
 

 

 

1 
Gegevens onderneming: Aannemers Jansen & Vis B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/14/689 

FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG     Nummer:     4 Datum:   29 maart 2016 

 
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 

Aannemers Jansen & Vis B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te Aarle-Rixtel aan Het Laar no. 3, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

17228404, hierna te noemen: “Aannemers Jansen & 

Vis”. 

  

Faillissementsnummer F. 01/14/689 

Datum uitspraak 2 september 2014 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

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

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 

de volgende bedrijfsomschrijving: “De uitoefening van het 

aannemersbedrijf in de burgerlijke utiliteitsbouw, het 

ontwikkelen en/of financieren van projecten op het gebied 

van onroerende zaken, de handel in bouwmaterialen.”  

Omzetgegevens 2013: € 2.430.008 (concept cijfers) 

2012: € 6.538.635 

2011: € 2.786.036  

Personeel gemiddeld aantal 6 werknemers.    

  

Boedelrekening NL60 RABO 0191 2929 66 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 89.074,86 

Actief per verslagdatum € 64.773,62 

  

Verslagperiode 1 september 2015 – 29 maart 2016 

Bestede uren in verslagperiode 23,25 uur 

Bestede uren Totaal 144,43 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukte 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Aannemers Jansen & Vis is bij notariële akte d.d. 23 mei 

2008 opgericht door de besloten vennootschap BeeJee B.V., 

die tevens enig aandeelhouder en bestuurder is. Enig 

aandeelhouder en bestuurder van BeeJee B.V. is de heer B. 

Jansen.   

 

Aannemers Jansen & Vis maakt deel uit van een concern 

welke er –schematisch weergegeven- als volgt uitziet: 
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Voor de goede orde wordt opgemerkt dat enkel Aannemers Jansen & Vis B.V. in staat 

van faillissement verkeert.  

1.2 Winst en verlies 2013: € 212.285 (verlies) (concept cijfers) 

2012: €    6.065 (winst) 

2011: € 257.709 (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2013: €    233.631 (concept cijfers) 

2012: € 1.476.472 

2011: €    974.607 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. Gebleken is dat bij de Rechtbank 

Oost-Brabant, Kamer voor Kantonzaken, een procedure 

aanhangig is tussen Van den Broek Olie B.V. als eiseres en 

Aannemers Jansen & Vis B.V. als gedaagde. In dezen 

betreft het een lopende procedure betreffende een 

verifieerbare vordering en is de procedure op grond van 

artikel 29 Faillissementswet geschorst.     

1.5  Verzekeringen Door tussenkomst van Meeus Assurantiën B.V. had 

Aannemers Jansen & Vis de volgende verzekeringen 

afgesloten: 

 

- ziekteverzuimverzekering; 

- autoverzekeringen; 

- C.A.R.-verzekering; 

- inventaris/goederen-verzekering; 

- werkmaterieel-verzekering; 

- aansprakelijkheidsverzekering.  

 

De curator heeft de assurantietussenpersoon verzocht daar 

waar mogelijk verzekeringen te royeren. De verzekeringen 

zijn geroyeerd. Door de boedel is een premierestitutie 

ontvangen van in totaal € 5.341,89.   

1.6 Huur Volgens de bestuurder worden de navolgende zaken 

gehuurd: 

 

- de loods en werf van BeeJee B.V. 

- de bedrijfsmiddelen van BeeJee B.V. 
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- de kantoorruimten van de heer J. Jansen.   

 

De curator heeft met machtiging van de Rechter-

Commissaris de huurovereenkomst op grond van art. 39 

Faillissementswet opgezegd. De huurovereenkomsten met 

BeeJee B.V. als verhuurder zijn met wederzijds goedvinden 

beëindigd per faillissementsdatum (2 september 2014).  

1.7  Oorzaak faillissement Volgens de bestuurder ondervindt Aannemers Jansen & Vis 

sinds de economische crisis ernstige hinder van 

teruglopende omzet. De stagnerende woningmarkt heeft 

geleid tot exploitatieverliezen. Met name een groot project 

(Hof van Zeelst, fase 1) bleek verlieslatend te zijn. Door de 

slechte liquiditeitspositie was Aannemers Jansen & Vis niet 

meer in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Dit is 

volgens de bestuurder de aanleiding geweest het eigen 

faillissement aan te vragen.   

 Werkzaamheden De curator heeft na het uitspreken van het faillissement 

onderzoek gedaan in de openbare registers. Met de 

bestuurder hebben besprekingen plaatsgevonden. Het 

bedrijfspand van Aannemers Jansen & Vis is bezocht. De 

aangereikte administratie is bestudeerd. Overleg en 

correspondentie assurantietussenpersoon in verband met 

beëindigingen verzekeringen en premierestitutie. Opstellen 

huurbeëindiging met BeeJee B.V. Bestuderen processtukken 

Van den Broek Olie B.V.; brief aan Rechtbank en 

gemachtigde.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
6 werknemers.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Volgens het Handelsregister 12 werknemers.   

2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft, met machtiging van de Rechter-

Commissaris, bij brief d.d. 5 september 2014 de 

arbeidsovereenkomsten opgezegd.   

 Werkzaamheden De werknemers zijn bij brief geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan.  Voorts heeft overleg 

plaatsgevonden met het UWV. De intake van het UWV heeft 

collectief plaatsgevonden in het bedrijfspand. Daarnaast 

was sprake van een arbeidskracht die via een payroll-

constructie werkzaam was; deze overeenkomst met het 

payroll bedrijf is opgezegd.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 
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3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Bedrijfsmiddelen: 

Uit het overzicht van de materiële vaste activa blijkt dat 

Aannemers Jansen & Vis over beperkte bedrijfsmiddelen 

(steigermateriaal, server, ICT en hogedrukreiniger) 

beschikt. Het leeuwendeel van de materiële vaste activa is 

op 27 maart 2013 door Aannemers Jansen & Vis aan BeeJee 

B.V. verkocht.  

 

Voertuigen: 

Aannemers Jansen & Vis beschikt over een 2-tal 

bedrijfsauto’s (Volkswagen Transporter en Peugeot 

Partner). Deze bedrijfsauto’s worden via BVA Auctions in 

een internetveiling verkocht. De Peugeot heeft Aannemers 

Jansen & Vis in financial lease gekregen van PSA Finance; 

in overleg met de leasemaatschappij wordt het voertuig 

verkocht (zie onder 5.2).  

3.6 Verkoopopbrengst Bedrijfsmiddelen: 

De bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill zijn verkocht 

voor een totaalbedrag ad. € 10.000,-.  

 

Voertuigen: 

De Volkswagen Transporter is via een internetveiling van 

BVA Auctions verkocht; de netto opbrengst bedraagt € 

1.180,50. De Peugeot Partner is eveneens via BVA Auctions 

verkocht. De netto-opbrengst van dit voertuig is € 

5.214,49. Na inlossing van PSA Finance voor een bedrag 

ad. € 1.927,76, resteert aldus een bedrag ad. € 3.286,73 

voor de boedel.   

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht voor zover het 

bodemzaken betreft.  

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken. De curator heeft overleg  gehad met de 

bestuurder aangaande de bedrijfsmiddelen. De wijze van 

verkoop van de bedrijfsmiddelen wordt nog bezien. In het 

kader van de verkoop van de voertuigen heeft de curator 

overleg gehad met BVA Auctions. De verkoop van de 

bedrijfsmiddelen en voertuigen is nader opgepakt. Voor wat 

betreft de verkoop van de bedrijfsmiddelen is een 

koopovereenkomst opgesteld.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraad: 

De bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill zijn verkocht 

voor een totaalbedrag ad. € 10.000,-.  
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Onderhanden werk: 

Bij het uitspreken van het faillissement had Aannemers 

Jansen & Vis nog een 3-tal projecten (ieder project hield de 

bouw van een woning in) lopen. De opdrachtgevers hebben 

de curator een termijn gesteld ex. art. 37 

Faillissementswet, waarna de aannemingsovereenkomsten 

zijn ontbonden. Naar het zich laat aanzien zijn de projecten 

volledig uitgefactureerd.     

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.  

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden De curator heeft de administratie bestudeerd. De wijze van 

verkoop van de voorraad wordt nog bezien. De curator 

heeft de voorraad verkocht, waartoe een 

koopovereenkomst is opgesteld.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving A. Bouwcombinatie 

Aannemers Jansen & Vis participeerde met Bouwbedrijf 

Peter Peters B.V. in de bouwcombinatie Jansen & Vis – 

Peter Peters V.O.F. Deze bouwcombinatie werd in het leven 

geroepen om de bouw van een school te Eindhoven 

(Mimosaplein) te realiseren. De bouwcombinatie is 

overeenkomstig de combinatieovereenkomst door 

Bouwbedrijf Peter Peters B.V. opgezegd. De financiële 

afwikkeling dient nog plaats te vinden.  

 

B. Domeinnamen 

Aannemers Jansen & Vis heeft meerdere domeinnamen op 

haar naam geregistreerd.  

 

C. Goodwill 

 

D. Restituties 

Desgevraagd heeft de curator restitutie ontvangen van 

betaalde verzekeringspremies en voorschotten voor 

energie.  

 

E. Banksaldo 

Door Aannemers Jansen & Vis werd een bankrekening 

aangehouden met een positief saldo.   

 

F. Schikking 

Met BeeJee B.V., Otten Technische Installaties B.V. en de 

bestuurder is een schikking bereikt (zie hierna onder 7.).  

 

G. Aanspraak verzekering 

Door Aannemers Jansen & Vis is een verbouwing uitgevoerd 

aan een woning te Amsterdam. De eigenaars van de 
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naastgelegen woning hebben geklaagd over het feit dat de 

verrichte werkzaamheden tot schade (scheurvorming e.d.) 

zouden hebben geleid. Aannemers Jansen & Vis heeft 

melding gemaakt bij haar verzekeraar, die de zaak verder 

heeft opgepakt. Een door de verzekeraar ingeschakelde 

expert heeft de schade begroot op € 32.696,40, welke de 

verzekeraar wenst te vergoeden. Dit bedrag komt aan de 

boedel toe; waarbij degene die schade heeft geleden (de 

“laedens”) bevoorrecht is op deze opbrengst ex art. 3:287 

BW. De laedens stelt echter voor een bedrag ad. € 

153.551,63 (+ p.m.) aan schade te hebben. Partijen bezien 

in hoeverre een afwikkeling buiten rechte mogelijk is. Na 

overleg met de Belastingdienst en het UWV, alsook na 

toestemming van de Rechter-Commissaris, is de 

eventuele vordering op de verzekeraar gecedeerd aan 

de laedens. De boedel heeft hiervoor een vergoeding 

van € 3.269,64 ontvangen.  

3.13 Verkoopopbrengst A. De curator heeft van Bouwbedrijf Peter Peters B.V. een 

financiële eindafrekening ontvangen. Volgens de 

afrekening heeft het project een negatief resultaat, 

zodat uit hoofde hiervan geen bate voor Aannemers 

Jansen & Vis resteert.  

B. Zie onder C. 

C. De goodwill is, samen met de bedrijfsmiddelen en 

voorraad, verkocht voor een bedrag ad. € 10.000,-.  

D. In totaal is voor € 6.966,63 aan restitutie ontvangen.  

E. € 1.365,75 (banksaldo Rabobank Peel Noord U.A.).  

F. € 60.000,-, waarvan inmiddels € 50.000,- is betaald. 

Inmiddels is het volledige bedrag ad. € 60.000,- 

betaald.   

G. € 3.269,64.  

 werkzaamheden De administratie met betrekking tot de bouwcombinatie is 

bestudeerd. Ter zake de combinatie heeft de curator 

overleg gehad met Bouwbedrijf Peter Peters B.V. en diens 

raadsman. Het SIDN is verzocht een lijst van op naam van 

Aannemers Jansen & Vis geregistreerde domeinnamen te 

verstrekken. Correspondentie Bouwbedrijf Peter Peters 

B.V.; bestudering afrekening. Correspondentie/overleg in 

verband met verzekeringskwestie. Overleg 

assurantietussenpersoon, laedens, Belastingdienst en 

UWV; opstellen akte van cessie.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie bedraagt de openstaande 

debiteurenportefeuille € 82.036,24. Het leeuwendeel van de 

vorderingen staat al geruime tijd open.  

4.2 Opbrengst tot heden € 4.902,50  

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
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 Werkzaamheden De debiteuren zijn geïnventariseerd en aangeschreven met 

het verzoek om op de faillissementsrekening te betalen. In 

overleg met de bestuurder is de debiteurenincasso nader 

opgepakt. In het kader van debiteurenincasso heeft overleg 

plaatsgevonden met de bestuurder (waarbij de diverse 

posten nader zijn bestudeerd). Voorts is gecorrespondeerd 

met de diverse debiteuren. Met goedkeuring van de 

Rechter-Commissaris is de afspraak gemaakt dat de 

debiteurenopbrengsten van december 2014 bij helfte tussen 

de boedel en de bestuurder worden verdeeld. De tot op 

heden ontvangen debiteurenbetalingen zijn afgerekend. Eén 

debiteur had voorafgaand aan het faillissement het restant 

van de aanneemsom in een depot gestort. Met die debiteur, 

althans diens raadsman, heeft overleg plaatsgevonden over 

de afwikkeling van dat depot, waarbij uiteindelijk € 1.500,- 

aan de boedel is uitbetaald. Met één debiteur (bedrag: € 

13.774,05) wordt nog gediscussieerd over de gegrondheid 

van de vordering. Gelet op de gevoerde verweren dient 

deze vordering als oninbaar te worden beschouwd.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Aannemers Jansen & Vis had geen bancaire financiering. Bij 

de Rabobank Peel Noord U.A. werden een 3-tal rekeningen 

aangehouden (waaronder een G-rekening) met een 

gezamenlijk saldo van € 0,78. De bankrekeningen zijn 

inmiddels opgeheven. Op de lopende rekening werd 

uiteindelijk nog een positief saldo aangehouden, dat op de 

faillissementsrekening is uitbetaald.    

5.2 Leasecontracten Aannemers Jansen & Vis heeft een Peugeot Partner in 

financial lease van PSA Finance. De leaseovereenkomst valt 

te kwalificeren als huurkoop. In overleg met PSA wordt het 

voertuig verkocht via BVA Auctions, waarna uit de 

opbrengst eerst de restantvordering van PSA zal worden 

voldaan en de overwaarde de boedel toekomt.  Na inlossing 

van PSA Finance heeft de boedel een bedrag ad. € 3.286,73 

ontvangen.  

5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Peel Noord U.A. (1ste in rang): 

Ten gunste van Rabobank Peel Noord U.A. is door 

Aannemers Jansen & Vis een (derden)pandrecht voor de 

schuld van BeeJee B.V. gevestigd. Het pandrecht is 

gevestigd op inventaris, voorraad  en debiteuren. De 

curator heeft de bank er op gewezen dat ingeval de bank 

(deels) zal worden voldaan uit het door Aannemers Janssen 

& Vis derdenpandrecht, de boedel voor dat deel zou 

subrogeren in de vordering van de bank op BeeJee B.V. In 

overleg heeft de bank afstand gedaan van haar pandrecht.  

 

BeeJee B.V. (2de in rang): 
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Ten gunste van BeeJee B.V. is bij akte d.d. 28 augustus 

2014 (geregistreerd op 29 augustus 2014) een pandakte 

gevestigd op de inventaris, voorraad en debiteuren van 

Aannemers Jansen & Vis. De curator heeft zich op het 

standpunt gesteld dat deze verpanding in strijd is met 

artikel 47 Faillissementswet. In het kader van een 

minnelijke regeling heeft BeeJee B.V. afstand gedaan van 

alle ten gunste van haar door Aannemers Jansen & Vis 

gevestigde pandrechten.      

5.4 Separatistenpositie In overleg met Rabobank Peel Noord U.A. wordt de activa 

verkocht. Gelet op het bepaalde onder 5.3. van dit verslag 

is de activa onbezwaard eigendom, zodat geen sprake is 

van een separatistenpositie.   

5.5 Boedelbijdragen Met de Rabobank Peel Noord U.A. is afgesproken dat de 

opbrengst van bodemzaken via de boedel loopt en overige 

goederen een boedelbijdrage van 10%. Gelet op het 

bepaalde onder 5.3. is dit niet langer van toepassing, maar 

betreft het vrij actief.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Diverse leveranciers hebben eigendomsvoorbehoud 

geclaimd. De geleverde goederen werden evenwel voor het 

leeuwendeel voor specifieke projecten geleverd en 

verwerkt. De curator heeft een kijk- en ophaaldag 

georganiseerd, maar daarvan hebben de leveranciers geen 

gebruik gemaakt.     

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven; 

overleg Rabobank Peel Noord U.A. Onderzoek 

financieringsstukken en zekerheidsdocumentatie; overleg 

Rabobank Peel Noord U.A.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

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 Aan de boekhoudplicht is voldaan.  

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn telkenmale tijdig gedeponeerd.  
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

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. Zie onder 7.7. 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Zie onder 7.7. 

7.7. Schikking De curator heeft kort na het uitspreken van het 

faillissement de administratie bestudeerd en onderzoek 

gedaan naar de rechtmatigheidsaspecten. De 

onderzoekresultaten zijn op schrift gesteld, aan de 

bestuurder toegezonden en besproken. De bestuurder heeft 

vragen ten aanzien van de boekhouding kunnen 

verduidelijken/toelichten. Op basis van het onderzoek heeft 

de curator de volgende standpunten ingenomen: 

 

a. De verpanding aan BeeJee B.V. d.d. 28 augustus 

2014 is in strijd met art. 47 Faillissementswet.  

b. De contractsovername van de 

aannemingsovereenkomst voor het project Hof van 

Zeelst Fase II is onrechtmatig.  

c. De door Aannemers Jansen & Vis aan BeeJee B.V. en 

Otten Technische Installatie B.V. betaalde facturen 

in de periode juli/augustus 2014 zijn in strijd met 

artikel 47 Faillissementswet en artikel 2:9 Burgerlijk 

Wetboek.  

 

Door BeeJee B.V., Otten Technische Installatie B.V. en de 

bestuurder (hierna: “BeeJee c.s.”) is verweer gevoerd. 

Partijen zijn in overleg getreden over een minnelijke 

regeling ter beslechting van hun geschillen. BeeJee c.s. 

heeft daarbij inzicht verschaft in haar vermogenspositie. 

Het overleg van partijen heeft –met goedkeuring van de 

Rechter-Commissaris- geleid tot een minnelijke regeling, 

welke door partijen is vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst. De hoofdlijnen van de regeling 

zijn als volgt: 

 

1. BeeJee c.s. betalen ter finale kwijting € 60.000,-- 

aan de boedel. Dit bedrag zal worden voldaan door 

een betaling ineens van € 30.000,-- en vervolgens 6 

maandelijkse termijnen van € 5.000,-. Tot zekerheid 

van de betaling is een pandrecht (tweede in rang) 

gevestigd op de bedrijfsmiddelen van BeeJee B.V. 

Inmiddels is in totaal € 50.000,- betaald.  

2. De huurovereenkomsten –voor het bedrijfspand en 

de bedrijfsmiddelen- tussen Aannemers Jansen & Vis 

als huurder en BeeJee B.V. als verhuurder zijn per 
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datum faillissement beëindigd. Hiermee wordt een 

boedelschuld van ca. € 15.000,-- uitgespaard. Ook is 

de managementovereenkomst tussen Aannemers 

Jansen & Vis en BeeJee B.V. per faillissementsdatum 

beëindigd.  

3. BeeJee B.V. heeft afstand gedaan van het ten gunste 

van haar gevestigde tweede pandrecht op 

bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren van 

Aannemers Jansen & Vis.   

 Werkzaamheden De aangereikte administratie is aan een quick scan 

onderworpen. Onderzoek administratie. Overleg aangaande 

administratie, rechtmatigheidsaspecten en minnelijke 

regeling. Opstellen vaststellingsovereenkomst.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

UWV: € 37.785,47 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 64.719,- + p.m. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 44.913,55  

8.4 Andere pref. Crediteuren € 153.551,63 (art. 3:287 BW) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: 77 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 707.648,58. 

 

Volgens de administratie: € 496.459,59 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Een uitkering aan concurrente schuldeisers zal niet mogelijk 

zijn. Gelet op de stand van de boedel zal een uitkering 

aan de Belastingdienst en het UWV mogelijk zijn; het 

faillissement zal vermoedelijk vereenvoudigd worden 

afgewikkeld (art. 137a Faillissementswet). De 

concurrente crediteuren zullen schriftelijk bericht 

ontvangen, zodat zij eventueel betaalde maar niet 

ontvangen BTW terug kunnen vragen.  

 Werkzaamheden De crediteuren hebben gelijk na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

Controle vorderingen Belastingdienst en UWV.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.  



 

 

 

11 
Gegevens onderneming: Aannemers Jansen & Vis B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/14/689 

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.  

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 29 maart 2016,    

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 

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. 


