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Algemene gegevens
Naam onderneming
C4C Betontechtnieken B.V.

09-04-2019
1

Gegevens onderneming
Voorheen: W agenmaker 7, 9502 ES Stadskanaal
Thans gevestigd Kathodew eg 7, 9503 EW Stadskanaal
Statutaire zetel: gemeente Borger-Odoorn
KvK nr. 65327314

09-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van allerhande w erkzaamheden op het gebied van
betonreparatie en betononderhoud.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 108.699,00

€ 65.172,00

€ 1.765.709,00

2018

€ 418.072,00

€ -380.332,00

€ 1.671.663,00

2017

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens 2019 en 2018 zijn afkomstig uit de kolommenbalans over de
perioden 1-1-19 t/m 12 -3-19 en 1-1-18 t/m 31-12-18, uit het boekhoudpakket
Snelstart;

09-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

09-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 9.002,00

09-04-2019
1

€ 5.672,39

05-07-2019
2

€ 13.172,39

04-10-2019
3

Toelichting
Verkoopopbrengst van immateriële activa
€ 15.672,39

31-12-2019
4

Toelichting
De laatste termijn verkoop immateriële activa is op 6 november 2019
ontvangen.
€ 7.480,55

30-03-2020
5

Toelichting
voorschot salaris curator
€ 7.480,55

Verslagperiode

30-06-2020
6

Verslagperiode
van
9-8-2019

09-04-2019
1

t/m
9-4-2019
van
10-4-2019

05-07-2019
2

t/m
9-7-2019
van
10-3-2019

04-10-2019
3

t/m
5-10-2019
van
6-10-2019

31-12-2019
4

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

30-03-2020
5

t/m
31-3-2020
van
31-3-2020

30-06-2020
6

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

29-09-2020
7

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020
t/m
28-12-2020

Bestede uren

28-12-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 48 min

2

8 uur 12 min

3

6 uur 24 min

4

2 uur 36 min

5

2 uur 0 min

6

2 uur 6 min

7

0 uur 48 min

8

0 uur 36 min

totaal

47 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Zie urenspecificatie

04-10-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliete vennootschap is opgericht bij akte van 12 februari 2016. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Leggedoor Betontechniek B.V., van w ie de
aandelen via zijn holding Jahold B.V. middellijk gehouden w orden door dhr J.
Leggedoor. Afgezien van de administratieve, die w orden verricht door de
accountant, w orden alle voorkomende w erkzaamheden verricht door de heer
Leggedoor.

09-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Bij de kantonrechter Groningen is aanhangig een procedure tussen In Person
Uitzendbureau B.V. als eiser en de failliet als gedaagde, strekkende tot
betaling van een geldbedrag van € 18.582,- in hoofdsom, te vermeerderen met
rente en kosten. De eiser heeft de vordering bij de curator ingediend. De
curator zal de procedure niet voortzetten en plaatst de vordering van de eiser
op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

09-04-2019
1

De procedure bij de Kantonrechter Groningen is geroyeerd en de vordering van
In Person Uitzendbureau B.V. is ingediend.

05-07-2019
2

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Geen lopende huur meer. De onderneming huurde bedrijfsruimte aan de
W agenmaker 7 in Stadskanaal, w elke is geëindigd per 1 januari 2019.

09-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vertegenw oordiger van de bestuurder, tevens feitelijk leidinggever J.
Leggedoor geeft als oorzaak van het faillissement op:
Onvoldoende w erk/opdrachten, w aardoor het niet gelukt is om de
onderneming aan de loop te krijgen. Bank heeft het krediet opgezegd. Grote
debiteur (circa € 30.000) betaalde niet, geschil over de uitgevoerde
w erkzaamheden. Crediteuren zijn te ongeduldig; betreft seizoensw erk, de
geldstroom komt normaal w eer op gang in mei/juni; daar w ilden een aantal
niet op w achten.

09-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

09-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

09-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-3-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 13 maart 2019 is machtiging verleend voor ontslag van de w erknemers.
Overleg met UW V over intake loongarantieregeling. Brief aan w erknemers
inzake tew erkstelling. W erkgeversformulier overname loonbetaling.

09-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriel activa

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa, w aaronder de handelsnaam C4C Betontechnieken, zijn
krachtens een door de rechter-commissaris goedgekeurde overeenkomst
verkocht aan Care 4 Concrete.nl.

04-10-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandeling, redigeren overeenkomst, afw ikkeling.

04-10-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Hoornstra Aannemingsbedrijf N.V.

€ 1.500,00

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de directie heeft de onderneming nog één debiteur, w elke
vordering in geschil is/w as. De incasso daarvan is uitbesteed. De gemachtigde
heeft voorafgaand aan het faillissement een minnelijke regeling getroffen met
de debiteur. Deze is nog niet nagekomen.
De debiteur is door de curator tot betaling aangemaand. Het openstaande
bedrag is op 8 april 2019 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

09-04-2019
1

Gebleken is van een vordering op Roelofs W egenbouw w egens verrichte
w erkzaamheden. Er is onduidelijkheid over w ie die vordering toekomt; de
failliet of Leggedoor Betontechniek B.V. Roelofs claimt een tegenvordering,
w elke zij heeft ingediend.

04-10-2019
3

Leggedoor Betontechnieken B.V. w enst de vordering, groot € 81.126,36, mede
namens de failliet langs gerechtelijke w eg te innen en heeft de curator
verzocht haar hiertoe last te geven. De curator heeft zulks gedaan na
verkregen machtiging van de rechter commissaris d.d. 23 december 2019.

31-12-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestudering stukken, overleg met gemachtigde, brief aan advocaat debiteur.

09-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 474.449,15

09-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering van ABN AMRO Bank uit hoofde van onder solidair verband verleend
krediet aan de failliete onderneming en aan de aan de DGA Leggedoor
Betontechniek B.V. gelieerde ondernemingen, Concrete Finance B.V., CFC
Holding B.V., LBV Materieel B.V., C4C Cathodic Protection & Monitoring B.V.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen, hoofdelijke
verbondenheid van J.D. Leggedoor, borgtocht van J. Leggedoor.

09-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestudering stukken en documentatie.

09-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de Rechter-commissaris d.d. 18 maart 2019 w orden voor
de resterende duur van hun dienstverband bij de failliet tw ee w erknemers
gedetacheerd bij Cathodic Protection & Monitoring B.V.

09-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De detachering w ordt w ekelijks gefactureerd aan Cathodic Protection &
Monitoring B.V.

09-04-2019
1

De detachering heeft geduurd tot en met w eek 25.

05-07-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 5.324,00

09-04-2019
1

€ 11.374,00

05-07-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w ordt gevoerd in het boekhoudpakket Snelstart. De
inkomende en uitgaande administratieve bescheiden w erden ingevoerd door
de bestuurder en door de boekhouder verw erkt. De administratie is bijgew erkt
tot faillissementsdatum, deze voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

09-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Bij de Kamer van Koophandel zijn de volgende deponeringen geregistreerd:
Boekjaar 2017
Datum deponering 28-2-2019

09-04-2019
1

Boekjaar 2016
Datum deponering 8-11-2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

09-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is bij oprichting aan de stortingsverplichting voldaan.

05-07-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nader onderzocht.
Nee

09-04-2019
1

05-07-2019
2

Toelichting
Er zijn geen concrete feiten en/of omstandigheden aan het licht gekomen die
w ijzen op onbehoorlijk bestuur van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dient nader onderzocht.
Nee
Toelichting
Er zijn geen concrete feiten en/of omstandigheden aan het licht gekomen die
w ijzen op paulianeus handelen van betrokkenen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

09-04-2019
1

05-07-2019
2

€ 21.055,21

05-07-2019
2

Toelichting
vorderingen UW V en Engie Nederland Retail B.V.
€ 24.190,27

30-03-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft de vordering gew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.596,00

09-04-2019
1

€ 58.002,00

05-07-2019
2

€ 60.005,00

31-12-2019
4

€ 58.367,00

30-03-2020
5

€ 80.315,00

29-09-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.485,81

05-07-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.638,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

09-04-2019
1

18

05-07-2019
2

20

04-10-2019
3

21

31-12-2019
4

22

30-03-2020
5

Toelichting
vordering UW V

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 541.893,19

09-04-2019
1

Toelichting
Inclusief de vordering van ABN AMRO Bank, die mede ziet op gelieerde
vennootschappen.
€ 770.376,20

05-07-2019
2

€ 772.138,87

04-10-2019
3

€ 772.321,76

31-12-2019
4

€ 793.128,38

30-03-2020
5

€ 772.321,73

30-06-2020
6

Toelichting
Van St. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw nijverheid is een creditnota
ontvangen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administratie en bevestiging van ingediende vorderingen.

09-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In Person B.V.

09-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Incasso van openstaande facturen voor inlenen uitzendkrachten,
kantonrechter Assen.

09-04-2019
1

9.3 Stand procedures
De zaak staat voor conclusie van repliek. De vordering is ingediend door de
crediteur. De curator zal de procedure niet overnemen.

09-04-2019
1

De procedure is geroyeerd.

05-07-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Crediteurenadministratie, nader onderzoek activa, onderzoek rechtmatigheid.

09-04-2019
1

De curator heeft onderhandelingen gevoerd over verkoop van de handelsnaam
en aanverw ante immatieriele activa. Er is in beginsel overeenstemming bereikt
met een geïnteresseerde koper, zulks onder voorbehoud van toestemming van
de rechter commissaris. De koopsom zal door de koper w orden voldaan in
termijnen w elke eindigen per 1 oktober 2019. Afgezien van ontvangst van de
koopsom, die moet w orden afgew acht, zijn de w erkzaamheden in het
faillissement afgerond en kan nadien het financieel eindverslag w orden
opgemaakt en kan het faillissement voor opheffing w orden voorgedragen. Bij
verschijnen van dit verslag is de toestemming van de rechter commissaris
verkregen.

05-07-2019
2

Betaling van de laatste termijn ad € 2500 voor de verkoop van de immateriële
activa dient te w orden afgew acht.
De vordering op Roelofs W egenbouw dient nader onderzocht.

04-10-2019
3

De laatste termijn is ontvangen. De vordering op Roelofs W egenbouw w ordt
aan de civiele rechter voorgelegd. De uitkomst daarvan dient te w orden
afgew acht.

31-12-2019
4

De procedure tegen Roelofs W egenbouw w ordt voorbereid. De advocaat van
Leggedoor Betonreparatie, die mede namens de failliet de vordering in
behandeling heeft, heeft vlak voor uitbrengen van dit verslag laten w eten dat
hij correspondeert met de advocaat van de w ederpartij en verw acht op korte
termijn de inleidende dagvaarding te zullen uitbrengen.

30-03-2020
5

In de verslagperiode is geen informatie ontvangen van de raadsman van
Leggedoor Betonreparatie over de voortgang van de incassoprocedure tegen
Roelofs W egenbouw . Die w ordt opgevraagd. De curator w acht het verloop van
de procedure af.

30-06-2020
6

De raadsman van Leggedoor Betontechniek B.V. heeft laten w eten dat de
dagvaarding in de procedure tegen Roelofs W egenbouw vertraging heeft
opgelopen, maar binnenkort zal w orden uitgebracht. De uitkomst van die
procedure w ordt afgew acht.

29-09-2020
7

De uitkomst van de procedure tegen Roelofs W egenbouw dient te w orden
afgew acht. Verder zijn er geen activiteiten te verw achten, behalve
verw erking/beantw oording van eventueel inkomende post.

28-12-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
zie onder Plan van aanpak

05-07-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

28-12-2020
8

