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Gegevens onderneming: Vianen Kozijntechniek B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/241 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   7 Datum:    12 november 2019  

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

VIANEN KOZIJNTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te 

Eindhoven en kantoorhoudende te 3417 MD Montfoort aan 

de Willeskop no. 30, ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 30073579, 

hierna te noemen: “VKT”.  

  

Faillissementsnummer F. 01/15/241 

Datum uitspraak 24 maart 2015 

  

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

Curator mr. G. te Biesebeek 

  

Activiteiten onderneming De bedrijfsactiviteiten van VKT zagen in hoofdzaak op de 

productie van houten kozijnen en gevelelementen.    

Omzetgegevens 2013: € 16.965.000,- 

2012: € 14.332.000,- 

Personeel gemiddeld aantal 77 werknemers. 

  

Boedelrekening NL36 RABO 0302 5880 94 (Rabobank) 

Saldo einde verslagperiode Verslag 3: 

€ 424.927,72 

 

Verslag 4: 

€ 425.174,06 

 

Verslag 5: 

€ 408.157,66 

 

Verslag 6: 

€ 408.625,89 

 

Verslag 7: 

€ 409.097,34  
 

  

Verslagperiode 1 november 2015 – 30 september 2017 

 

Verslag 4: 

1 oktober 2017 – 28 februari 2018 
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Verslag 5: 

1 maart 2018 – 30 oktober 2018 

 

Verslag 6: 

1 november 2018 – 30 april 2019 

 

Verslag 7: 

1 mei 2019 – 31 oktober 2019 

Bestede uren in verslagperiode Verslag 3: 

80,75 uren 

 

Verslag 4: 

16,33 uur 

 

Verslag 5: 

5,92 uren 

 

Verslag 6: 

1, 35 uren 

 

Verslag 7: 

16,20 uur 
 

Bestede uren totaal  Verslag 3: 

667,50 uren 

 

Verslag 4: 

683,83 uur 

 

Verslag 5: 

689,75 uren 

 

Verslag 6: 

692,25 uren 

 

Verslag 7: 

708,45 uur 
 

Toelichting AANVERWANTE FAILLISSEMENTEN 

Dit faillissement houdt nauw verband met het faillissement 

van Doorwin B.V. (F. 01/15/250). In dat faillissement 

worden afzonderlijke faillissementsverslagen opgemaakt, 

welke te raadplegen zijn via 

www.insolventies.rechtspraak.nl  

 

http://www.insolventies.rechtspraak.nl/
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DISCLAIMER 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 

mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 

volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat 

o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 

verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

ACHTERGROND: 

De oorsprong van VKT gaat terug naar 1961. In dat jaar 

werd VKT opgericht; VKT zou later uitgroeien tot één van 

de grootste timmerfabrieken van Nederland. VKT heeft zich 

nadien gespecialiseerd als fabrikant van houten kozijnen en 

prefab houten gevelelementen. VKT beschikt over 

geautomatiseerde productieprocessen in de ruim 14.000 

vierkante meter tellende fabriek in Montfoort. VKT heeft 

zich daarbij toegelegd op de zakelijke markt en is 

gespecialiseerd in nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

 

Activiteiten: 

De houten kozijnen en gevelelementen van VKT worden, 

conform specificatie van opdrachtgevers, geproduceerd en 

geleverd aan de volgende afnemers: 

1.  Aannemers 

2.  Woningbouwcorporaties 

3.  Projectontwikkelaars 

4.  Vastgoedbeleggers 

 

De activiteiten van VKT kunnen als volgt worden 

samengevat: 

a. Producent van Houten Kozijnen en Gevelelementen. 

b. De producten van VKT worden ingezet voor zowel de 

nieuwbouw van woningen als de renovatie van 

woningen. 

c. VKT is beperkt actief in de utiliteitssector (circa 10% 

van de omzet). 

d. De omzet bedraagt in 2014 circa € 14.6 miljoen. 

e. De omzet wordt voor 100% in Nederland gerealiseerd. 

f. Productie vindt momenteel plaats op één 

productielocatie te Montfoort. 

g. Er werken circa 75 werknemers (72 FTE’s) bij VKT. 
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Doorwin Groep: 

Begin jaren ‘90 werd VKT overgenomen door de Engelse 

Rugby Group. In 2000 verkocht de Rugby Group haar 

Nederlandse tak aan Doorwin B.V. VKT maakt onderdeel uit 

van de “Doorwin Groep”.  

De Doorwin Groep is de Nederlandse marktleider op het 

gebied van de productie en de verkoop van houten 

kozijnen, deuren en ramen. Doorwin onderscheidt twee 

divisies: de Divisie Houten Kozijnen & Gevelelementen 

(“Kozijnen Divisie”) en de Divisie Houten Deuren (“Deuren 

Divisie”). Daarnaast vinden binnen Gevelplan B.V. 

onderhoudswerkzaamheden plaats. In het verleden had 

men ook een derde divisie, de zogenaamde Kunststof 

Kozijnen Divisie, doch daarvan is in 2014 afscheid 

genomen. 

De Doorwin Groep is door de jaren heen ontstaan door 

verschillende acquisities en uitbreidingen. In de periode 

2009 – 2014 is de Doorwin Groep voortdurend 

geherstructureerd. In het kader van deze 

herstructureringen zijn enkele productielocaties, waaronder 

die van Zeeland Kozijnen B.V. gesloten, terwijl Limburg 

Kozijnen B.V. en De Vries Kozijnen B.V. in staat van 

faillissement geraakten. Ook werden in 2014 de aandelen 

verkocht van Europrovyl B.V. en van Transcarbo Kunststof 

Ramen B.V. De “gesloten” en/of gefailleerde 

vennootschappen maakten gebruik van bedrijfspanden, die 

door Doorwin B.V. gehuurd werden. Ondanks dat er voor 

het productieproces geen gebruik meer gemaakt werd van 

deze bedrijfspanden, bleef een groot deel van de daarvoor 

verschuldigde huurkosten als kosten op de omzet van de 

Doorwin-groep drukken. 

 

Financiële problemen Doorwin Groep: 

De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector. 

Daarmee is ook de Doorwin Groep als toeleverancier van de 

bouw, zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Als 

gevolg van de economische crisis is het volume 

nieuwbouwwoningen in 2014 méér dan gehalveerd (minder 

dan 40.000 woningen per jaar) in vergelijking met 2008. 

De Doorwin Groep heeft een reeks van verliesgevende jaren 

achter de rug. Daarbij zijn de operationele verliezen 

gefinancierd door de huisbankier ABN AMRO Bank N.V. en 

de aandeelhouders, waarbij op enig moment een deel van 
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de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. in 

aandelenkapitaal is geconverteerd. 

 

Over 2014 bedraagt de EBITDA circa -/- € 3.500.000,-, 

terwijl over 2015 voorshands een geconsolideerde EBITDA 

tussen de -/- € 0,5  en € 1,- miljoen verwacht werd. 

Vanwege uitgaande kasstromen in verband met 

investeringen, rentelasten en afbouw van schuldposities 

werd voor 2015 een liquiditeitstekort van € 1,5 tot € 4 

miljoen euro begroot. 

 

Stille bewindvoering – faillissement : 

Op 5 maart 2015 is mr. G. te Biesebeek tot stille 

bewindvoerder/beoogd curator van Doorwin B.V. 

aangesteld. Met die aanstelling is een traject op gang 

gebracht om een verkoop of reorganisatie vanuit insolventie 

voor te bereiden, zulks met als doelstelling een zo hoog 

mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers. 

Voor meer informatie aangaande dit traject wordt verwezen 

naar het faillissementsverslag, en het bijbehorende verslag 

over de stille bewindvoering, van Doorwin B.V. Uiteindelijk 

heeft dit traject geresulteerd in de verkoop van de Deuren 

Divisie en faillissementen van meerdere onderdelen van de 

Doorwin Groep, waaronder VKT. 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Het bestuur van VKT wordt gevormd door de besloten 

vennootschap Doorwin B.V. en de heer J.J. Bosma. Het 

bestuur van Doorwin B.V. wordt op haar beurt gevormd 

door de heren J.C. Rietveldt en R.J.M.M.  Meersschaert.  

1.2 Winst en verlies 2013: € 1.113.000,- (verlies) 

2012: €    799.000,- (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2013: € 6.982.000,- 

2012: € 6.522.000,- 

1.4 Lopende procedures Het is de curator gebleken dat bij de Raad van Arbitrage 

voor de Bouw een procedure (hoge beroep) aanhangig was 

tussen VKT als eiser en Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. 

als gedaagde, waarbij VKT betaling van een geldsom 

vorderde. De curator heeft na bestudering van de stukken 

de Raad van Arbitrage voor de Bouw bericht de procedure 
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niet te zullen overnemen.  

 

Verslag 3: 

Het is de curator niet gebleken van andere procedures.  

1.5  Verzekeringen Voor VKT waren via Rabobank Eindhoven-Veldhoven U.A. 

de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten, in die zin 

dat VKT bij Interpolis een zogenaamde “Bedrijven Compact 

Polis” had, met onder meer de verzekering van het 

bedrijfsgebouw, de inventaris, de voorraad en de 

bedrijfsschade. De voertuigen van VKT waren verzekerd via 

Achmea Schadeverzekeringen. De verzekeringen zijn 

geïnventariseerd en waar nodig zijn afspraken gemaakt om 

de verzekeringsdekking te continueren. Ter behoud van 

verzekeringsdekking is een bedrag van € 2.058,77 aan 

premies voldaan; dit bedrag wordt nog meegenomen in de 

afrekening met de pandhouder. Nu de bedrijfsactiviteiten 

zijn gestaakt is overgegaan tot een afbouw van de 

verzekeringen, in die zin dat de verzekeringen zijn 

beëindigd.   

 

Verslag 3: 

De verzekeringen zijn beëindigd. Er bestond geen recht op 

premierestitutie.  

1.6 Huur De bedrijfsruimten gelegen te Montfoort aan de Willeskop 

no. 18 en no. 30 worden gehuurd van Vianen Vastgoed B.V. 

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden 

beëindigd per 4 mei 2015.    

1.7  Oorzaak faillissement In het voorgaande onderdeel (no. 0), heeft de curator de 

financiële problemen van de Doorwin Groep uiteengezet. 

Ook voor VKT had te gelden dat door een afgenomen vraag 

te weinig omzet kon worden gemaakt. Dat tezamen met 

afnemende marges en financieringsdruk heeft er toe geleid 

dat het eigen faillissement is aangevraagd.  

 Werkzaamheden Besprekingen met directie, managementteam, 

projectleiders, bank en betrokken adviseurs. Quick scan van 

relevante financiële en organisatorische 

documenten/informatie. Correspondentie en communicatie 

met verzekerings-tussenpersoon en verzekeraars. 

Correspondentie met externe verhuurders. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

77 werknemers. 



 

 

 

7 
Gegevens onderneming: Vianen Kozijntechniek B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/241 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

2013: 72 werknemers. 

2012: 67 werknemers. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 25 maart 2015 

opgezegd.  

 Werkzaamheden Bijeenkomsten/overleg met het personeel, UWV, en 

vakbonden. Het personeel is geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Met het UWV heeft 

overleg plaatsgevonden, waarbij onder meer melding is 

gedaan conform de Wet melding collectief ontslag. Het UWV 

heeft op de productielocatie van VKT een collectieve intake 

gehouden. Desgevraagd heeft de curator vragen van 

personeelsleden van beantwoord.    

 

Verslag 3: 

De curator heeft aanvullende vragen van personeelsleden 

beantwoord.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.  

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek -  

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De productielocatie van VKT bevindt zich in Montfort.  

VKT beschikt over een productielijn voor de productie van 

houten kozijnen en gevelelementen. Daarnaast beschikt 

VKT over diverse aanverwante productiemiddelen variërend 

van een spuitcabine tot handgereedschap. Naast de 

productiemiddelen had VKT de beschikking over een 

gebruikelijk kantoorinventaris (waaronder meubilair, ICT-

voorzieningen, ambulant materieel et cetera).  

3.6 Verkoopopbrengst € 387.750,- (waarvan een deel ad. € p.m. betrekking heeft 

op transportbokken).  

 

Verslag 3: 

De transportbokken hebben naar opgave van het NTAB een 

waarde ad € 33.252,00. Dit bedrag valt in de afrekening toe 

aan de pandhouder ABN AMRO Bank N.V., nu het hier geen 
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bodemzaken betreft.  

3.7 Boedelbijdrage De koopsom voor de bedrijfsmiddelen is op de 

faillissementsrekening betaald. Het betreft hier, met 

uitzondering van de transportbokken, bodemzaken. Een 

deel van de koopsom voor de bedrijfsmiddelen heeft 

betrekking op zogenaamde transportbokken; het daarop 

betrekking hebbende deel van de koopsom zal onder aftrek 

van een boedelbijdragen aan de pandhouder ABN AMRO 

Bank N.V. worden uit betaald.   

 

Verslag 3: 

De boedelbijdrage ter zake de transportbokken bedraagt € 

2.011,75 inclusief BTW.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet, met uitzondering van de 

transportbokken, bodemvoorrecht.  

  Werkzaamheden Inventarisatie activa en verkoop daarvan (zie nader onder 

6. van dit verslag).  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Per datum faillissement was sprake van: 

1. Grondstoffen (ruw hout, plaatmateriaal); 

2. Grijpvooraad (isolatiemateriaal, chemische en 

mechanische bevestigingsmiddelen en raam-/deurbeslag 

et cetera) 

3. Gereed product; 

4. Onderhanden werk (nog af te maken projecten en 

halffabrikaten). 

3.10 Verkoopopbrengst Omstreeks 1 mei 2014 zijn de activiteiten met betrekking 

tot de voortzetting gestaakt. Ter zake de alsdan aanwezige 

voorraad is de curator in overleg getreden met de 

doorstarter, die op een deel hiervan een bod heeft 

uitgebracht. Partijen (de curator, de doorstarter en de 

pandhouder) hebben dienaangaande overleg gehad en 

grondstoffen grijpvoorraad zijn verkocht aan de doorstarter. 

De opbrengsten zijn als volgt: 

 

1. Grondstoffen: € 85.000,- (waarvan € 72.500,- is betaald 

voor reguliere grondstoffen en € 12.500,- voor 

orderspecifiek ingekocht hout); 

2. Grijpvoorraad: € 36.000,-.  

 

In het kader van de voortzetting van de onderneming zijn 

orders (aldus onderhanden werk/gereed product) 

afgemaakt en uitgeleverd (zie nader onder 6 van dit 
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verslag). Hiervan dient nog afrekening te worden opgesteld. 

Het deel van het gereed product/onderhanden werk wat 

niet in het kader van de voortzetting ten gelde werd 

gemaakt zal via een internetveiling van BVA Auctions 

worden verkocht. De betreffende goederen zijn daartoe 

inmiddels overgebracht naar een aparte locatie. De curator 

dient nog een afrekening van de veiling te ontvangen.   

 

Verslag 3: 

Via BVA Auctions is het gereed product/onderhanden werk 

in een internetveiling verkocht. De netto opbrengst bedroeg 

€ 22.527,60. Conform afspraak met ABN AMRO Bank N.V. 

heeft de boedel de boedelbijdrage 5% (€ 1.362,92 inclusief 

BTW) ontvangen.  

3.11 Boedelbijdrage Met de pandhouder ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken 

gemaakt over een boedelbijdrage. Hiervan dient nog een 

afrekening te worden opgemaakt.   

 

Verslag 3: 

Boedelbijdrage verkoop via BVA Auctions: € 1.362,92. 

Voor wat betreft de grondstoffen en grijpvoorraad heeft de 

curator een voorstel (voor de volledige afrekening tussen 

ABN AMRO Bank N.V. en de boedel) neergelegd.  

 

Ter zake de onder punt 3.9 genoemde opbrengsten werd de 

boedelbijdrage als volgt opgenomen in de eindafrekening 

met de bank:  

 

- Orderspecifiek hout: € 756,25 (3.9 onder 1); 

- Grijpvoorraden: € 2.178,--; (3.9 onder 2) 

- Grondstoffen: € 4.386,25; (3.9 onder 1) 

Allen inclusief btw. 

 

Ter zake de post gereed product (3.9 onder 3) werd in de 

eindafrekening een bedrag aan boedelbijdrage 

meegenomen van € 138.699,98 inclusief BTW. 

 

Ter zake de post onderhanden werk (3.9 onder 4) werd in 

de eindafrekening een bedrag aan boedelbijdrage 

meegenomen van € 187.875,45 inclusief BTW. 

 

Verslag 4: 

De boedelbijdrage moet nog door de Bank voldaan worden. 
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Verslag 5: 

De boedelbijdrage moet nog immer door de Bank voldaan 

worden. 

 

Verslag 6: 

De afrekening met de Bank dient nog plaats te vinden. De 

bank dient enerzijds nog bijdrages aan de boedel te 

voldoen; anderzijds dient de boedel nog afdrachten uit te 

voeren. 

 

Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, 

waarin alle posten ter zake de afrekening van de 

boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen. Omtrent één 

(debiteuren/onder handen werk(OHW))post is nog geen 

definitief uitsluitsel over de boedelafdracht, om welke rede 

de afrekening nog grotendeels op zich laat wachten. Bank 

en boedel bezien of deze post uit de integrale afrekening 

kan of moet worden gehaald, zodat ten aanzien van de 

overige posten, alsnog kan worden afgerekend met de 

bank. 

 

Verslag 7: 

Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de 

boedel een feit en heeft de Bank op een 

tussenrekening van de curator € 344.055,75 

overgemaakt. Dit bedrag komt deels toe aan de 

boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een ander 

deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze 

onderlinge afrekening zal de curator aanstonds 

maken, waarna de gelden overgemaakt kunnen 

worden naar de respectievelijke 

faillissementsrekeningen. 

 Werkzaamheden Inventarisatie voorraden en onderhanden werk posities. 

Afstemming met ABN AMRO Bank N.V. en NTAB. 

Dossiervorming ter zake de lopende, vanwege faillissement 

stilgevallen, projecten. Onderhandeling met geïnteresseerde 

partijen en vastlegging gemaakte afspraken ter zake 

verkoop/overdracht. Overleg BVA Auctions in verband met 

veiling.  

 

Verslag 3: 

Onderzoek opbrengst veiling. Afrekening opstellen met ABN 

AMRO Bank N.V.  
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Andere activa 

3.12 Beschrijving 1. Intellectuele eigendomsrechten (waaronder merken); 

2. Rollend materieel (bedrijfsbus Opel Vivaro en aanhanger 

Henra); 

3. Immateriële activa/goodwill (handelsnamen, internet 

domeinnamen en projectinformatie/dossiers).  

3.13 Verkoopopbrengst 1. € 9.250,- 

2. € 2.750,- 

3. € 70.000,- 

 

Verslag 3: 

De opbrengst van de immateriële activa/goodwill komt aan 

de boedel toe. De opbrengst van de intellectuele 

eigendomsrechten en het rollend materieel komt aan de 

pandhouder ABN AMRO Bank N.V. toe. Ter zake heeft de 

boedel recht op een boedelbijdrage van 10% 

respectievelijk (€ 1.119,25 en € 332,75,-- inclusief BTW).  

 

Verslag 4: 

De boedelbijdrage moet nog door de bank voldaan worden. 

 

Verslag 5: 

De boedelbijdrage moet nog immer door de bank voldaan 

worden. 

 

Verslag 6: 

De te betalen boedelbijdrages worden in de eindafrekening 

meegenomen. 

 

Verslag 7: 

De te betalen boedelbijdrages zijn inmiddels 

ontvangen. 

 werkzaamheden Inventarisatie. Onderhandeling met geïnteresseerde 

partijen over verkoop. Contractsluiting en financiële 

afwikkeling. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement bedroeg de openstaande 

debiteurenpositie € 3.756.836,- verdeeld over 39 

debiteuren.  

 

Verslag 3: 
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Volgens de opgave van Mirus International (nb. de door 

ABN AMRO Bank N.V. ingeschakelde partij voor de 

debiteureninning) bedraagt het totaal bedrag aan 

openstaande debiteuren € 4.143.655,-.  

4.2 Opbrengst tot heden Per 12 mei 2015 is een bedrag van € 934.951,- ontvangen. 

Met een deel van de debiteuren, waarvoor ook nog gewerkt 

is c.q. aan wie nog producten zijn geleverd, zijn 

totaalafspraken gemaakt waarbij de openstaande 

vorderingen zijn meegenomen.  Ter zake deze 

leveringen/inning is in totaal ten gunste van de bank en de 

boedel € 2.153.342,- voldaan. Op deze opbrengst zijn voor 

een bedrag van € 94.727,55 aan kosten in mindering 

gebracht en grotendeels betaald door de Bank, terwijl de 

verdeling tussen de boedel en de Bank over het netto deel 

nog afgerond dient te worden. Bij deze afwikkeling wordt 

ook de inning van de debiteuren betrokken. 

 

Verslag 3: 

De stand per 23 mei 2017 is als volgt: 

Totaal geïnd: € 1.475.360,- 

Openstaand: € 405.402,- 

Oninbaar: € 2.262.893,- 

 

Ter zake de post “Openstaand” betreft het in totaal 3 

debiteuren. Een post ad € 8.402,- komt toe aan de boedel 

en de incasso ter zake wordt door de boedel opgepakt. Voor 

wat betreft de overige 2 posten wordt de incasso verder ter 

hand genomen door Mirus International.  

 

Ter zake de post oninbaar is het volgende van belang: 

(a) € 339.186,- is te vorderen van gefailleerde 

groepsvennootschappen. Deze vorderingen moeten als 

oninbaar worden beschouwd.  

(b) € 439.014,- is te vorderen van niet gefailleerde 

groepsvennootschappen. Deze vorderingen zijn echter voor 

faillissement verrekend met tegenvorderingen.  

(c) € 1.484.693,- is onbetaald gebleven ten gevolge van 

tegenvorderingen van debiteuren, waardoor zij een schuld 

geheel of gedeeltelijk verrekend hebben. Daar waar een 

tegenvordering is gepretendeerd is deze, in overleg met 

Mirus International, ABN AMRO Bank N.V. en de curator, 

beoordeeld.  

 

Aan de boedel komt vooralsnog een bedrag toe ad € 
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171.055,-- ter zake onverpande debiteuren, vanwege een 

contractueel onoverdraagbaarheidsbeding in diverse 

aanneem- cq. opdrachtovereenkomsten tussen VKT en 

debiteuren.  

 

Verslag 4: 

De afrekening met de Bank dient nog plaats te vinden. 

 

Verslag 5: 

De Bank dient de gelden nog aan de boedel af te dragen. 

 

Verslag 6: 

De eindafrekening met de Bank dient nog gemaakt te 

worden. 

 

Thans is gebleken dat één specifieke debiteur niet genegen 

is over te gaan tot betaling van het openstaande saldo. 

Bank en boedel treden nader in overleg over de inning. 

Deze post heeft invloed op de eindafrekening met de bank 

voor wat betreft de boedelbijdragen. 
 

4.3 Boedelbijdrage De debiteuren worden in opdracht van de pandhouder ABN 

AMRO Bank N.V. geïnd door Mirus International. Over het 

geïnde aan debiteuren ter zake waarvan ook onderhanden 

werk is uitgeleverd/afgemaakt heeft de boedel een 

boedelvergoeding van 5% bedongen. Aangezien voor 

verschillende debiteuren ook nog werk onderhanden is, 

worden zoveel als mogelijk in dat kader ook afspraken 

gemaakt over de betaling van het debiteurensaldo; in dat 

kader spelen diverse discussies over onder meer garantie. 

Bij de inning van de debiteuren heeft de curator veelvuldig 

overleg met Mirus International. In dat kader is van belang 

dat (mede gelet op de discussie met debiteuren) (i) 

schikkingen enkel kunnen worden aangegaan met 

medewerking van de curator (Hoge Raad Neo-River) en (ii) 

de curator onderzoek doet naar onverpande vordering 

ingevolge een  zogenaamd “onoverdraagbaarheidsbeding” 

(HR Coface/Intergamma). Ingeval van een 

onoverdraagbaarheidsbeding komt de vordering aan de 

boedel toe in plaats van de pandhouder.    

 

Verslag 3: 

De curator heeft de afrekening bij de bank neergelegd. Aan 

de boedel komt vooralsnog onder deze post een 

boedelbijdrage toe  ad € 28.808,70.   
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Verslag 4: 

De bank dient deze boedelbijdrage ook nog te voldoen. 

 

Verslag 5: 

De bank dient deze boedelbijdrage nog immer te voldoen. 

 

Verslag 6: 

De eindafrekening met de Bank dient nog gemaakt te 

worden. 

 

Verslag 7: 

Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de 

boedel een feit en heeft de Bank op een 

tussenrekening van de curator € 344.055,75 

overgemaakt. Dit bedrag komt deels toe aan de 

boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een ander 

deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze 

onderlinge afrekening zal de curator aanstonds 

maken, waarna de gelden overgemaakt kunnen 

worden naar de respectievelijke 

faillissementsrekeningen.  

 Werkzaamheden Inventarisatie debiteuren. Overleg pandhouder en Mirus 

International in verband met inning. De curator heeft 

veelvuldig overleg met Mirus International, met name 

betreffende het eventueel treffen van 

regelingen/schikkingen. De curator heeft nog nader 

onderzoek gedaan naar onoverdraagbare (en dus 

onverpande) vorderingen. Dit wordt meegenomen in de 

definitieve afrekening.  

 

Verslag 3: 

Controle stukken; overleg Mirus International/ABN AMRO 

Bank N.V.; opstellen afrekening.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

VKT maakt onderdeel uit van een concernfinanciering bij 

ABN AMRO Bank N.V.  De Doorwin Groep heeft met ingang 

van oktober 2014 de beschikking over vaste 

kredietfaciliteiten in rekening-courant van in totaal € 19,5 

miljoen en daarnaast € 2 miljoen extra seizoenskrediet in 

de periode augustus tot en met oktober van het boekjaar.  

Daarbovenop heeft de Doorwin Groep met ingang van 
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oktober 2014 de beschikking over een variabele borrowing 

base kredietfaciliteit van maximaal € 11,5 miljoen die 

maandelijks varieert op basis van de hoogte van de 

uitstaande debiteuren (75% - 60%) en de hoogte van de 

voorraden verminderd met de uitstaande "grondstof" 

crediteuren (50%). De totale maximale kredietfaciliteit op 

basis van deze regeling bedraagt vanaf oktober 2014 

maximaal € 33 miljoen zoals hiervoor uiteengezet.  De 

vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedroeg per 

faillissementsdatum ongeveer € 30 miljoen.  

 

Verslag 3: 

ABN AMRO Bank N.V. dient nog een actuele opgave van 

haar vordering te verstrekken. De curator heeft inmiddels 

een afrekening bij ABN AMRO Bank N.V. neergelegd. Deze 

dient nog definitief te worden vastgesteld.  

 

Verslag 4 

De afrekening dient door de bank nog geaccordeerd ten 

worden. 

 

Verslag 5: 

Mede vanwege personeelswisselingen bij de bank is de 

afrekening nog niet door de bank geaccordeerd. 

5.2 Leasecontracten VKT heeft de navolgende lease-/huurovereenkomsten 

afgesloten.  

 

Operational leaseovereenkomsten voor: 

1. Voertuigen.   

2. Copiers/printers.  

3. Heftrucks.  

De voertuigen zijn inmiddels allemaal geretourneerd. De 

overige goederen zullen worden geretourneerd, tenzij de 

doorstarter één of meerdere overeenkomsten overneemt. 

Bij het retourneren van goederen wordt bedongen dat 

daarmee de overeenkomst ook is beëindigd.  

 

Financial leaseovereenkomsten voor: 

1. Vrachtwagen Volvo. 

2. Trailer Jumbo.  

Uit een door het NTAB opgemaakt taxatierapport blijken de 

waardes van de onder 1. en 2. genoemde zaken lager te 

zijn dan de restschuld. De doorstarter zal de 

overeenkomsten overnemen, dan wel de goederen 
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retourneren. De goederen zijn in overleg tussen de 

leasemaatschappij, de doorstarter en de boedel aan de 

doorstarter overgedragen. Voor de werkzaamheden van de 

boedel is een boedelbijdrage overeengekomen van € 

2.000,- inc. BTW. De boedelbijdrage dient nog te worden 

voldaan.  

 

Verslag 3: 

De voornoemde overname heeft plaatsgevonden, waarbij 

werd afgesproken dat ten behoeve van de 

leasemaatschappij door overnemer een nieuw pandrecht 

zou worden gevestigd op de voornoemde voertuigen, 

waarna de vordering van de leasemaatschappij jegens de 

boedel van de crediteurenlijst geschrapt zou worden. In 

verband met de boedelbijdrage en het schrappen van 

voornoemde vordering werd de leasemaatschappij opnieuw 

aangeschreven, met het verzoek de boedel te informeren 

omtrent het (nieuwe)pandrecht. 

 

Verslag 4: 

De boedelbijdrage dient nog voldaan te worden. 

 

Verslag 5: 

Ook deze bijdrage dient nog voldaan te worden. 

 

Verslag 6: 

De eindafrekening met de Bank dient nog gemaakt te 

worden. 

 

Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, 

waarin alle posten ter zake de afrekening van de 

boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen. Omtrent één 

(debiteuren/onder handen werk(OHW))post is nog geen 

definitief uitsluitsel over de boedelafdracht, om welke rede 

de afrekening nog grotendeels op zich laat wachten. Bank 

en boedel bezien of deze post uit de integrale afrekening 

kan of moet worden gehaald, zodat ten aanzien van de 

overige posten, alsnog kan worden afgerekend met de 

bank. 

 

Verslag 7: 

Inmiddels is de afrekening tussen de Bank en de 

boedel een feit en heeft de Bank op een 

tussenrekening van de curator € 344.055,75 
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overgemaakt. Dit bedrag komt deels toe aan de 

boedel van Vianen Kozijntechniek B.V.; een ander 

deel komt toe aan de boedel van Gevelplan B.V. Deze 

onderlinge afrekening zal de curator aanstonds 

maken, waarna de gelden overgemaakt kunnen 

worden naar de respectievelijke 

faillissementsrekeningen. 

De Bank was in totaal € 548.982,75 aan de boedels 

van VKT en Gevelplan B.V. verschuldigd op welk 

bedrag in mindering strekte een bedrag van in totaal 

€ 204.927,- Diverse debiteuren met een totaalbedrag 

van € 204.927,- hadden namelijk hun betalingen 

rechtstreeks op één van de beide 

faillissementsrekeningen gedaan, zodat deze 

betalingen zijn meegenomen in de definitieve 

afrekening met de Bank. 
 

5.3 Beschrijving zekerheden VKT heeft aan ABN AMRO Bank N.V. de navolgende 

zekerheden verstrekt: 

- pandrecht op roerende zaken; 

- pandrecht op voorraden; 

- pandrecht op vorderingen; 

- pandrecht op intellectuele eigendomsrechten.  

5.4 Separistenpositie Met ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken gemaakt, zodat zij 

zich tot op heden niet als separatist heeft gemanifesteerd.  

5.5 Boedelbijdragen Met ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken gemaakt over 

boedelbijdragen, zulks als percentages van de opbrengst. 

Het totaal aan boedelbijdragen is nog niet bekend. Tussen 

ABN AMRO Bank N.V. en de boedel dient nog een 

afrekening te worden opgemaakt. 

 

Verslag 3: 

In dit verslag is per post aangegeven welke boedelbijdragen 

aan de boedel toekomen.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud De crediteuren van VKT zijn uitgenodigd hun rechten 

kenbaar te maken. Een groot aantal leveranciers heeft een 

beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud/reclamerecht. 

Deze beroepen zijn beoordeeld. De beoordeling van de 

verschillende claims is een tijdintensief traject geweest. 

Hiertoe is met name relevant dat met een groot aantal 

leveranciers al geruime tijd zaken werd gedaan. De wijze 

van contractsvorming was echter in veel gevallen niet 

consistent, waardoor op detailniveau onderzocht moest 

worden hoe overeenkomsten tot stand kwamen. Met name 

daarbij was van belang welke algemene voorwaarden van 
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toepassing waren: de inkoopvoorwaarden van VKT of de 

verkoopwaarden van leveranciers (met in de regel een 

eigendomsvoorbehoud). Daarnaast was bij verschillende 

leveranciers sprake van een groot aantal orders; bovendien 

was de aanwezige voorraad omvangrijk en divers. Met 

enkele crediteuren loopt nog een discussie over de 

rechtsgeldigheid van het beroep. Bij de beoordelingen van 

de eigendomsvoorbehouden heeft tevens afstemming 

plaatsgevonden met de panhouder op de voorraad. Daar 

waar een beroep rechtsgeldig was, hebben de betreffende 

leveranciers de mogelijkheid gekregen om op 24 april 2015 

hun eigendommen retour te halen. Met één crediteur speelt 

nog een discussie over een partij (kunststof) kozijnen en 

glas die bij VKT stond; partijen zijn in overleg om te bezien 

of een minnelijke regeling kan worden getroffen. Inmiddels 

is in overleg tussen de leverancier, ABN AMRO Bank N.V. 

(als pandhouder) en de boedel een regeling bereikt. De 

regeling houdt in de kozijnen aan de leverancier worden 

geleverd tegen betaling van een bedrag ad. € 16.250,-. De 

opbrengst komt toe aan ABN AMRO Bank N.V., onder aftrek 

van een boedelbijdrage. 

 

Verslag 3: 

De boedelbijdrage is € 2.783,--.  

5.7 Reclamerechten Zie onder 5.6. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden Beoordeling zekerheidsrechten; inventarisatie van activa en 

daaraan gerelateerde zekerheidsrechten. 

Afwikkeling eigendomsvoorbehouden / eigendomsrechten 

(waaronder beoordeling van rechten en de organisatie van 

een kijk-/ophaaldag), alsmede correspondentie ter zake. 

Afwikkeling discussie eigendomsvoorbehoud, waaronder het 

sluiten van een minnelijke regeling.  

 

Verslag 3: 

Opstellen eindafrekening ABN AMRO Bank N.V. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator de 

productie stilgelegd. Met behulp van het managementteam 

(“MT”) en het  NTAB is vervolgens het gereed product, de 

voorraad en het onderhanden werk in kaart gebracht. Het 
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doel van de exercitie was om zoveel mogelijk opdrachten af 

te maken teneinde niet alleen het onderhanden 

werk/gereed product ten gelde te maken, maar ook om te 

voorkomen dat lopende projecten van opdrachtgevers 

werden vertraagd (waarmee tevens een betere 

uitgangspositie werd gecreëerd om de debiteuren te innen).  

Op basis van het onderzoek is een gedetailleerd overzicht 

opgesteld per faillissementsdatum met onder meer (i) het 

project, (ii) de aanneemsom, (iii) de kosten, (iv) het 

verbruikte materiaal, (v) het nog te verbruiken materiaal en 

(vi) de noodzakelijke manuren. Bij de opstelling van het 

overzicht is van de veronderstelling uitgegaan dat nog te 

verbruiken materialen afgerekend dienen te worden (of 

afgerekend dient te worden is afhankelijk van de vraag of 

er sprake is van een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud/recht van reclame). In totaal betrof 

het een orderwaarde van € 1.221.499,- en een 

debiteurenportefeuille € 2.784.682,-.  

 

Met ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken gemaakt over de 

verdeling van de te genereren opbrengst van de 

voortzetting. Daarbij is de afspraak gemaakt dat aan de 

boedel dient te toe te komen 25% van de netto opbrengst 

en in de facturatie aan opdrachtgevers begrepen BTW. 

Voorts werd de afspraak gemaakt dat 25% opbrengst 

tenminste dekking dient te bieden aan het aantal manuren 

(uitgaande van € 60,-) en voor zover dat niet zou zijn, het 

aan de boedel toekomende deel zou worden aangevuld. De 

operationele kosten zouden door ABN AMRO Bank N.V. 

worden gedragen.  

 

Op basis van het hiervoor omschreven onderzoek en de 

geformuleerde uitgangspunten heeft overleg 

plaatsgevonden met de opdrachtgevers. Bij het maken van 

afspraken over onderhanden werk/gereed product is zoveel 

als mogelijk een eventuele debiteurenpositie meegenomen. 

Van de 15 lopende projecten, is ten aanzien van 14 

projecten overeenstemming bereikt over geheel/gedeeltelijk 

afmaken van orders en uitleveren van gereed product. Op 

grond hiervan zijn orders afgemaakt en uitgeleverd.  

 

Op basis van de thans bekende gegevens is in totaal een 

opbrengst gerealiseerd van € 1.948.223,- (NB. in dit bedrag 

zitten ook ontvangsten op de debiteurenportefeuille, welke 
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nog moeten worden gespecificeerd). Dit bedrag dient als 

volgt te worden verdeeld: 

 

ABN AMRO Bank N.V. 
 

€        1.675.556  

Boedel 
 

€ 383.058  

Leveranciers 
  

€         94.737,55  

 

Voor zover een order werd afgemaakt is daarbij op 

detailniveau geadministreerd welke goederen van welke 

leverancier zijn verbruikt. Het bedrag van € 94.737,55,- 

gaat uit van de hypothese dat alles afgerekend dient te 

worden. De afrekening vindt thans plaats naar de 

leveranciers van wie goederen zijn verbruikt die aan de 

leverancier toebehoren (onder meer op basis van 

eigendomsvoorbehoud). Ingeval het uit te keren bedrag 

lager is dan begroot, zal dat de boedel nog een voordeel 

opleveren.  

 

In het kader van de afrekening met ABN AMRO Bank N.V. 

zal de definitieve opbrengst bekend worden en als resultaat 

van de voortzetting worden meegenomen in het financiële 

verslag. De boedel en ANB AMRO Bank N.V. zijn nog in 

overleg over de afrekening, welke pas voltooid kan worden 

zodra alle afspraken met boedelopdrachtgevers zijn 

afgewikkeld.   

 

Verslag 3: 

De boedel heeft een eindafrekening opgesteld voor de bank, 

waarin alle posten en /of boedelbedragen werden 

opgenomen, die nog afgewikkeld zouden moeten worden. 

6.2 Financiële verslaglegging Over de periode van voortzetting is een aparte financiële 

verslaglegging gevoerd. Via ABN AMRO Bank N.V. verkreeg 

de boedel zekerheid voor betaling van de operationele 

kosten.    

 Werkzaamheden Periodiek overleg met directie, MT, bank en NTAB. Een 

intensief traject gedurende de eerste weken van het 

faillissement. De aansturing en uitvoering van de 

afwikkelaspecten door de curator en kantoorgenoten, 

alsmede betrokken werknemers van VKT. Overleg NTAB in 

verband met de afrekening.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Na het uitspreken van het faillissement zijn de mogelijke 

opties voor een doorstart onderzocht. De curator heeft in 
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dat kader een verkoopmemorandum opgesteld. Uiteindelijk 

bleek slechts één partij geïnteresseerd te zijn in een 

doorstart. Met deze partij heeft aanvullend overleg 

plaatsgevonden en is onderhandeld. Uiteindelijk heeft de 

curator, met toestemming van de Rechter-Commissaris, 

overeenstemming bereikt over een doorstart door Vianen 

Techniek B.V. In dat kader is onder meer afgesproken dat: 

1. de curator tot 4 mei 2015 de gelegenheid heeft om 

onderhanden werk af te maken; 

2. de doorstarter 20 tot 25 werknemers van VKT in dienst 

neemt; 

3. de huurovereenkomst (de verhuurder is een aan 

doorstarter gelieerde vennootschap) per 4 mei 2015 

met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.   

6.4 Verantwoording Zie 6.3 van dit verslag. 

6.5 Opbrengst  

Bedrijfsuitrusting 
 

€        387.750,00  

Rollend Materieel 
 

€ 2.750,00  

Goodwill 
  

€         70.000,00  

IE-rechten €           9.250,00  

   
   

Totaal 
  

€   469.750,00  

 

Van de opbrengst van de bedrijfsuitrusting dient nog een 

deel aan de transportbokken te worden toegerekend. 

Daarnaast dient nog te worden afgerekend met ABN AMRO 

Bank N.V.  

6.6 Boedelbijdrage  

Bedrijfsuitrusting  
 

€ n.v.t. 

Transportbokken 
 

 p.m. 

Rollend Materieel (10%) 
 

€ 275,00 

Goodwill 
  

€ n.v.t. 

IE-rechten (10%)  € 925,00 

   
 

 
Totaal 

  
€ 1.200,00 

  

 Werkzaamheden Opzetten verkooptraject; besprekingen met geïnteresseerde 

partijen en bank. Onderhandelingen met concreet 

geïnteresseerde partijen, naar aanleiding van (eerste) 

biedingen. Schriftelijke vastlegging en (praktische) 

afwikkeling transactie. De curator heeft nog overleg gehad 

met de doorstarter aangaande enkele operationele zaken 

met betrekking tot de doorstart.  
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft een back-up laten maken van 

de financiële administratie en een accountant opdracht 

verstrekt op basis daarvan een quick-scan uit te voeren.  

 

Verslag 3: 

De administratie is nader onderzocht.  

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 20 februari 

2014, terwijl zulks uiterlijk op 31 januari 2014 had moeten 

plaatsvinden. De vraag doet zich voor of zulks als een 

“onbelangrijk” verzuim kan worden aangemerkt; de curator 

doet daar nog onderzoek naar. De jaarrekening over 2013 

is 2 dagen te laat gedeponeerd; volgens de curator is 

sprake van een onbelangrijk verzuim.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick-scan onderworpen. De 

curator heeft maatregelen getroffen om de relevante 

fysieke en digitale administratie veilig te stellen. De curator 

heeft een quick-scan laten uitvoeren door een accountant. 

Het op basis daarvan opgestelde rapport is met de account 

besproken. Op basis van het rapport zal verder onderzoek 

door de curator plaatsvinden. 

 

Verslag 3: 

Met de doorstarter heeft overleg plaatsgevonden in verband 

met het bewaren van de administratie.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

UWV: € 516.963,90 

Huur (bedrijfspand) € 59.995,83 

Huur (roerende zaken): € 4.841,98 
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Verslag 3: 

UWV: € 558.649,25 

Europrovyl B.V. (onverschuldigde betaling): € 12.323,80 

Huur (roerende zaken): € 5.734,96 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 1.113.647,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 630.897,- 

 

Verslag 3: 

€ 412.562,51 

8.4 Andere pref. Crediteuren ABN AMRO Bank N.V. (in verband met pandrechten).   

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

131 crediteuren.  

 

Verslag 3: 

135 crediteuren.  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 3.226.372,60 (exclusief vordering ABN AMRO Bank N.V.) 

 

Verslag 3:  

€ 3.298.679,56. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

(Nog) niet bekend.  

 

Verslag 3: 

Aan concurrente crediteuren zal vermoedelijk geen 

uitkering mogelijk zijn.  

 

 

Verslag 7: 

Alle boedelschulden lijken voldaan te kunnen worden. 

Ook kan een deel van de preferente schulden voldaan 

worden. Een uitkering aan de concurrente 

crediteuren is niet mogelijk. 

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken. Correspondentie 

en telefonisch overleg met crediteuren, Belastingdienst en 

UWV. 

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 
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9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak Verslag 3: 

De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- afwikkeling debiteuren / afrekening pandhouder; 

- onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten;  

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 4: 

a. afwikkeling boedelbijdrage e.d. met de pandhouder  

b. gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 5: 

Nadat de Bank de afrekening heeft geaccordeerd en de 

diverse gelden aan de boedel heeft overgemaakt. 

 

Verslag 6: 

Er is sprake van een integrale afrekening/afrekensheet, 

waarin alle posten ter zake de afrekening van de 

boedelbijdragen met de bank zijn opgenomen. Omtrent één 

(debiteuren/onder handen werk(OHW))post is nog geen 

definitief uitsluitsel over de boedelafdracht, om welke rede 

de afrekening nog grotendeels op zich laat wachten. Bank 

en boedel bezien of deze post uit de integrale afrekening 

kan of moet worden gehaald, zodat ten aanzien van de 

overige posten, alsnog kan worden afgerekend met de 

bank. 

 

Nadat de afrekening met de bank heeft plaats gevonden, 

kan de afwikkeling van het faillissement ter hand worden 

genomen. 

 

Verslag 7: 

De gelden zijn recent van de Bank ontvangen op een 

tussenrekening van de curator. Een klein deel van 

deze gelden komt de boedel van Gevelplan B.V. toe; 
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het merendeel komt de boedel van Vianen 

Kozijntechniek B.V. toe. De onderlinge afrekening zal 

thans ter hand worden genomen, zodat het 

faillissement  gedurende de komende verslagperiode 

kan worden afgewikkeld. 
 

10.3 Indiening volgend verslag Verslag 3: 

Ultimo maart 2018. 

 

Verslag 4: 

Ultimo augustus 2018 

 

Verslag 5: 

Ultimo 30 april 2019 

 

Verslag 7 

Uiterlijk 13 november 2019 

 

Verslag 8: 

Uiterlijk 12 mei 2020 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 12 november 2019    

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


