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Gegevens onderneming: Doorwin Raam en Deur B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/337  

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   1 Datum:    19 mei 2015 

 
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 

DOORWIN RAAM EN DEUR B.V., statutair gevestigd te 

Eindhoven en kantoorhoudende te (6562 AP) Groesbeek 

aan de Industrieweg no. 25, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17123726, hierna te noemen: 

“Doorwin Raam en Deur”.   

  

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 zijn te raadplegen via 

www.insolventies.rechtspraak.nl of www.abenslag.nl.  

  

Faillissementsnummer F. 01/15/337 

Datum uitspraak 28 april 2015 

  

Curator mr. S.J.O. de Vries 

Rechter-commissaris mr. G. te Biesebeek 

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

betreffen de bedrijfsactiviteiten van Doorwin Raam en Deur 

de “Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout. 

Fabricage van, handel in bouwelementen, - specialiteiten, 

daartoe dienende materialen, research, advies, voorlichting 

op het gebied van bouwspecialiteiten, -elementen alsmede 

houdsteractiviteiten”. 

Omzetgegevens De omzetgegevens van Doorwin Raam en Deur op 

vennootschappelijk niveau zijn nog niet aangereikt, deze 

gegevens zijn geconsolideerd in de jaarrekening van 

groepshoofd Kebo Holding II B.V. (F. 01/15/248) en van 

Doorwin B.V. (F. 01/15/250). 

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing. 

  

Boedelrekening NL51 RABO 0303 0994 02 (Rabobank) 
Gerealiseerd actief Nihil 

Actief per verslagdatum Nihil 

  

Verslagperiode 28 april 2015 tot en met 15 mei 2015 

Bestede uren in verslagperiode 0 uren 35 minuten 

Bestede uren totaal  0 uren 35 minuten 

 

 

 

0 Algemeen   

http://www.insolventies.rechtspraak.nl/
http://www.abenslag.nl/
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Achtergrond 

 

Doorwin Raam en Deur is opgericht in 2000 en maakt onderdeel uit van de “Doorwin 

Groep”. De Doorwin Groep is de Nederlands 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 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 
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dit traject geresulteerd in de verkoop van de Deuren Divisie en faillissementen van 

meerdere onderdelen van de Doorwin Groep, waaronder Doorwin Raam en Deur.  

 

Doorwin Ramen en Deuren B.V. 

 

De activiteiten van deze vennootschap waren al geruime tijd voorafgaande aan haar 

faillissement beëindigd. Feitelijk is sprake van een lege vennootschap, waarin alle nog 

substantiële fiscale, bancaire en intercompanyschulden zitten. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De bestuurder van Doorwin Raam en Deur is de besloten 

vennootschap Doorwin B.V. Het bestuur van Doorwin B.V. 

wordt gevormd door de heren J.C. Rietveldt en R.J.M.M.  

Meersschaert.  

1.2 Winst en verlies 2013: nog onbekend 

2012: nog onbekend 

1.3  Balanstotaal 2013: nog onbekend 

2012: nog onbekend 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.   

1.5  Verzekeringen Op het niveau van de Doorwin Groep waren de gebruikelijke 

bedrijfsverzekeringen afgesloten. De verschillende 

verzekeringen stonden op naam van Doorwin B.V. De 

verzekeringen zijn geïnventariseerd en waar nodig zijn 

afspraken gemaakt om de verzekeringsdekking te 

continueren. Nu de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt zal 

worden overgegaan tot een afbouw van de verzekeringen, 

in die zin dat de verzekeringen zullen worden beëindigd.  

1.6 Huur Doorwin Raam en Deur houdt kantoor te Groesbeek aan de 

Industrieweg no. 25. Dit pand wordt door 

moedermaatschappij Doorwin B.V. gehuurd van Uni-Invest 

B.V.  

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

financiële problemen van de Doorwin Groep uiteengezet. 

Voor Doorwin Raam en Deur had te gelden dat zij financieel 

en materieel volledig afhankelijk was van Doorwin B.V. Met 

het faillissement van Doorwin B.V. en haar 

dochtervennootschappen waren alle financiële 

voedingslijnen voor Doorwin Raam en Deur verbroken, 

waardoor zij niet meer kon voldoen aan haar financiële 

verplichtingen.  

 

De activiteiten van Doorwin Raam en Deuren B.V. was al 

geruime tijd voorafgaande aan het faillissement beëindigd. 

 Werkzaamheden Op het niveau van de Doorwin Groep: 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 
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verzekeraars. Op het niveau van Doorwin Raam en Deuren 

B.V. hebben nog geen noemenswaardige werkzaamheden 

plaats gevonden. Externe handelscrediteuren hebben zich 

tot op heden niet bij de curator gemeld. 

 

 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
2013: nog onbekend. 

2012: nog onbekend. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden -    

 

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 Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die 

aan Doorwin Raam en Deur toebehoren . 

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus -  

  Werkzaamheden Inventarisatie administratie. Bespreking met directie.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Inventarisatie administratie. Bespreking met directie. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Niet van toepassing.  

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden -  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Uit de administratie is niet gebleken dat Doorwin Raam en 

Deur debiteuren heeft.   

4.2 Opbrengst tot heden - 
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4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Inventarisatie administratie.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Doorwin Raam en Deur 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 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.  
5.2 Leasecontracten Niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving zekerheden Voor nakoming van bankfinanciering van de Doorwin Groep 

zijn de volgende zekerheden afgegeven: 

- verpanding van de aandelen van groepsmaatschappijen; 

- verpanding van machines, inventarissen, overige 

materiële vaste activa en voorraden; 

- verpanding van vorderingen inclusief vorderingen op 

handelsdebiteuren en intercompany leningen; 

- verpanding van uitstaande bankrekeningen; 

- verpanding van intellectuele eigendomsrechten; 

- verpanding van vorderingen op 

verzekeringsmaatschappijen onder 

verzekeringsovereenkomsten; 

- verpanding van vorderingen op hedging counterparties 

onder hedging agreements. 

5.4 Separistenpositie De Bank komt de opbrengst van de aan haar verpande 

zaken toe. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.   

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Omdat geen actief is aangetroffen zijn de 

zekerheidsdocumenten in relatie tot Doorwin Raam en Deur 

B.V. niet bestudeerd. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

6.2 Financiële verslaglegging -  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

7.2 Depot jaarrekeningen De instemmingsverklaring voor boekjaar 2013 cfm het 

bepaalde in artikel 403, lid 1 sub b Boek 2 BW is 

gedeponeerd op 31 oktober 2014. Zoals te doen 

gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 

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

onderzoek; bij de geconsolideerde jaarrekening over 2013 

werd geen controleverklaring opgemaakt/goedgekeurd. 

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.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Doorwin Raam en Deur B.V. maakt onderdeel uit van de 

fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Deze eenheid heeft 

een substantiële aan de fiscus te betalen schuld uit hoofde 

van de Omzetbelasting waarover door de directie van 

Doorwin B.V. en de zgn. Deurendivisie nog gesprekken 

worden gevoerd met de Belastingdienst. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing. 

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
(Nog) niet van toepassing.  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren gemeld. Uit 

de geconsolideerde balans blijkt dat Doorwin B.V. nog € 

2.224.000,- van Doorwin Raam en Deuren B.V. te vorderen 

heeft. 
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8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Vermoedelijk zal dit faillissement worden opgeheven bij 

gebrek aan baten.  

 Werkzaamheden Inventarisatie administratie.  

 

9 Procedures  

   

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

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend,. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk daarnaast liggen op onderzoek naar de 

rechtmatigheidsaspecten. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo oktober 2015. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 19 mei 2015,     

 

 

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. 
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