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Gegevens onderneming
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

VW Klimaat Beheer B.V. 02-05-2018
 2

Faillissementsnummer  :  F.15/18/14
Datum uitspraak   :  16 januari 2018
Curator    :  Mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris   :  Mr. J.J. Dijk
Faillissementsrekening  :  NL65KASA0222647620

02-05-2018
 2

Reparatie en onderhoud 02-05-2018
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

Verslagnummer 2
Datum verslag 02-05-2018
Insolventienummer F.15/18/14
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000022585:F001
Datum uitspraak 16-01-2018

R-C mr. J.J. Dijk
Curator mr. C.H. Hartsuiker



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 22.253,58 02-05-2018
 2

van
10-2-2018

t/m
2-5-2018

02-05-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

2 97,10 uur

totaal 97,10 uur

Verslag 2

Voortgang
De vaste activa zijn door de curator verkocht. De incasso van de 
openstaande vorderingen is gestart.

02-05-2018
 2



Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

1. Inventarisatie

Verslag 2
De lopende verzekeringen zijn beëindigd.

02-05-2018
 2

Verslag 2
De curator heeft de huur opgezegd. De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de 
verhuurder.

02-05-2018
 2

Verslag 2
De curator zet het onderzoek voort.

02-05-2018
 2

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris en aanhanger € 6.135,91

totaal € 6.135,91 € 0,00

Verslag 2
De bedrijfsmiddelen (inventaris en een aanhanger) zijn door de curator 
onderhands verkocht met toestemming van de rechter-commissaris.

Voor de bedrijfsmiddelen is een koopsom van € 6.135,91 (inclusief BTW) 
betaald.

02-05-2018
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Auto € 2.200,00

totaal € 2.200,00 € 0,00

Verslag 2
De in het faillissement aangetroffen personenauto van gefailleerde is 
uiteindelijk verkocht. Deze is voor € 2.200,- (inclusief BTW) opgehaald door 
en geleverd aan Autohandel Radder. De koopsom is ontvangen op de 
boedelrekening.

02-05-2018
 2



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Verslag 2
De omvang van de openstaande vorderingen op debiteuren is nader 
beoordeeld. De debiteuren zijn aangeschreven en aangemaand tot betalen.

02-05-2018
 2

Verslag 2
De betalingen en reacties zijn geïnventariseerd en deze worden waar 
mogelijk besproken met de bestuurder van gefailleerde. De incasso wordt 
voortgezet. Nadere opgave van de opbrengst volgt.

02-05-2018
 2



Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Verslag 2
Namens de bestuurder is bevestigd dat de zaken waar een 
eigendomsvoorbehoud op rust zijn afgewikkeld. Er heeft zich nog een 
crediteur gemeld die aanspraak maakte op een eigendomsvoorbehoud (en 
recht van reclame), maar namens deze is uiteindelijk bevestigd dat zij van 
deze aanspraken afziet.

02-05-2018
 2

Verslag 2
Zie hierboven bij eigendomsvoorbehoud.

02-05-2018
 2



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

Verslag 2
Er is gesproken over een mogelijke doorstart maar deze is uiteindelijk niet 
verwezenlijkt.

02-05-2018
 2



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Verslag 2
Het onderzoek wordt voortgezet.

02-05-2018
 2

Verslag 2
2014: gedeponeerd op 18 september 2015
2015: gedeponeerd op 12 april 2017

De conclusie van de curator is dat de jaarrekening 2015 niet tijdig werd 
gedeponeerd. Het bestuur zal om een reactie gevraagd worden.

02-05-2018
 2

Verslag 2
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 1 BW is op gefailleerde van toepassing.

02-05-2018
 2

Verslag 2
Er zal onderzocht worden of voldaan is aan de stortingsverplichting.

02-05-2018
 2

Onbehoorlijk bestuur

Verslag 2
Het onderzoek wordt voortgezet.

02-05-2018
 2

Paulianeus handelen

Verslag 2
Het onderzoek wordt voortgezet.

02-05-2018
 2



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Verslag 2
Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

02-05-2018
 2

€ 10.893,22

Verslag 2
De vordering van de fiscus bedraagt € 10.893,22.

02-05-2018
 2

€ 0,00 02-05-2018
 2

€ 1.559,00

Verslag 2
Ongewijzigd ten opzichte van 1e verslag. Er is één andere preferente 
vordering.

02-05-2018
 2

17

Verslag 2
Er werden tot op heden 17 concurrente vorderingen ingediend.

02-05-2018
 2

€ 138.849,12

Verslag 2
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt tot op 
heden € 138.849,12.

02-05-2018
 2



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

Verslag 2
De volgende werkzaamheden zullen worden verricht:

- de administratie zal worden gecontroleerd; 
- de incasso van de vorderingen op debiteuren wordt voortgezet;
- de vorderingen van de Belastingdienst zullen worden onderzocht;
- het rechtmatigheidsonderzoek zal worden gestart.

02-05-2018
 2

2-8-2018 02-05-2018 
 2
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