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

16
02-09-2021
F.16/17/385
NL:TZ:0000015309:F001
05-09-2017

R-C
Curator

mr. Hofman
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
Façade Bouw en Handelsmij B.V.

23-04-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Façade Bouw en Handelsmij B.V., t.h.o.d.n. Façade
Solar, Façade Kozijnen en 0320Energie gevestigd te (8243 PN) Lelystad, aan
de Kolkw eg 1
KvK-nummer: 51818396

23-04-2018
3

Activiteiten onderneming
Handel in en montage van bouw materialen (met name kozijnen en
gevelmaterialen)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 189.414,00

2013

€ 385.658,00

€ 2.458,00

€ 74.505,00

2015

€ 227.979,00

€ -30.617,00

€ 131.842,00

2014

€ 337.571,00

€ 23.667,00

€ 84.055,00

Toelichting financiële gegevens

23-04-2018
3

Toelichting financiële gegevens
(F3) De overige financiële gegevens ten aanzien van 2016 en 2017 zijn (nog)
niet bekend.

23-04-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-04-2018
3

Boedelsaldo
€ 245,63

23-04-2018
3

€ 214,43

07-06-2019
7

Verslagperiode
van
4-1-2018

23-04-2018
3

t/m
19-4-2018
van
20-4-2018

05-08-2018
4

t/m
1-8-2018
van
2-8-2018

16-11-2018
5

t/m
15-11-2018
van
16-11-2018

28-02-2019
6

t/m
27-2-2019
van
28-2-2019

07-06-2019
7

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019
t/m
3-9-2019

05-09-2019
8

van
4-9-2019

05-12-2019
9

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

05-03-2020
10

t/m
1-3-2020
van
2-3-2020

04-06-2020
11

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

04-09-2020
12

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

04-12-2020
13

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

03-03-2021
14

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

03-06-2021
15

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

02-09-2021
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

31 uur 18 min

4

6 uur 22 min

5

12 uur 12 min

6

5 uur 30 min

7

2 uur 0 min

8

5 uur 48 min

9

6 uur 30 min

10

1 uur 30 min

11

2 uur 18 min

12

2 uur 48 min

13

1 uur 48 min

14

1 uur 12 min

15

2 uur 0 min

16

6 uur 0 min

totaal

87 uur 16 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 121,10 uur

23-04-2018
3

Totaal bestede uren: 127,7 uur

05-08-2018
4

Totaal bestede uren: 139 uur en 54 minuten.

16-11-2018
5

Totaal bestede uren: 145 uur en 24 minuten.

28-02-2019
6

Totaal bestede uren: 147 uur en 24 minuten.

07-06-2019
7

Totaal bestede uren: 153 uur en 12 minuten.

05-09-2019
8

Totaal bestede uren: 159 uur en 42 minuten.

05-12-2019
9

Totaal bestede uren: 161 uur en 12 minuten.

05-03-2020
10

Totaal bestede uren: 163 uur en 30 minuten.

04-06-2020
11

Totaal bestede uren: 166 uur en 12 minuten.

04-09-2020
12

Totaal bestede uren: 168 uren.

04-12-2020
13

Totaal bestede uren: 169 uur en 12 minuten.

03-03-2021
14

Totaal bestede uren: 171 uur en 12 minuten.

03-06-2021
15

Totaal bestede uren: 177 uur en 12 minuten.

02-09-2021
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

(F1) Façade Bouw en Handelsmij B.V., tevens handelend onder de namen
Façade Solar, Façade Kozijnen en 0320Energie (hierna: ‘curanda’) is opgericht
op 7 februari 2011. Curanda w ordt bestuurd door Glade Beheer B.V., van
w elke vennootschap de heer J.W . Glade de enig bestuurder is. De aandelen
w orden gehouden door Glade Beheer B.V. (70%) en K&F Beheer B.V. (30%).

23-04-2018
3

Curanda exploiteerde een onderneming gericht op handel in en montage van
bouw materialen (met name kozijnen en gevelmaterialen).

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

23-04-2018
3

1.3 Verzekeringen
Curanda w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico’s.

23-04-2018
3

1.4 Huur
(F1) Curanda huurt een bedrijfsruimte aan Karveel 20 7 te Lelystad. De curator
heeft de huurovereenkomst opgezegd conform artikel 39 Fw .
(F2) In correctie op hetgeen hierboven staat vermeld: curanda huurde een
bedrijfsruimte aan de Kolkw eg 1a te Lelystad. De curator heeft de
huurovereenkomst opgezegd conform artikel 39 Fw .

23-04-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
(F1) Bij verzoekschrift van 9 augustus 2017 hebben drie handelscrediteuren
een verzoek tot faillietverklaring van curanda gedaan. De middellijk bestuurder
heeft de navolgende omstandigheden genoemd die als oorzaak van het
faillissement kunnen w orden aangemerkt. De omvang van de opdrachten zou
zijn afgenomen. W aar voorheen complete delen van bouw projecten w erden
verstrekt aan curanda, liep dit in de loop der jaren terug naar opdrachten tot
het plaatsen van slechts enkele kozijnen. Daarnaast zou de marge op de
opdrachten zijn afgenomen. In 2016 heeft voorts een boekenonderzoek van
de Belastingdienst plaatsgevonden, w aarbij een aanslag van circa € 25.000,w erd opgelegd. Hierna w erden onvoldoende opdrachten gegenereerd om het
tij te keren. De bestuurder heeft verklaard dat hij zelf ook reeds stappen had
gezet tot het aanvragen van het faillissement van curanda. Het onderzoek
naar onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.
(F2) Het onderzoek loopt nog.

23-04-2018
3

(F10) De curator heeft de verklaringen van de bestuurder onderzocht.
Vooralsnog is er geen reden om te tw ijfelen aan de door de bestuurder
w eergegeven oorzaken van het faillissement. De w erkzaamheden op dit punt
zijn voor nu afgerond.

05-03-2020
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-04-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

23-04-2018
3

Toelichting
(F1) Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-4-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
(F1) Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-04-2018
3

Toelichting bedrijfsmiddelen
(F1) De bedrijfsmiddelen bestaan uit diverse kantoorinventaris, een
bedrijfsauto, een vorkheftruck, een show room en w erkplaatsmateriaal.
(F2) De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan Rabobank, zie hoofdstuk 5 van dit
verslag. Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is, conform
separatistenregeling en met toestemming van de rechter-commissaris, een
boedelbijdrage overeengekomen van 10%.

23-04-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(F1) Nog niet van toepassing.
(F2) De curator zal bij de verdeling van de verkoopopbrengst van de
bodemzaken, conform artikel 57 lid 3, de belangen van de fiscus behartigen.

23-04-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(F1) De w erkzaamheden ter verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn
aangevangen en w orden in de komende verslagperiode voortgezet.
(F2) De bedrijfsmiddelen zijn middels een veiling verkocht. De curator is in
afw achting van de specificatie van de verkoopopbrengst.
(F3) In opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen verkocht door DAAN
Auctions B.V. Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen bedroeg de
verkoopopbrengst € 10.454,09 exclusief btw en exclusief verkoopkosten.
Ondanks sommaties van de curator is de verkoopopbrengst niet op de
boedelrekening ontvangen. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18
april 2018 is DAAN Auctions B.V. in staat van faillissement verklaart. De curator
heeft de vordering ingediend in het faillissement van DAAN Auctions B.V.

23-04-2018
3

(F5) De curator monitort de afw ikkeling van het faillissement van DAAN Auctions
B.V.

16-11-2018
5

(F6) De hierboven vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

28-02-2019
6

(F7) Uit de faillissementsverslagen in het faillissement van DAAN Auctions B.V.
blijkt dat de betreffende curator zich op het standpunt heeft gesteld dat
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. De betreffende curator heeft de
bestuurders van DAAN Auctions B.V. aansprakelijk gesteld en beraadt zich op
vervolgstappen. De curator blijft de afw ikkeling van het faillissement van DAAN
Auctions B.V. monitoren.

07-06-2019
7

(F8) Uit het meest recente verslag in het faillissement van DAAN Auctions B.V.
blijkt dat de betreffende curator een procedure is gestart tegen het bestuur
van DAAN Auctions B.V. De curator blijft de afw ikkeling van het faillissement van
DAAN Auctions B.V. monitoren.

05-09-2019
8

(F10) Ook afgelopen verslagperiode is de afw ikkeling van het faillissement van
DAAN Auctions B.V. gemonitord. Dit w ordt voortgezet.

05-03-2020
10

(F11) In de afgelopen periode is meermaals gecorrespondeerd met de curator
van DAAN Auctions B.V. inzake de afw ikkeling van het faillissement. De curator
w acht de nadere w erkzaamheden in dit faillissement af in verband met het
(eventuele) belang van de boedel van gefailleerde.

04-06-2020
11

(F12) Ook in de afgelopen periode is gecorrespondeerd met de curator van
DAAN Auctions B.V. inzake de afw ikkeling van het faillissement. Aangezien met
dit punt mogelijk nog een boedelbelang gemoeid is, w acht de curator het
vervolg af. Vanzelfsprekend w ordt er regelmatig gecorrespondeerd met de
curator van DAAN Auctions B.V.

04-09-2020
12

(F13) De curator van DAAN Auctions B.V. (hierna: "DAAN") heeft de bestuurders
van DAAN aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. In dat kader w as een
dagvaardingsprocedure aanhangig. Blijkens het meest actuele openbare
faillissementsverslag inzake het faillissement van DAAN heeft de rechtbank
vonnis gew ezen en de bestuurders onder andere veroordeeld tot voldoening
van het volledige boedeltekort en de voldoening van een voorschot hierop. De
termijn voor hoger beroep loopt nog. De bestuurders zouden - blijkens het
openbare faillissementsverslag - een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben. De curator van DAAN w ordt
betrokken bij de gesprekken tussen de bestuurders en de verzekeraar over de
eventueel te verlenen dekking.

04-12-2020
13

De curator monitort dit gezien het belang van de boedel van gefailleerde.
(F14) In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom
gecorrespondeerd met de curator van DAAN Auctions. De bestuurders van
DAAN Auctions hebben geen hoger beroep ingesteld tegen het door de
rechtbank gew ezen vonnis w aarin zij w erden veroordeeld tot voldoening van
het volledige boedeltekort. De bestuurders zouden nog niet tot betaling zijn
overgegaan. De curator houdt contact met de curator van DAAN Auctions.

03-03-2021
14

(F15) De bestuurders van DAAN Auctions zijn nog niet overgegaan tot betaling
aan de boedel (van DAAN Auctions). De curator houdt hierover contact met de
curator van DAAN Auctions.

03-06-2021
15

(F16) De bestuurders van DAAN Auctions zijn nog niet overgegaan tot
betaling aan de boedel van DAAN Auctions.
De curator heeft de bestuurders van DAAN Auctions in de afgelopen
verslagperiode per brief formeel verzocht om over te gaan tot betaling van de
verkoopopbrengst aan de boedel van gefailleerde. De bestuurders hebben
hierop nog niet inhoudelijk gereageerd, maar hebben w el toegezegd hiertoe
binnen enkele w eken over te gaan.
De curator houdt ondertussen ook contact met de curator van DAAN Auctions.

02-09-2021
16

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
(F1) Er is geen onderhanden w erk aangetroffen. De voorraad bestaat uit
kozijnen, deuren, gevels en diverse montagematerialen.
(F2) De voorraden zijn verpand aan Rabobank, zie hoofdstuk 5 van dit verslag.
Ten aanzien van de verkoop van de voorraden is, conform separatistenregeling
en met toestemming van de rechter-commissaris, een boedelbijdrage
overeengekomen van 10%.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

23-04-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(F1) De w erkzaamheden ter verkoop van de voorraad zijn aangevangen en
w orden in de komende verslagperiode voortgezet.
(F2) De voorraden zijn middels een veiling verkocht. De curator is in afw achting
van de specificatie van de verkoopopbrengst.
(F3) In opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen verkocht door DAAN
Auctions B.V. Ten aanzien van de voorraden bedroeg de verkoopopbrengst €
340 exclusief btw en exclusief verkoopkosten. Voor de verdere afw ikkeling
verw ijst de curator naar hetgeen hierbij bij 'w erkzaamheden bedrijfsmiddelen'
staat vermeld.

23-04-2018
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
(F1) Curanda beschikt over goodw ill, bestaande uit onder meer een relatie- en
klantenbestand, de handelsnamen ‘Façade Bouw en Handelsmij B.V.’, ‘Façade
Solar’, ‘Façade Kozijnen’ en ‘0320Energie’. Curanda is daarnaast eigenaar van
de content van de w ebsites ‘w w w .facadekozijnen.nl’ en ‘w w w .facadesolar.nl’.

23-04-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
(F1) De w erkzaamheden ter verkoop van de goodw ill zijn aangevangen.
(F2) Er is nog geen koper gevonden. De w erkzaamheden w orden voortgezet.

23-04-2018
3

(F4) Er is geen koper gevonden. De w erkzaamheden zijn afgerond.

05-08-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 7.797,44

totaal

€ 7.797,44

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
(F1) Volgens de bestuurder van curanda bedroeg de debiteurenportefeuille per
datum faillissement circa € 15.000,-.
(F2) Uit de aangeleverde administratie blijkt dat er op datum faillissement één
debiteur w as, met een openstaande vordering ten bedrage van € 7.797,44. Uit
de administratie blijkt ook dat deze vordering w ordt betw ist. De debiteuren
zijn verpand aan Rabobank, zie hoofdstuk 5 van dit verslag.
(F3) Ten aanzien van de incasso van debiteuren is, conform
separatistenregeling en met toestemming van de rechter-commissaris, een
boedelbijdrage overeengekomen van 10%.

23-04-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(F1) Het onderzoek naar de debiteurenportefeuille is aangevangen.
(F2) De in § 4.3 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.
(F3) De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

23-04-2018
3

(F4) De debiteur voert verw eer tegen de vordering en stelt onder meer dat de
betreffende w erkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht. Uit onderzoek van de
curator is gebleken dat het verw eer grotendeels gegrond is. De curator zal
daarom geen nadere incassomaatregelen treffen. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

05-08-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 113.257,92

23-04-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
(F1) De curator heeft alle bekende bankinstellingen aangeschreven. Curanda
bankierde bij Rabobank Flevoland. Voormelde bank heeft (nog) geen vordering
ter verificatie ingediend. (F2) Rabobank heeft een vordering ter verificatie
ingediend ten bedrage van € 113.257,92 + p.m.
€ 49,75
Toelichting vordering van bank(en)
(F5) Rabobank heeft vrijw el zijn gehele vordering verhaald op een hoofdelijk
medeschuldenaar (zie § 5.9). De restantvordering bedraagt € 49,75.

16-11-2018
5

5.2 Leasecontracten
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
(F1) Niet van toepassing.
(F2) Ten gunste van Rabobank is een stil pandrecht gevestigd op de inventaris,
voorraden en vorderingen van curanda.

23-04-2018
3

5.4 Separatistenpositie
(F1) Niet van toepassing.
(F2) Rabobank.

23-04-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(F1) Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator is bezig met het beoordelen van de
beroepen.
(F2) Ten aanzien van een viertal partijen w as sprake van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud, w aarbij de betreffende eigendommen op de
bedrijfslocatie van curanda zijn aangetroffen. De betreffende partijen hebben
deze eigendommen opgehaald. Voor de w erkzaamheden van de curator is voor zover daartoe gegronde redenen bestonden - een passende
boedelbijdrage vastgesteld.

23-04-2018
3

5.6 Retentierechten
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

5.7 Reclamerechten
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-11-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
(F1) De w erkzaamheden in het kader van de eigendomsvoorbehouden w orden
in de komende verslagperiode voortgezet.
(F2) De w erkzaamheden in het kader van de afw ikkeling van de zekerheden
van Rabobank w orden voortgezet.
(F3) Rabobank heeft de curator geïnformeerd dat de bank zijn gehele
vordering heeft verhaald op een (hoofdelijk) medeschuldenaar. De curator
heeft de bank verzocht een specificatie daarvan te verstrekken en is daarop
thans in afw achting.

23-04-2018
3

(F4) De curator doet onderzoek naar de hierboven vermelde specificatie en de
afw ikkeling door de bank.

05-08-2018
4

(F5) Het onderzoek loopt nog.

16-11-2018
5

(F6) Het is vooralsnog niet in het belang van de boedel om nader onderzoek te
verrichten. De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-02-2019
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
(F1) Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

23-04-2018
3

6.5 Verantwoording
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
(F1) Niet van toepassing.

05-08-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(F1) Niet van toepassing.

05-08-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
(F1) De bestuurder van curanda heeft fysieke en digitale administratie
afgeleverd. Het onderzoek is aangevangen.

23-04-2018
3

(F10) de curator heeft de boekhouding beoordeeld. De boekhouding ziet er
ordentelijk uit en lijkt vooralsnog aan de eisen te voldoen die de w et hieraan
stelt.

05-03-2020
10

7.2 Depot jaarrekeningen
(F1) De jaarrekeningen over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 zijn tijdig
gedeponeerd. Ten aanzien van het boekjaar 2016 is geen jaarrekening
gedeponeerd.

23-04-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
(F1) Gezien de omvang van de onderneming, rustte op curanda geen
verplichting tot het verkrijgen van een goedkeurende verklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-04-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
(F1) Dit onderdeel is in onderzoek.

23-04-2018
3

(F6) Een eventuele vordering uit dien hoofde is verjaard.

28-02-2019
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
(F1) Dit onderdeel is in onderzoek.
Nee

23-04-2018
3

04-06-2020
11

Toelichting
Alleen de jaarrekening over boekjaar 2016 is niet gedeponeerd, w aardoor op
grond van artikel 2:248 lid 1 jo. lid 2 sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur en tevens vermoed w ordt dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.
De bestuurder heeft daarentegen met stukken onderbouw d dat andere
omstandigheden te kw alificeren zijn als oorzaak van het faillissement. Zo zou
de omvang van de opdrachten zijn afgenomen en w erden voorheen complete
delen van bouw projecten aan gefailleerde verstrekt, maar liep dit in 2015,
2016 en 2017 terug naar slechts het vervaardigen en plaatsen van kozijnen in
een (grotere) bouw opdracht. De laatste maanden voor het faillissement
w erden zelfs helemaal geen opdrachten meer verw orven.
De ontvangen stukken sluiten aan bij de verklaringen van de bestuurder.
De curator heeft geen (andere) onregelmatigheden geconstateerd die leiden
tot onbehoorlijk bestuur aangetroffen. Het onderzoek is daarmee afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
(F1) Dit onderdeel is in onderzoek.
Nee
Toelichting
Van paulianeuze rechtshandelingen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-04-2018
3

04-06-2020
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie, heeft de curator
nadere vragen gesteld aan de bestuurder. Hoew el een reactie enige maanden
uitbleef, heeft de curator na herhaaldelijke verzoeken, afgelopen w eek
aanvullende stukken en beantw oording ontvangen. De laatste stukken en
beantw oording zouden op korte termijn volgen.

05-12-2019
9

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt aan de hand daarvan voortgezet.
(F10) In de afgelopen verslagperiode is meermaals gecorrespondeerd met de
bestuurder. De curator is in afw achting van de laatste onderbouw ende
stukken. Daarna kan het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

05-03-2020
10

(F11) Alle gevraagde stukken zijn van de bestuurder ontvangen en alle vragen
van de curator zijn beantw oord. De curator heeft geen onregelmatigheden
aangetroffen. Er is dan ook geen reden om nadere w erkzaamheden te
verrichten. De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2020
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(F1) Het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.
(F2) De diverse onderzoeken lopen nog.
(F3) De w erkzaamheden w orden voortgezet.

23-04-2018
3

(F6) De onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen w orden voortgezet.

28-02-2019
6

(F7) De onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen w orden voortgezet.

07-06-2019
7

(F8) De onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen w orden voortgezet.

05-09-2019
8

(F10) De curator verw acht de onderzoeken in de komende periode te kunnen
afronden.

05-03-2020
10

(F11) De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.350,13
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 96,80
Verhuurder: € 4.253,33

23-04-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.693,00

23-04-2018
3

€ 40.493,00

28-02-2019
6

€ 41.564,50

04-09-2020
12

€ 40.493,00

04-12-2020
13

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.

28-02-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4,00

23-04-2018
3

€ 1.071,50

28-02-2019
6

Toelichting
O.a. kosten aanvragers faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

23-04-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 245.590,22

23-04-2018
3

€ 132.382,05

16-11-2018
5

Toelichting
De afname van de concurrente schuldenlast is gelegen in het feit dat Rabobank
vrijw el zijn gehele vordering heeft verhaald op een hoofdelijk
medeschuldenaar (zie § 5.1).
€ 135.251,62

28-02-2019
6

Toelichting
De verhoogde schuldenlast zit in de kosten die crediteuren opvoerden bij hun
vorderingen
€ 132.382,05

05-09-2019
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(F1) Nog niet bekend.

23-04-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
(F1) De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

23-04-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

9.2 Aard procedures
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

9.3 Stand procedures
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
(F1) Niet van toepassing.

23-04-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(F1) De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op
de verdere inventarisatie van de crediteuren, de w erkzaamheden ter verkoop
van de activa, het onderzoek naar debiteuren en het voortzetten van de
onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten.
(F2) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
afw ikkeling van de verkoop van de activa, de w erkzaamheden in het kader van
de debiteuren, de afw ikkeling van de zekerheden en het voortzetten van de
onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten.
(F3) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de incasso
van de verkoopopbrengst van de activa, de debiteurenincasso, de afw ikkeling
van de zekerheden en het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak
van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

23-04-2018
3

(F4) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
afw ikkeling van de zekerheden en het voortzetten van de onderzoeken naar
de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

05-08-2018
4

(F5) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

16-11-2018
5

(F6) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het
voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

28-02-2019
6

(F7) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het monitoren
van de afw ikkeling van het faillissement van DAAN Auctions B.V., alsmede het
voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

07-06-2019
7

(F8) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het monitoren
van de afw ikkeling van het faillissement van DAAN Auctions B.V. en het
voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

05-09-2019
8

De curator dient het rechtmatigheidsonderzoek nog af te ronden. De
afw ikkeling van het faillissement van DAAN Auctions B.V. w ordt gemonitord.

05-12-2019
9

(F10) De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode te kunnen afronden.

05-03-2020
10

(F11) De curator is alleen nog in afw achting van de afw ikkeling van het
faillissement van DAAN Auctions B.V. (zie punt 3.5 van dit verslag). De overige
w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2020
11

(F12) De w erkzaamheden inzake het monitoren van het faillissement van DAAN
Auctions B.V. w orden voortgezet.

04-09-2020
12

(F13) de w erkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 3.5 van dit verslag
w orden voortgezet.

04-12-2020
13

(F14) De curator houdt ook in de komende verslagperiode contact met de
curator van DAAN Auctions.

03-03-2021
14

(F15) De curator houdt contact met de curator van DAAN Auctions.

03-06-2021
15

(F16) De curator houdt contact met het bestuur van DAAN Auctions en de
curator van DAAN Auctions.

02-09-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(F1) Nog niet bekend.

23-04-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

02-09-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie de onder 'plan van aanpak' vermelde w erkzaamheden.

23-04-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

