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Gegevens onderneming
Harnzertrekw ei 3
9035 AV Dronrijp
KvK-nummer: 63885891

19-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Darner BV hield zich bezig met de productie en verkoop van boten (sloepen).
Tevens bood Darner BV in het bedrijfspand w interstallingsruimte aan voor
diezelfde sloepen. Ook hield Darner BV zich bezig met de in- en verkoop van
gebruikte (occasions) sloepen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 329.778,00

2016

€ 581.972,00

€ -12.282,00

2018

€ 1.363.465,00

€ -60.660,00

2017

€ 1.179.965,00

€ -137.866,00

Toelichting financiële gegevens

€ 503.387,00

19-04-2019
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Toelichting financiële gegevens
Bron: concept rapport jaarstukken 2016 en 2017
Bron: kolommenbalans januari 2018 tot en met december 2018

19-04-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

19-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 16.470,62

12-07-2019
2

€ 32.643,05

18-10-2019
3

€ 35.067,85

10-04-2020
5

€ 27.301,64

16-07-2020
6

€ 28.051,64

16-01-2021
8

€ 29.051,64

16-04-2021
9

€ 29.801,64

19-07-2021
10

€ 30.551,64

13-10-2021
11

€ 31.035,74

13-01-2022
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Verslagperiode
van
11-3-2019

19-04-2019
1

t/m
10-4-2019
van
11-4-2019

12-07-2019
2

t/m
10-7-2019
van
11-7-2019

18-10-2019
3

t/m
10-10-2019
van
11-10-2019

23-01-2020
4

t/m
10-1-2019
van
11-1-2020

10-04-2020
5

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

16-07-2020
6

t/m
10-7-2020
van
16-11-2020

16-10-2020
7

t/m
16-1-2021
van
11-10-2020

16-01-2021
8

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021

16-04-2021
9

t/m
10-4-2021
van
11-4-2021

19-07-2021
10

t/m
10-7-2021
van
11-7-2021

13-10-2021
11

t/m
10-10-2021
van
11-10-2021
t/m
10-1-2022

Bestede uren

13-01-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

19 uur 21 min

4

5 uur 24 min

5

14 uur 3 min

6

3 uur 50 min

7

3 uur 59 min

8

2 uur 54 min

9

1 uur 12 min

10

1 uur 0 min

11

0 uur 36 min

12

0 uur 36 min

totaal

52 uur 55 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
uren verslag 1: 95 uren en 13 minuten

19-04-2019
1

uren verslag 2: 64 uren en 15 minuten
totaal uren: 175 uren en 34 minuten

12-07-2019
2

Totaal bestede uren: 197 uur en 37 minuten

18-10-2019
3

Totaal bestede uren: 217 uur en 4 minuten

10-04-2020
5

Totaal bestede uren: 220 uur en 54 minuten

16-07-2020
6

Totaal bestede uren 224 en 53 minuten

16-10-2020
7

totaal bestede uren 227 en 47 minuten

16-01-2021
8

totaal bestede uren 228 en 59 minuten

16-04-2021
9

totaal bestede uren 229 en 59 minuten

19-07-2021
10

totaal bestede uren 230 en 35 minuten

13-10-2021
11

totaal bestede uren 231 en 11 minuten

13-01-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Darner BV is op 7 augustus 2015 opgericht. De bestuurder is Darner Holding
BV, gevestigd aan Harnzertrekw ei 3 te Dronrijp, KvK-nummer 63885492. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Darner Holding BV is de heer B.J. van
Zandbergen.
Volgens de oprichtingsakte zijn in het bij de oprichting geplaatst kapitaal
deelgenomen door de oprichter, te w eten Darner Holding BV.
De curator heeft van zow el Darner Holding BV als van de vennootschap Cas
van Eijk Holding BV begrepen dat Cas van Eijk Holding BV houder zou zijn van
de helft van de aandelen. Een aandeelhoudersregister heeft de curator echter
nog niet onder ogen gezien. De curator zal hiertoe nog nader onderzoek doen.
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De curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht om het
aandeelhoudersregister over te leggen. Tot op heden heeft de curator deze
nog niet ontvangen. De curator zal de bestuurder w ederom sommeren het
aandeelhoudersregister over te leggen.

12-07-2019
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De curator heeft inmiddels het aandeelhoudersregister van de bestuurder
ontvangen. Hieruit blijkt te volgen dat niet Darner Holding BV 50% van de
aandelen houdt in Darner Holding BV, maar de heer B.J. van Zandbergen privé.
De curator zal hier nader onderzoek naar doen. Het is w el juist dat Cas van
Eijk Holding BV 50% van de aandelen houdt in Darner BV.

18-10-2019
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1.2 Lopende procedures
Op datum uitspraak faillissement liepen er geen procedures.

19-04-2019
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren alle van belang zijnde verzekeringen in verband
met premieachterstand opgeschort, dan w el beëindigd.

19-04-2019
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1.4 Huur
Darner BV exploiteerde haar onderneming vanuit een bedrijfspand, gelegen
aan het adres Harnzertrekw ei 1 te Dronrijp. Het bedrijfspand is eigendom van
Darner Holding BV. Darner BV huurde voornoemd bedrijfspand krachtens een
mondelinge huurovereenkomst van Darner Holding BV. Een schriftelijke
huurovereenkomst heeft de curator niet aangetroffen.

19-04-2019
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Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap volgt w el dat er
huurbetalingen van Darner BV verricht zijn aan Darner Holding BV. De
maandelijkse huur bedroeg € 3.500,--.
Volgens de directie van Darner BV zou de accountant nog een
huurovereenkomst op schrift dienen op te stellen. Gezien de financiële
problemen is het hier niet van gekomen.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Darner BV het gehele
bedrijfscomplex huurde, bestaande uit drie geschakelde bedrijfshallen en een
romneyloods. De curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd tegen 11 juli
2019 of, indien mogelijk, tegen een eerder gelegen datum.
De verhuurder heeft bij de curator kenbaar gemaakt geen aanspraak te maken
op de boedelvordering ter zake de huur. In verband met een veiling van de
bedrijfsinventarisgoederen, alsmede voorraad en rollend materiaal via
Troostw ijk Veilingen heeft er geen eerdere oplevering van het gehuurde plaats
kunnen vinden dan de datum w aartegen de curator de huurovereenkomst
heeft opgezegd, te w eten 11 juli 2019.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De directie van Darner BV heeft, in een poging om nog een externe financiering
te verkrijgen, de rechtbank verzocht om een voorlopige surseance van
betaling. Bij beschikking d.d. 4 maart 2019 heeft de rechtbank NoordNederland de gevraagde surseance van betaling verleend. Als rechtercommissaris is benoemd mr. G. Giltay. Als bew indvoerder is uiteindelijk
benoemd mr. M.J. Oudman.
De bew indvoerder heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om binnen
te beoordelen of het binnen de surseance mogelijk w as om een akkoord aan
te bieden aan de crediteuren. Dit bleek niet mogelijk. Ook constateerde de
bew indvoerder dat de lopende verplichtingen gedurende de surseance van
betaling niet voldaan konden w orden. Om die reden heeft de bew indvoerder
op 7 maart 2019 de rechtbank verzocht om de voorlopig verleende surseance
in te trekken met gelijktijdige uitspraak van het faillissement. Bij beschikking
van 11 maart 2019 is de surseance van betaling ingetrokken en is het
faillissement van Darner BV uitgesproken.
Volgens de directie van Darner BV w as men al enige tijd bezig om een externe
financiering te verkrijgen. Deze financiering zou gepaard moeten gaan met de
overdracht van de aandelen van de andere aandeelhouder. Ter zake deze
overname van aandelen zou geen overeenstemming zijn ontstaan, w aardoor
potentiële financiers geen liquiditeitsinjectie w ilden verstrekken. Hierdoor is de
crediteurendruk opgelopen en bleek Darner BV niet meer in staat te zijn haar
crediteuren te voldoen.
Daarnaast zet de curator ook vraagtekens bij de gevoerde bedrijfsvoering.
Gebleken is dat in diverse situaties booteigenaren niet op de hoogte w aren
van het feit dat hun boten, w elke w el of niet in bemiddeling lagen, verkocht
zijn door Darner BV. In een aantal gevallen hebben deze eigenaren de
koopsom niet ontvangen, terw ijl de partij aan w ie de boten verkocht is w el de
koopsom betaald heeft. In het ene geval w as de boot al w el geleverd aan de
kopende partij en in andere gevallen niet. De curator heeft in ieder geval
geconstateerd dat de boedel ter zake deze boten geen eigenaar is. Hij heeft
de verschillende partijen in de gelegenheid gesteld om haar
eigendomsaanspraken te gelde te maken. Door dit handelen zijn een aantal
partijen benadeeld in dit faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

19-04-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

19-04-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-3-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op donderdag 21 maart 2019 heeft een bespreking met de personeelsleden,
de curator en een medew erkster van het UW V plaatsgehad te Dronrijp in het
bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap. Tijdens dit gesprek is het
personeel door zow el de curator als de medew erkster van het UW V kenbaar
gemaakt w at de rechten en plichten zijn gedurende de periode dat het
dienstverband nog loopt.

19-04-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er bevindt zich geen onroerend goed in de
boedel.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand bevinden zich nog bedrijfsinventarisgoederen, bestaande
uit gereedschappen, machines, bureaus, bureaustoelen, kasten, alsmede
voorraad. Tot de bedrijfsmiddelen behoort ook een in aanbouw zijnde mal van
de Zarro Maxx 28. De curator stelt zich tevens op het standpunt dat ook een
mal van een Zarro Maxx 27, w aarvan het dek van de mal zich in het
bedrijfspand te Dronrijp bevindt, tot de boedel behoort.

19-04-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De roerende goederen bevinden zich op de bodem van de gefailleerde
vennootschap. Zo beschouw d is er sprake van een bodemvoorrecht van de
fiscus ter zake de bodemgoederen.

19-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In opdracht van de ABN AMRO Bank NV (pandhoudster) is door Troostw ijk
W aardering en Advies een taxatierapport opgesteld van de aanw ezige:

19-04-2019
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- kantoor- en bedrijfsinventaris;
- voorraad;
- rollend materieel.
Ten aanzien van een aantal gew aardeerde objecten bestaat nog
onduidelijkheid of deze getaxeerde onderdelen tot het vermogen van Darner
BV behoort of dat het tot het vermogen van een andere vennootschap
behoren. Volgens de directie van Darner BV zijn bepaalde goederen eigendom
van W azava BV, KvK-nummer 01069301, w aarvan enig aandeelhouder is B.J.
van Zandbergen Beheer BV en bestuurder B.J. van Zandbergen, dan w el
behoren deze goederen toe aan het pand en zijn ze daarmee eigendom van
de eigenaar van het pand, te w eten Darner Holding BV. Een aantal zaken
zouden ook privé eigendom zijn.
De curator is thans doende om met betrekking tot deze eigendomsaanspraken
duidelijkheid te krijgen zodat de bedrijfsmiddelen, w elke in de boedel van
Darner BV vallen, te koop aangeboden kunnen w orden. De curator verw acht
dat de verkoop zal plaatsvinden via een openbare veiling.
De bedrijfsmiddelen zijn middels een internetveiling via Troostw ijk Veilingen te
koop aangeboden. De curator heeft voor de veiling overeenstemming bereikt
over de te veilen objecten w elke behoren tot de boedel van Darner BV. De
veiling is geopend op 12 juni 2019. Op 20 juni 2019 heeft een kijkdag
plaatsgevonden. De veiling is gesloten op 21 juni 2019.
Kort voor de sluiting heeft W azava BV zich op het standpunt gesteld eigenaar
te zijn van de mal van het bovendek van de Zarro Maxx 27. De curator heeft
met de bestuurder van W azava BV over het separeren van de opbrengst van
de kavel w aarna tussen de curator en W azava BV gediscussieerd kan w orden
aan w ie de koopsom toekomt. De bestuurder van W azava heeft w el
ingestemd met gunning van de kavel aan de hoogstbiedende partij.
Buiten de kavel van de mal van het bovendek Zarro Maxx 27 sluit de voorlopige
opbrengstlijst van de verkochte kavels op een bedrag van € 65.485,--. Dit
betreft de voorlopige opbrengst. Hierbij is nog geen rekening gehouden met
eventuele naverkoop en zogenaamde no show s. Ook zijn de
bemiddelingskosten van Troostw ijk Veilingen nog niet verrekend.

12-07-2019
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Er loopt thans nog een geschil met de hoogst biedende partij w elke geboden
heeft op kavel 1, te w eten de bootplug voor de Zarro Maxx 28. De hoogst
biedende partij stelt zich op het standpunt dat hij het bod dat gedaan is door
hem niet kan w orden nagekomen. vooralsnog beroept de curator zich op
nakoming van het gedane bod.
Er heeft nog geen eindafrekening plaatsgehad tussen Troostw ijk en de boedel.
De curator verw acht hierover in het volgende verslag over te kunnen
berichten.
De opbrengst van de veiling bedroeg € 69.256,25. Voornoemd bedrag is op 6
augustus 2019 op de faillissementsrekening bijgeschreven. De opbrengst van
de bodemzaken betrof € 67.390,--. De opbrengst ter zake de niet-bodemzaken
betrof € 1.845,--.

18-10-2019
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De verkoop ter zake kavel nummer 1 heeft op problemen gestuit. De hoogst
biedende partij heeft, zoals hiervoor w eergegeven, kenbaar gemaakt niet na
te kunnen komen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris
uiteindelijk kavel nummer 1 gegund aan de tw ee-na-hoogste biedende partij.
Deze partij w as nog bereid voor kavel nummer 1 te betalen een bedrag van €
15.000,-- inclusief opgeld en dergelijke. Met toestemming rechter-commissaris
is deze kavel uiteindelijk gegund aan de tw eede bieder en heeft de curator
thans een procedure aanhangig gemaakt w aarbij de oorspronkelijke hoogst
biedende partij gedagvaard w ordt w aarbij schade gevorderd w ordt van een
bedrag ad € 17.180,--, te vermeerderen met renten en kosten. Dit
schadebedrag is het verschil in het bedrag w aarvoor de kavel uiteindelijk is
verkocht. De hoogst biedende partij betreft Cas van Eijk Holding BV. Er w ordt
geprocedeerd bij de rechtbank Rotterdam, kamer voor kantonzaken.
Cas van Eijk Holding BV heeft een conclusie van antw oord genomen. De zaak
staat voor conclusie van repliek van de zijde van de curator op 17 oktober
2019.
De curator is met de bestuurder van W azava BV in onderhandeling ter zake de
opbrengst van de Zarro Maxx 27. De curator verw acht hierover in het volgend
faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.
Voorts heeft de curator nog van Troostw ijk een opbrengstlijst ontvangen ter
zake naverkoop. Dit heeft geresulteerd in een verkoopopbrengst van € 579,15.
In de procedure tegen Cas van Eijk Holding BV staat de zaak na w isseling van
de nodige proceshandelingen thans voor vonnis op 6 maart 2020.

23-01-2020
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Ter zake de opbrengst van de mal van het bovendek van de Zarro Maxx 27,
heeft de curator met de bestuurder van W azava BV overeenstemming bereikt
dat de opbrengst hiervan aan de boedel toekomt.
Zoals onder toelichting van de bedrijfmiddelen gesteld, heeft de curator zich
jegens de bestuurder van W azava BV op het standpunt gesteld dat het dek
van de mal van de Zarro Maxx 27 tot de boedel behoort. De curator heeft met
de bestuurder van W azava BV overeenstemming bereikt over het feit dat de
opbrengst ook de boedel toekomt. De curator heeft met toestemming van de
rechter-commissaris met de bestuurder van W azava BV daartoe een
vaststellingsovereenkomst gesloten w elke door W azava BV op 16 oktober
2019 is ondertekend en door de curator op 17 oktober 2019.
In de procedure tegen Cas van Eijk Holding BV is op 14 februari 2020 vonnis
gew ezen. Cas van Eijk Holding BV is veroordeeld om aan de boedel te betalen

10-04-2020

een bedrag ad € 17.180,-- aan schadevergoeding, vermeerderd met w ettelijke
rente in de zin van artikel 6:119 BW over voornoemd bedrag vanaf 14 februari
2020 tot aan de dag der algehele voldoening.

5

Cas van Eijk Holding BV is nog niet tot betaling overgegaan. De curator zal in
de komende periode overgaan tot executie van voornoemd vonnis.
Cas van Eijk Holding BV heeft een betalingsvoorstel gedaan. De curator heeft
dit voorstel nog in overw eging. De curator verw acht in de komende
faillissementsverslagperiode hierover overeenstemming te kunnen bereiken
met Cas van Eijk Holding BV of niet. Het voorstel is w el zodanig laag dat de
looptijd van de regeling zodanig lang is dat de curator zich in het belang van
de boedel dient af te vragen of dit een reële betalingsregeling kan zijn of niet.
In de komende verslagperiode komt de curator hier nader op terug.

16-07-2020
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Voorts is de curator in onderhavige verslagperiode tot een afw ikkeling
gekomen met de ABN AMRO Bank als separatist in dit faillissement. De
veilingopbrengst ter zake de niet-bodemzaken betrof € 1.845,--. Rekening
houdend met de commissievergoeding en de BTW -afdracht, is aan de bank
voor w at betreft de niet-bodemzaken door de boedel afgedragen een bedrag
van € 1.677,57. De betaling is verricht tezamen met een afdracht aan de bank
voor w at betreft de geïncasseerde debiteur in dit faillissement. Verw ezen
w ordt naar punt 4.1 van dit verslag.
Daarnaast is nog met de bank afgerekend voor w at betreft de kosten van de
door Troostw ijk W aardering & Advies uitgevoerde taxatie. Het
boedelbestanddeel bestond voor 97% uit bodemgoederen en 3% nietbodemgoederen. Op basis van deze verhouding is ook de factuur van
Troostw ijk W aardering & Advies BV ten laste gebracht aan de boedel en de
bank. De bank heeft de kosten van Troostw ijk W aardering & Advies BV
vooruitbetaald. Om die reden is nog een bedrag ad € 2.384,08 door de boedel
aan de ABN AMRO Bank voldaan (voornoemd bedrag komt neer op 97% van €
2.457,81).
De boedel heeft in verband met naverkoop van de online veiling nog een
betaling ontvangen van € 1.236,77. Voornoemd bedrag heeft betrekking op de
verkoop van een panoramascanner en nog enige kantoorinventaris.
Ten aanzien van de betalingsregeling met Cas van Eijk Holding BV is er nog
geen definitief akkoord.
De curator verw acht hierover in de komende faillissementsverslag periode
overeenstemming te kunnen bereiken.

16-10-2020
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Inmiddels is er met toestemming van de Rechter Commissaris een
betalingsregeling getroffen.
Maandelijks dient er door Cas van Eijk Holding BV een bedrag van € 250,-- op
de boedelrekening betaald te w orden.

16-01-2021
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Inmiddels zijn er drie termijnbetalingen op de boedelrekening bijgeschreven.
Uitdrukkelijk is in de regeling opgenomen dat de termijnbedragen verhoogd
kunnen w orden zodra de schuldenaar in staat is een hoger aflossingsbedrag
te betalen.
In de onderhavige verslag periode zijn er vier termijnbetalingen ontvangen van
€ 250,--. Deze betalingen hebben betrekking op de periode jan 2021 tot en
met april 2021.

16-04-2021
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In de onderhavige verslag periode zijn er tw ee termijnbetalingen ontvangen
van € 250,--. Deze betalingen hebben betrekking op de maanden november
en december 2021.
In totaal zijn tot op heden 15 termijn betalingen ontvangen, hetgeen
neerkomt op een bedrag van € 3.750,--.

13-01-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfshal bevindt zich nog voorraad, niet zijnde sloepen.

19-04-2019
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Onderhanden w erk:
Op het moment van de uitspraak van het faillissement w aren nog een tw eetal
boten in aanbouw . Eén boot w as reeds kadastraal geregistreerd en w as
daarmee een registergoed gew orden. Dit betrof een in aanbouw zijnde een
Zarro Maxx 27. De koopsom w as ook nagenoeg volledig voldaan.
De curator heeft de bank (pandhoudster) geïnformeerd over het feit dat,
gezien het een registergoed betreft, van een pandrecht van de bank geen
sprake kon zijn. De curator heeft het eigendomsrecht van de opdrachtgever
van Darner BV erkend en heeft de Zarro Maxx 27 ook reeds afgegeven aan de
klant van Darner BV. Voor deze w erkzaamheden heeft de curator een redelijke
vergoeding ontvangen van € 250,--.
Er is thans nog een tw eede boot in aanbouw . Deze boot bevindt zich bij de
spuiter. Dit bedrijf beroept zich op retentierecht. Dit schip is niet te boek
gesteld en dit betreft derhalve een roerende zaak.
De curator heeft w el geconstateerd dat Darner BV bij de verkoop en bouw van
de boot gebruik maakt van HISW A voorw aarden. Op grond van die algemene
voorw aarden w ordt een in aanbouw zijnd vaartuig en/of nieuw vaartuig zoals
omschreven in de koopovereenkomst eigendom van de consument op het
moment dat deze zaken op de w erf arriveren of elders onder berusting van de
onderneming komen. Voorw aarde voor die eigendomsoverdracht is dat de
betreffende zaken door derden rechtsgeldig zijn overgedragen aan de
ondernemer. Gefailleerde is in die gevallen houder van de zaken voor de
respectievelijke opdrachtgevers.
De curator heeft de bank (pandhouder) van deze situatie op de hoogte gesteld
en de bank verzocht om een reactie. Tot op heden heeft de curator nog geen
reactie van de bank ontvangen in deze.
De bank is het met de curator eens dat de opdrachtgever voor de boot in
aanbouw w elke zich bij de spuiter bevond ook eigenaar is van de boot in
aanbouw , gezien de Hisw a voorw aarden. Dit standpunt is ook als zodanig
kenbaar gemaakt aan deze klant van Darner en aan de spuiter. De curator
heeft van de klant van Darner begrepen dat hij een regeling getroffen heeft
met de spuiter en de beschikking heeft gekregen over de boot, w elke nog in
aanbouw is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

12-07-2019
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Toelichting andere activa
In het bedrijfspand bevindt zich ook rollend materieel, bestaande uit een
tw eetal aanhangw agens. De curator claimt eigendom. Thans is het de curator
bekend dat er nog elders een aanhangw agen van Darner BV zich bevindt. Ook
ter zake deze aanhangw agen claimt de curator eigendom.

19-04-2019
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Eén aanhangw agen w elke zich in het pand bevond, w as eigendom van
W azava BV en niet van Darner. Deze aanhangw agen is buiten de veiling
gehouden. De andere aanhangw agen is met de veiling verkocht. De curator
spant zich nog in om de andere aanhangw agen w ederom in de boedel te
krijgen. De curator heeft de partij w aar deze aanhangw agen zich zou moeten
bevinden, aangeschreven.

12-07-2019
2

De curator heeft de bovengenoemde aanhangw agen inmiddels bij de partij,
w elke zich beriep op een retentierecht, te w eten De Vries Yacht Painting,
opgeëist en verkregen. De curator verw ijst hiervoor naar punt 5.6 van dit
faillissementsverslag. De aanhangw agen w ordt door de curator via een
openbare veiling door Troostw ijk verkocht.

23-01-2020
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De aanhangw agen is via een veiling van Troostw ijk Veilingen verkocht. Het
hoogste bod bedroeg € 2.325,-- exclusief btw . Voor vernoemd bedrag is de
kavel gegund. Een afrekening heeft de curator nog niet ontvangen. In het
volgende verslag zal de curator nader bericht doen.

10-04-2020
5

De boedel heeft op 1 april 2020 een bedrag ad € 2.424,80 ontvangen van
Troostw ijk Veilingen. Ter zake voornoemd bedrag zijn de kosten van Troostw ijk
Veilingen reeds in mindering gebracht voor de verkoop van de aanhangw agen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal zich inspannen om voornoemde aanhangw agens te verkopen.

19-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Een totale debiteurenstand is de curator thans nog niet bekend. Hierover dient
de directie van de gefailleerde vennootschap nog duidelijkheid te verschaffen.
In elk geval is 1 debiteur door de curator aangetroffen ad € 5.490,35 inclusief
btw . De curator zal in overleg treden met de ABN AMRO Bank (pandhoudster)
over de w ijze w aarop deze vordering geïncasseerd zal w orden. Voor de
overige stand van zaken ter zake de debiteuren verw acht de curator in het
volgend faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.

19-04-2019
1

De bovengenoemde debiteur, te w eten Schiffart, w as de enige pré
faillissementsdebiteur. De curator heeft met de ABN AMRO Bank
overeenstemming bereikt over een boedelbijdrage voor het incasseren van
deze vordering. De curator heeft de vordering inmiddels geïncasseerd. Op de
boedelrekening is een bedrag van € 5.490,35 bijgeschreven op 20 mei 2019.
De curator is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen met ABN AMRO
Bank. De w erkzaamheden ter zake de pré faillissementsdebiteuren zijn
daarmee voltooid.

12-07-2019
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De curator heeft met de separatist, ABN AMRO Bank, afgerekend. Aan de bank
is het bedrag ad € 4.941,32 (90% van € 5.490,35) overgemaakt aan de ABN
AMRO Bank.

16-07-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden voor w at betreft de debiteuren zijn afgerond.

16-07-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank NV heeft een krediet verstrekt aan Darner BV. Vanw ege het
faillissement is dat krediet opgezegd. De ABN AMRO Bank heeft van Darner BV
per 8 maart 2019 opeisbaar te vorderen een bedrag van € 681.919,82.
Voornoemde vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren geplaatst.
Darner BV hield bij de ABN AMRO Bank een bankrekening aan onder
rekeningnummer NL50 ABNA 0589 2992 98.
Daarnaast had Darner BV nog een bankrekening lopen bij de ING Bank onder
rekeningnummer NL13 INGB 0006 8833 91. Voor zover de curator thans
bekend, w erd er geen gebruik meer gemaakt van dit bankrekeningnummer. De

19-04-2019
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curator heeft bij de ING Bank opgave gevraagd van de mutaties en de stand
van de rekening bij aanvang faillissement. De curator heeft van de ING Bank
nog geen bericht ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Darner BV had een vijftal operational leaseovereenkomsten van vijf voertuigen.
Het betreffen tw ee bedrijfsw agens, te w eten een Ford, type F150, alsmede
een Dodge Ram 1500 Crew Cab Sport. Daarnaast w as er een Peugeot Partner
GB, kenteken VR-135-V en een Volksw agen up!, kenteken KX-213-T.

19-04-2019
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De Dodge Ram 1500 Crew Cab Sport, kenteken V-355-HH, w erd geleased van
FGD Lease. Voornoemd voertuig is inmiddels door de curator geretourneerd.
Datzelfde geldt voor de drie andere leasevoertuigen. Deze w erden geleased
van Mossel Autolease. Deze voertuigen zijn op 21 maart 2019 door de
leasemaatschappij uit Dronrijp opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden:
- pandrecht op de inventaris van Darner BV;
- pandrecht op voorraad van Darner BV;
- pandrecht op vorderingen van Darner BV.
Naast ABN AMRO Bank NV heeft zich nog een partij gemeld bij de curator w elke
aanspraak maakt op zekerheidsrechten. Het betreft de besloten vennootschap
Jew o Trading & Investment BV, tevens h.o.d.n. Car Care Tw ente en Car
Classics Tw ente, gevestigd te Bornerbroek.
Voornoemde vennootschap had Darner BV opdracht gegeven tot de bouw van
een sloep Zarro Maxx 27. In dat kader zijn een aantal zekerheden bedongen.
Onder andere zijn een tw eetal pandakten opgesteld op 11 november 2018.
Deze pandakten zijn ook geregistreerd bij de Belastingdienst op respectievelijk
5 en 19 februari 2019. Er is een pandrecht gevestigd op de volgende zaken:
- een hefframe;
- een heftruck;
- grijs bovendeel polyester dek voor de Zarro Maxx 27;
- plug voor de Zarro Maxx 28 inclusief alle toebehoren, mallen en losse
onderdelen;
- mal voor de Zarro Maxx 27;
- boottrailer;
- een Ten Broek kruizer;
- onderdelen en materialen en halffabricaten w elke Darner BV ingekocht heeft
m.b.t. de bouw van een nieuw e boot, sloep, merknaam 27.
De curator heeft het standpunt ingenomen dat de curator ter zake de
bodemgoederen het bodemrecht van de fiscus dient te belangen op grond van
artikel 57 lid 3 Fw . Daarnaast heeft de curator Jew o Trading & Investment BV
geïnformeerd over het feit dat het pandrecht tw eede in rang is. De curator
heeft de bank geïnformeerd over de aanspraken en haar geadviseerd contact
op te nemen met de advocaat van Jew o Trading & Investment om voor haar
rechten op te komen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-04-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vetus BV heeft een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bedongen. De curator
heeft in de boedel nog goederen aangetroffen w elke geleverd zijn door Vetus
BV en Vetus in de gelegenheid gesteld om deze goederen op te halen. Dit is
inmiddels gebeurd.

12-07-2019
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Door Vetus w as een vordering ingediend ad € 9.763,62. De curator heeft Vetus
in de gelegenheid gesteld haar vordering aan te passen nu zij goederen heeft
opgehaald. Een gew ijzigde vordering heeft de curator niet ontvangen.
De curator heeft geen andere goederen in het faillissement aangetroffen
w aarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5.6 Retentierechten
Zoals in het verslag reeds is aangegeven, beroept een spuiter van boten zich
op een retentierecht. Dit betreft De Vries Yachtpainting. Deze partij stelt
opeisbaar te vorderen te hebben van Darner BV een bedrag van € 8.976,66.

19-04-2019
1

Afhankelijk van de vraag of de boot in de boedel valt of niet zal de curator tot
lossing overgaan. Dat Darner BV onder de HISW A voorw aarden heeft
gecontracteerd, speelt hierbij een rol. In dit kader is het in aanbouw zijnde
vaartuig, zoals omschreven in de koopovereenkomst, het eigendom van de
consument op het moment dat deze zaak op de w erf arriveert of elders onder
berusting van de ondernemer komen. De vraag is derhalve of er al geleverd is
aan de opdrachtgever van Darner BV. Indien dat niet het geval is, zou het
vaartuig nog eigendom zijn van Darner BV en rust daar een pandrecht op van
de bank als zijnde voorraad. De curator heeft de bank hierover geïnformeerd
en is nog in afw achting van het standpunt van de bank. De curator verw acht
hierover in het volgende verslag nader bericht te kunnen doen.
De bank is het met de curator eens dat de boedel geen eigenaar is van het in
aanbouw zijnde jacht w elke zich bevond bij De Vries Yachtpainting. Zo
beschouw d, heeft de curator ook geen belang bij lossing. De curator heeft De
Vries Yachtpainting geïnformeerd over het feit dat Darner BV geen eigenaar is
van de in aanbouw zijnde boot.

12-07-2019
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Zoals onder alinea 3.8 in het eerste faillissementsverslag gemeld, w as het de
curator bekend dat in de boedel van Darner BV nog een aanhangw agen viel.
Het is gebleken dat deze aanhangw agen zich bevindt bij De Vries
Yachtpainting. De Vries Yachtpainting beroept zich ter zake de aanhangw agen
op een retentierecht.

18-10-2019
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De curator heeft de gemachtigde van De Vries Yachtpainting kenbaar gemaakt
dat de curator op grond van artikel 60 lid 2 Faillissementsw et de trailer opeist
zodat de curator met toepassing van artikel 101 Faillissementsw et of 176
Faillissementsw et tot verkoop over kan gaan.
Bij brief d.d. 9 oktober 2019 heeft de curator nogmaals verzocht om tot afgifte
over te gaan van de trailer. De curator verw acht dat verkoop van de
betreffende trailer in de komende verslagperiode gestalte kan krijgen.
De curator heeft met de jurist van De Vries Yachtpainting in de verslagperiode
gecorrespondeerd over de afgifte van de trailer. Uiteindelijk is
overeenstemming bereikt over de afgifte van de trailer aan de boedel en heeft
de curator Troostw ijk Veilingen BV opdracht gegeven om de trailer bij De Vries

23-01-2020
4

Yachtpainting op te halen en tot een veiling over te gaan.
Zodra de trailer is verkocht, zal de curator door Troostw ijk geïnformeerd
w orden. In onderhavige verslagperiode heeft de curator nog geen bericht
ontvangen van Troostw ijk. De curator zal Troostw ijk verzoeken om aan te
geven w at de stand van zaken is met betrekking to de verkoop van de
betreffende trailer.
De curator heeft van Troostw ijk Veilingen op 9 april 2020 vernomen dat de
aanhangw agen is geleverd en dat de koper de koopsom ad € 2.325,-- heeft
betaald aan Troostw ijk. De curator heeft nog niet afgew ikkeld met Troostw ijk
maar zal dit in de komende verslagperiode doen.

10-04-2020
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Met Troostw ijk is w el in verslagperiode 5 afgerekend. De curator verw ijst
daarvoor naar alinea 3.8 onder het kopje 'andere activa'.

16-07-2020
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5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Over de boedelbijdrage van de verkoop van de verpande goederen dienen nog
afspraken gemaakt te w orden met de zekerheidsnemer(s).

Toelichting
De curator heeft overeenstemming bereikt met ABN AMRO Bank omtrent de
voorw aarde w aaronder de veiling bij Troostw ijk is opgestart. De kosten van
Troostw ijk Veilingen w orden pro rata parte verdeeld over de boedel en de
bank. Het overgrote deel van de te verkopen activa betreft bodemgoederen,
w aarvoor het voorrecht van de fiscus geldt. Dit is slechts anders ter zake de
voorraad en het rollend materiaal. Alle andere goederen betreffen
bodemgoederen.

Toelichting
De curator heeft met de ABN AMRO Bank afgerekend. Verw ezen w ordt naar de
alinea's 4.1 en 3.8.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

19-04-2019
1

12-07-2019
2

16-07-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Bij het uitspreken van het faillissement bleek dat er nog zo'n 24tal boten in het
bedrijfspand aanw ezig w aren w elke daar voor w interstalling lagen. Voor een
deel van deze boten w as nog geen w interstallingsfactuur verzonden.

19-04-2019
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De curator heeft zich ingespannen om de facturen ter zake de w interstalling te
incasseren. Dit heeft de curator in overleg met de bank gedaan. Gezien het feit
dat de nodige w erkzaamheden verricht dienden te w orden, is met de bank
overeenstemming bereikt dat de opbrengst van de w interstalling vrij
boedelactief betreft. Voor de w erkzaamheden terzake de booteigenaren die
w el w interstalling hadden voldaan, heeft de curator redelijke kosten in
rekening gebracht voor het afgeven van de boot. Die w erkzaamheden
bestonden eruit dat de boten ofw el door personeel van Darner BV te w ater
gelaten w erd, danw el dat de boten op een trailer w erden afgegeven.
Er zijn een tw eetal afgiftemomenten georganiseerd: vrijdag 5 april en
maandag 15 april 2019.
Behoudens één boot zijn alle boten uitgeleverd.
Ook de laatste boot is uitgeleverd. Hiervoor is een redelijke vergoeding aan de
boedel betaalt van € 250,--.

12-07-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Met de w erkzaamheden heeft de curator in onderhavige verslagperiode een
boedelactief gerealiseerd van € 8.296,82. Het betreft vrij boedelactief.

19-04-2019
1

Na de verslagperiode zijn nog een aantal betalingen binnengekomen. Het
saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 10.730,27.
Met de onder 6.1 verrichte w erkzaamheden is thans in totaal op de
boedelrekening bijgeschreven een bedrag van € 11.516,71.

12-07-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er bevindt zich thans nog één boot van een derde partij in de boedel. Er w ordt
door tw ee partijen aanspraak gemaakt op de eigendom van deze boot. De
eerste partij betreft de partij die de boot bij Darner BV heeft achtergelaten op
een eigen trailer. Deze boot is door Darner BV verkocht. De kopende partij
heeft de koopsom ook volledig voldaan, echter niet op de bankrekening van
Darner BV maar op de bankrekening van W azava BV. Zoals hiervoor
aangegeven, claimen beide partijen de eigendom ter zake deze boot. De
curator zal de boot niet eerder afgeven tot het moment dat duidelijk is w ie de
rechtmatige eigenaar is van deze boot.

19-04-2019
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De curator heeft beide partijen de gelegenheid geboden om uit te maken
w elke partij het sterkste recht heeft. Beide partijen hebben de curator
geïnformeerd dat overeenstemming bereikt is over afgifte van de boot aan één
partij. Nadat de curator hierover door beide partijen is geïnformeerd en er een
redelijke vergoeding van € 250,-- is betaald, heeft de curator de partij met het
sterkste recht de gelegenheid geboden om de boot op te halen. Dit is
inmiddels gebeurd. Er bevinden zich thans geen schepen meer van derden in
de bedrijfsruimte te Dronrijp.

12-07-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bijgehouden. De boekhouding w erd laatstelijk
gecontroleerd door Raethuis Accountants te Heerenveen.

19-04-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn in concept gereed maar zijn niet
vastgesteld en gedeponeerd.

19-04-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
De curator heeft de bestuurder Darner Holding BV, alsmede de heer Van
Zandbergen, op grond van artikel 2:248 BW jo 2.11 BW aansprakelijk gesteld
voor het tekort in het faillissement in verband met het niet tijdig deponeren
van de jaarrekeningen 2016 en 2017.

19-04-2019
1

23-01-2020
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De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement. De curator is van oordeel dat vaststaat dat door het niet tijdig
deponeren van de jaarrekeningen er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat
op grond van artikel 2:248 BW dit onbehoorlijk bestuur vermoedt een
belangrijke oorzaak te zijn voor het faillissement.

Toelichting
Naar aanleiding van de aansprakelijkheidsstelling door de curator heeft de

10-04-2020
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bestuurder van Darner BV, Darner Holding BV, alsmede de heer Van
Zandbergen zich gew end tot een advocaat. Op 10 maart 2020 heeft een
bespreking plaatsgehad op het kantoor van de curator. Naar aanleiding van
deze bespreking is overeengekomen dat ter zake de
bestuurdersaansprakelijkheid de bestuurder met een voorstel komt. Dit
voorstel heeft de curator niet ontvangen. De curator zal op het punt van
bestuurdersaansprakelijkheid nader contact onderhouden met de advocaat
van de bestuurder van Darner BV. Indien en voor zover daar relevante
informatie voor in het faillissementsverslag uit voortkomt, zal de curator dit in
het volgende verslag melden.

Toelichting
De curator heeft inmiddels via de raadsman van de bestuurder van Darner BV
een voorstel ontvangen ter beslechting van de aanspraken van de boedel uit
hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft dit voorstel nog
in overw eging en verw acht in de komende verslagperiode hier nader bericht
over te kunnen doen.

Toelichting
De advocaat van de bestuurder van Darner BV is tevens de advocaat van
W azava BV. Namens beide partijen is aan de curator kenbaar gemaakt dat de
voorkeur uitgaat naar een minnelijke regeling. De curator heeft
de advocaat verzocht met een concreet voorstel te komen. Tot op heden is een
concreet voorstel nog niet door de curator ontvangen. De curator zal de
komende faillissementsperiode gebruiken om te beoordelen of tot een
minnelijke regeling gekomen kan w orden of niet.

Toelichting
De curator heeft tot op heden nog geen concreet voorstel ontvangen. W el
heeft de curator nog nadere informatie ontvangen van de advocaat van
W azava BV en en de bestuurder BV. Deze informatie zal in de komende
verslagperiode nader bestudeerd w orden. Naar aanleiding hiervan zal de
curator beoordelen of een minnelijke regeling nog haalbaar lijkt of dat de
curator zal overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting
W elisw aar heeft de curator van de advocaat van de bestuurder van Darner Bv
en W azava BV enkele e-mails ontvangen. Een concreet voorstel is echter niet
gedaan. De curator zal in de komende verslagperiode voorbereidingen treffen
voor het starten van een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder van de
failliete vennootschap.

16-07-2020
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16-10-2020
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16-01-2021
8

16-04-2021
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De curator heeft geconstateerd dat per 09-02-2021 W azava BV uitgeschreven
is uit het handelsregister omdat de vennootschap ontbonden. in het
handelsregister staat vermeld dat de vennootschap opgehouden is te
bestaan omdat er geen bekende baten meer aanw ezig zijn.

Ja
Toelichting
De curator is (nog) niet overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.
De komende faillissementsverslag periode zal uitw ijzen of er nog een regeling

19-07-2021
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getroffen kan w orden met de bestuurder van de failliete vennootschap of dat
er een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid opgestart gaat
w orden.

Toelichting
In de onderhavige verslag periode is er geen regeling tot stand gekomen.

13-10-2021
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De curator zal voorbereidingen treffen om een procedure op te starten jegens
de bestuurder op grond bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting
In de onderhavige verslag periode is nog overleg gevoerd met de advocaat
van de bestuurder. Van die zijde is aangegeven dat er nog een voorstel
gedaan zal w orden. De curator zal de komende verslag periode nog
afw achten alvorens er overgegaan zal w orden tot het treffen van
rechtsmaatregelen.

13-01-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
Van Paulianeuze handelingen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-04-2019
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23-01-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap volgt dat Darner BV nog
een vordering heeft op W azava BV van € 262.241,29. De curator heeft W azava
BV aangeschreven om tot betaling van voornoemd bedrag over te gaan. De
curator heeft W azava BV de bescheiden overgelegd w aarop de curator zijn
vordering baseert. De curator zal zich inspannen om voornoemde vordering
geïncasseerd te krijgen. De curator verw acht hierover in het volgende
faillissementsverslag nader bericht te kunnen doen.

23-01-2020
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Tijdens de bespreking van 10 maart 2020 is ook aan de orde gekomen de
vordering van Darner BV op W azava BV ad € 262.241,29. De curator heet
voornoemde vordering gebaseerd op de administratie van Darner BV. Volgens
de bestuurder van W azava BV zou ter zake die administratie een en ander op
te merken zijn. De curator heeft de bestuurder van W azava BV in de
gelegenheid gesteld om uiterlijk 20 april 2020 met een inhoudelijke betw isting
te komen en heeft de boekhouding van Darner BV beschikbaar gesteld voor de
bestuurder van W azava BV.

10-04-2020
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De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag bericht te kunnen
doen over de uitkomst hiervan.
De curator heeft inmiddels van de advocaat van W azava BV een reactie
ontvangen op de aanspraak van de boedel jegens W azava BV. In die reactie
w ordt de vordering tevens betw ist. De curator dient deze betw isting nog
inhoudelijk te beoordelen en verw acht in de komende verslagperiode hier
nader bericht over te kunnen doen.

16-07-2020
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Verw ezen w ordt naar punt 7.5

16-10-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 33.788,44

10-04-2020
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Toelichting
UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.978,00

19-04-2019
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€ 47.631,00

12-07-2019
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.474,10

10-04-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

19-04-2019
1

44

12-07-2019
2

50

10-04-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 785.662,09

19-04-2019
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€ 1.298.610,90

12-07-2019
2

€ 1.348.953,01

10-04-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-07-2019
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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
De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren. De curator zal zich
met name inspannen de aanw ezige activa te verkopen. De curator verw acht
dit middels een openbare veiling te laten plaatsvinden. Nadien zal de curator
zich buiten over het rechtmatigheidsonderzoek en zal onbehoorlijk bestuur en
eventueel paulianeus handelen onderw erp van het onderzoek w orden.

19-04-2019
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De
curator zal hier in het volgende verslag bericht over doen.

12-07-2019
2

De komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
rechtmatigheidsonderzoek, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. In
het volgend faillissementsverslag zal de curator hierop terugkomen.

18-10-2019
3

De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren in de procedure
tegen Cas van Eijk Holding BV en de verkoopinspanningen ter zake de trailer
voortzetten. Tevens zal de curator de bestuurdersaansprakelijkheid van de
bestuurder van Darner BV verder voortzetten en zich inspannen om de
vordering op W azava BV geïncasseerd te krijgen.

23-01-2020
4

De curator zal de bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder van Darner
BV verder voortzetten en zich inspannen om de vordering op W azava BV
geïncasseerd te krijgen.
De curator zal zich inspannen om de vordering op Cas van Eijk Holding BV
geïncasseerd te krijgen en voorts zullen de gebruikelijk w erkzaamheden
uitgevoerd w orden.

16-10-2020
7

De curator zal er op toezien dat de betalingsregeling met Cas van Eijk Holding
BV nagekomen w ordt.
Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid en de vordering op W azava
BV zal de curator zijn w erkzaamheden voortzetten.

16-01-2021
8

Zoals onder punt 7.5 aangegeven is zal de curator in de komende
verslagperiode gebruiken voor het opstarten van een procedure tegen de
bestuurder vanw ege de bestuurdersaansprakelijkheid.

16-04-2021
9

De curator is (nog) niet overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.
De komende faillissementsverslag periode zal uitw ijzen of er nog een regeling
getroffen kan w orden met de bestuurder van de failliete vennootschap of dat
er een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid opgestart gaat
w orden.

19-07-2021
10

De curator zal de bestuurder gaan dagvaarden op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid.

13-10-2021
11

Verw ezen w ordt naar punt 7.5 van dit verslag.

13-01-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-01-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-01-2022
12

