn door de curator verkocht (zie verder onder
6.4).

05-11-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad en onderhanden w erken. Opdracht voor taxatie
voorraad en bijbehorende w erkzaamheden. De onderhanden w erken zijn
onder toezicht van de curator afgemaakt en gefactureerd (zie verder onder 6).

06-05-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Saldo op betaalrekening van gefailleerde bij de ING bank van € 13.607,02.

06-05-2021
1

Het saldo op betaalrekening van gefailleerde bij de ING bank bedraagt €
29.362,99.

04-08-2021
2

Het saldo op betaalrekening van gefailleerde bij de ING bank bedraagt €
2.320,53. De bank is verzocht dit saldo naar de boedelrekening over te
maken.

05-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact ING Bank.

05-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w as per faillissementsdatum ruim € 70.000,- te vorderen van
opdrachtgevers, w aarvan ca € 35.000,- ouder dan tw ee maanden en €
35.000,- van recente datum.

06-05-2021
1

INZ w erd al geruime tijd bij de incasso bijgestaan door een relatie van de
bestuurder. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris deze
relatie gevraagd zijn w erkzaamheden voort te zetten tegen een voor de
boedel gunstig tarief. Er is sedert faillissementsdatum uit dien hoofde een
bedrag van ca € 46.164,84 op de bankrekening van INZ bij de ING bank
binnengekomen. Deze rekening w ordt periodiek afgeroomd ten gunste van de
boedelrekening.
In de onderhavige verslagperiode is voor een bedrag van ca € 25.000,- aan
debiteuren geïncasseerd. Per de verslagdatum staat nog een bedrag van ruim
€ 17.000,- open voor incasso. Het betreft hier deels vorderingen die w orden
betw ist, deels w egens de kw aliteit van het geleverde w erk. De curator maakt
steeds w eer de afw eging tussen de te realiseren opbrengst tegen de te
besteden tijd. Deze afw eging resulteert regelmatig in het intern afboeken van
een vordering. De bijschrijvingen van betalingen op de ING Bank van
gefailleerde w orden periodiek afgeroomd naar de boedelrekening.

04-08-2021
2

In de derde verslag periode is voor een bedrag van € 32.123,60 aan
debiteuren geïncasseerd. De curator heeft voor w at betreft de vorderingen
w aartegen verw eer w erd gevoerd telkens een afw eging gemaakt tussen het
de incasseren bedrag en de te maken kosten van een gerechtelijke incasso.
Deze afw eging heeft geleid tot een aantal (interne) afboekingen. Uiteindelijk
is gedurende de gehele afw ikkeling € 75.939,47 aan debiteuren
geïncasseerd.

05-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie openstaande posten, overleg met incassant, check mutaties op
rekeningen etc.

06-05-2021
1

Voortgezette w erkzaamheden, correspondentie, telefoongesprekken,
dossieronderzoek, overleg met bestuurder en met diens relatie, belast met
de eerste contacten met debiteuren.

05-11-2021
3

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

06-05-2021
1

5.2 Leasecontracten
Één contract met Leaseplan, beëindigd per 1 mei 2021. Lease termijn over april
2021 w as voldaan. Tw ee contracten met Stern voor tw ee bestelbussen. Één is
met onmiddellijke ingang beëindigd en de bus is teruggenomen, het andere
w ordt overgenomen door de doorstartende partij (zie 6).
De termijn van deze auto voor april 2021 is niet voldaan en zal als
boedelvordering kw alificeren.

06-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet gebleken.

06-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet gebleken.

06-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken.

06-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken.

06-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken.

06-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Divers, aangaande inventarisatie leasecontracten, overleg met
leasmaatschappijen en doorstartende partij.

06-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In een eerste bespreking met de bestuurder van INZ heeft deze te kennen
gegeven een doorstart te w illen realiseren door middel van een overname van
de activiteiten/activa door INH. Mede om die reden heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris en in afw achting van
overeenstemming over de voorw aarden van een overname, de onderneming
van INZ tot 28 april 2021 voortgezet.
Per die datum is definitieve overeenstemming bereikt met INZ over een
doorstart door middel van een overname van inventaris, voorraad,
onderhanden w erk en goodw ill.

06-05-2021
1

INH zag geen mogelijkheid de overneming van de debiteurenportefeuille te
financieren. Deze is dus in de boedel achtergebleven en de curator draagt zorg
voor de incasso (zie onder 4).

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in een volgend verslag.

06-05-2021
1

Met betrekking tot het voortzetten van de onderneming vanaf
faillissementsdatum 6 april 2021 tot de datum van overdracht van de activa uit
de boedel aan INH op 28 april 2021 is een beperkt aantal kosten ten laste van
de boedel gekomen. Het overzicht van de kosten tegenover de baten is als
volgt.

04-08-2021
2

Baten:
€ 17.169,83 * Omzet INZ vanaf 6.4.2021
________________________________________
€ 17.169,83 Totaal

Kosten: **
€ 1.251,56 Inkoop via INH door belast aan de boedel
€ 513,79 Leasetermijn bestelbus april 2021
€ 275,88 Externe administrateur en abonnement boekhoudprogramma
€ 15.128,60 Saldo opbrengsten
________________________________________ +
€ 17.169,83 Totaal

* inclusief post OHW ad € 7.000,-.
** exclusief huurtermijn april 2021 en excl. loonkosten over opzegtermijn.
(alle bedragen behalve post OHW incl. btw ).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Divers en substantieel. Beoordeling opdrachten, w erkbonnen, materiaalinkoop,
facturatie. Overleg met bestuurder van INZ, studie financieel stukken.

06-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
INH heeft voor de overgenomen activa/activiteiten een bedrag van € 30.250,aan de boedel voldaan, te specificeren als volgt:

06-05-2021
1

- voorraad
€ 7.500,- inventaris
€ 750,- onderhanden w erk
€ 7.000,- goodw ill
€ 15.000,Totaal
€ 30.250,Dit bedrag is onder aftrek van een bedrag van € 1.251,56 (incl. btw ) voor
hetgeen INH ten behoeve van onderhanden w erken aan inkoop van materiaal
heeft voorgeschoten op de boedelrekening ontvangen (totaal dus €
28.998,44).

6.5 Verantwoording
De materiële activa zijn tegen de getaxeerde onderhandse verkoopw aarde
verkocht. De opbrengst van het onderhanden w erk correspondeert met
hetgeen in de boeken stond. De goodw ill bevat onder meer het totale
klantenbestand van INZ. De goodw ill is met name verbonden aan de persoon
van de bestuurder van INZ en had om die reden voor een andere partij niet
veel w aarde.

06-05-2021
1

De curator heeft alleen voor de materiële activa belangstelling van andere
partijen ondervonden, maar kw am tot de slotsom dat de verkoop van de
onderneming als geheel het belang van de boedel het beste diende. De
curator heeft de verkoop met toestemming van de rechter-commissaris
gerealiseerd.
INH heeft tw ee monteurs een nieuw e overeenkomst op marktconforme
voorw aarden aangeboden; zij heeft toegezegd zich in te zullen inspannen de
tw ee arbeidsongeschikte monteurs w eer in dient te neme indien/zodra deze
w eer arbeidsgeschikt zullen zijn.

6.6 Opbrengst
Toelichting
zie punt 6.4.

06-05-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vele en divers. Inventarisatie (w aarde) van de te verkopen activa, overleg en
onderhandelingen met (advocaat van) INH, check voorschriften AVG i.v.m.
overlagen klantenbestand, inventarisatie omzet professionele klanten en
particulieren etc.

06-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Allemaal nog te controleren.

06-05-2021
1

De administratie van gefailleerde voldoet aan de w ettelijke eisen ex art. 2:10
BW .

04-08-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2019 gedeponeerd 07.11.2020
2018
25.08.2020
2017
06.01.2020
2016
27.09.2017

04-08-2021
2

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn ruim na het verstrijken van de w ettelijke
termijn gedeponeerd. In beginsel kan op basis daarvan w orden vastgesteld
dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur (art 2: 248 lid 2 BW ). De
curator is echter van mening dat het bestuur van gefailleerde op eenvoudige
w ijze aannemelijk zal kunnen maken dat dit onbehoorlijk bestuur niet als
belangrijke oorzaak van het faillissement kan w orden aangemerkt (zie ook
hierboven onder 1.5). Tegen deze achtergrond acht de curator het niet
opportuun het bestuur aansprakelijk te stellen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

04-08-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet onderzocht i.v.m. verjaring eventuele vordering.

04-08-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet vastgesteld, zie ook onder 7.2.

04-08-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet van gebleken.

04-08-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven.

04-08-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie o.g.v. art 2:10 BW en art 42 e.v. Fw .

04-08-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.030,35

06-05-2021
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
Huur pand maand april 2021
2 groothandels ivm geleverde materialen

Toelichting
P.M. (salaris curator)
€ 34.853,71 (UW V)
€ 1.620,00 (huur pand maand april 2021)
€ 148,13 (groothandel ivm geleverde materialen)
€ 267,72 (kosten voortzetting w erkz.)

05-11-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.863,00

06-05-2021
1

€ 105.467,00

04-08-2021
2

€ 94.399,00

05-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 15.374,87

06-05-2021
1

05-11-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Geen.

06-05-2021
1

05-11-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

06-05-2021
1

12

04-08-2021
2

13

05-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.678,30

06-05-2021
1

€ 30.098,02

04-08-2021
2

€ 37.893,70

05-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-05-2021
1

Afw ikkeling ex art. 137a Faillissementsw et.

05-11-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en verw erken ingediende vorderingen.

06-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- voortzetting/afronden debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek (administratie, pauliana, onbehoorlijk bestuur);

06-05-2021
1

- voortzetten/afronden debiteurenincasso;
- afrekening rekeningcourantpositie INZ;
- administratieve afronding boedel/faillissement.

04-08-2021
2

- administratieve afw ikkeling boedel, aangifte btw over boedelperiode.

05-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-05-2021
1

Voor einde 2021.

04-08-2021
2

Onderhavig verslag is eindverslag.

05-11-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen onderhavig verslag.

Bijlagen
Bijlagen

06-05-2021
1

