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Gegevens onderneming 

 

Faillissementsnummer 

Datum uitspraak 

 

Curator 

Rechter-commissaris 

 

Activiteiten onderneming 

Omzetgegevens 

Personeel gemiddeld aantal 

 

Boedelrekening 

Gerealiseerd actief 

Actief per verslagdatum 

 

Verslagperiode 

Bestede uren in verslagperiode 

Bestede uren Totaal 

 

De wijzigingen in de afgelopen verslagperiode worden hierna vetgedrukt weergegeven.

 

1 Inventarisatie 

 
1.1 Directie en organisatie 

1.2 Winst en verlies 

1.3  Balanstotaal 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Tevens tekstueel eindverslag   

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. 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Savelberg Holding B.V., statutair gevestigd te 

en kantoorhoudende te (6014 CB) Ittervoort

Branskamp 9. Ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 13033714.  

 

C/03/16/147 F 

26 april 2016  

 

mr. C.W.M. Slegers   

mr. M.M. Vanhommerig   

 

Naar opgaaf uit het handelsregister:  

Financiële holding.  

2013: (nog) niet bekend.  

2014: (nog) niet bekend. 

2015: (nog) niet bekend.  

2016: (nog) niet bekend. 

Geen werknemers betrokken.  

 

IBAN NL 58 ABNA 053 788 6729 

€ 8.679,77  

€ 5.042,97  

 

1 december 2016 t/m 27 januari 2017

13 uur en 35 minuten   

32 uur en 50 minuten   

De wijzigingen in de afgelopen verslagperiode worden hierna vetgedrukt weergegeven.

  

Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van 

Holding B.V. is mevrouw I. Savelberg.      

2013: (nog) niet bekend.  

2014: (nog) niet bekend. 

2015: (nog) niet bekend.  

2016: (nog) niet bekend. 

2013: (nog) niet bekend.  

2014: (nog) niet bekend. 

2015: (nog) niet bekend.  

1 

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

., statutair gevestigd te Stramproy 

Ittervoort, aan het adres 

Ingeschreven in het handelsregister onder 

1 december 2016 t/m 27 januari 2017   

De wijzigingen in de afgelopen verslagperiode worden hierna vetgedrukt weergegeven. 

lleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Savelberg 
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1.4 Lopende procedures 

1.5  Verzekeringen 

1.6 Huur 

1.7  Oorzaak faillissement 

 Werkzaamheden 

 

2 Personeel  

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Werkzaamheden 

 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

2016: (nog) niet bekend. 

Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

Zover bekend is er op naam van Savelberg Holding B.V. 

een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een  

opstalverzekering  afgesloten.  

 

De opstalverzekering zal worden gecontinueerd door / op 

kosten van de betrokken hypotheekhouder. De bedrijfs

aansprakelijkheidsverzekering zal worden geroyeerd. 

Savelberg Holding B.V. heeft een bedrijfspand in eigendom 

en huurt verder geen roerende zaken.    

Savelberg Holding B.V. betreft een holding

welke een (casco) bedrijfspand, alsmede de aandelen in de 

besloten vennootschap De Villiers Textielconditionering B.V.

(VTC) worden gehouden.  

 

VTC exploiteerde op haar beurt een in het bedrijfspand

gehuisveste wasserij. VTC is reeds per 1 maart 2016 in 

staat van faillissement verklaard en voorafgaande aan het 

faillissement had zij haar bedrijfsactiviteiten 

althans waren deze reeds drastisch afgenomen

VTC betaalde als gebruiksvergoeding voor het (casco) 

bedrijfspand de periodieke hypotheekgelden voor Savelberg 

Holding B.V., alsmede betaalde VTC de vaste lasten en 

nutsvoorzieningen. Vanwege de beëindigde bedrijfsvoering 

en het opvolgende faillissement heeft VTC 

niet meer voorzien in deze betalingen.   

 

Savelberg Holding B.V. genereerde geen eigen inkomsten 

waaruit de betaling van de hypotheektermijnen

andere vaste lasten kon plaatsvinden.       

 

Uiteindelijk heeft de energieleverancier E.on Benelux 

Levering B.V. het faillissement van Savelberg Holding 

verzocht vanwege openstaande facturen voor de levering 

van stroom en gas.  

 

Telefonisch contact en correspondentie met de 

bestuurder; een globale inventarisatie van het faillissement.

  

Geen werknemers  

-   

-  

- 

2 

end waren er per datum faillissement geen 

Zover bekend is er op naam van Savelberg Holding B.V. 

een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een  

De opstalverzekering zal worden gecontinueerd door / op 

kosten van de betrokken hypotheekhouder. De bedrijfs-

zal worden geroyeerd.  

Savelberg Holding B.V. heeft een bedrijfspand in eigendom 

holdingvennootschap in 

, alsmede de aandelen in de 

besloten vennootschap De Villiers Textielconditionering B.V. 

in het bedrijfspand 

maart 2016 in 

staat van faillissement verklaard en voorafgaande aan het 

faillissement had zij haar bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt, 

afgenomen.  

VTC betaalde als gebruiksvergoeding voor het (casco) 

bedrijfspand de periodieke hypotheekgelden voor Savelberg 

lde VTC de vaste lasten en 

. Vanwege de beëindigde bedrijfsvoering 

faillissement heeft VTC (geruime tijd) 

Savelberg Holding B.V. genereerde geen eigen inkomsten 

waaruit de betaling van de hypotheektermijnen en van de 

 

elijk heeft de energieleverancier E.on Benelux 

Levering B.V. het faillissement van Savelberg Holding 

verzocht vanwege openstaande facturen voor de levering 

met de middellijk 

globale inventarisatie van het faillissement.  
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3 Activa 

 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving 

3.2  Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving 

3.6 Verkoopopbrengst 

3.7 Boedelbijdrage 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

  Werkzaamheden 

 

Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

   

Savelberg Holding B.V. heeft een bedrijfsgebouw in 

eigendom welk gelegen is aan de Branskamp 9 te 

Ittervoort. Dit onroerend goed is bezwaard met een recht 

van hypotheek. Er dient nog concrete afstemming plaats  te 

vinden met de betrokken hypotheekhouder ter zake van de 

wijze van verkoop. Enige overwaarde is overigens niet te 

verwachten.  

 

In afwachting van de verkoop van het bedrijfspand 

waarborgt de betrokken hypotheekhouder de aansluiting 

van gas en elektra op leegstandsniveau.  

 

Verslag 2: 

Het betrokken bedrijfsgebouw wordt inmiddels in de vrije 

verkoop aangeboden.  

 

Verslag 3: 

Het betrokken bedrijfspand is inmiddels verkocht. De 

levering heeft plaatsgevonden op 31 december 2016. 

In het kader van de levering zal de boedel een bedrag ad 

2.500,- te vermeerderen met BTW als boedelvergoeding / 

tekengeld ontvangen.  

 

Verslag 4: 

De boedelbijdrage ad € 3.025,- (inclusief BTW) is 

inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

- 

De hypothecaire inschrijving bedraagt € 545.000,

Zie onder 3.1  

Verslag 3: 

Aanpassen / faillissementsproof maken koopakte; 

afstemming makelaar en hypotheekhouder. 

N.v.t.  

- 

- 

- 

- 

werk 

N.v.t.   

- 

3 

Savelberg Holding B.V. heeft een bedrijfsgebouw in 

aan de Branskamp 9 te 

. Dit onroerend goed is bezwaard met een recht 

van hypotheek. Er dient nog concrete afstemming plaats  te 

vinden met de betrokken hypotheekhouder ter zake van de 

wijze van verkoop. Enige overwaarde is overigens niet te 

van het bedrijfspand 

waarborgt de betrokken hypotheekhouder de aansluiting 

Het betrokken bedrijfsgebouw wordt inmiddels in de vrije 

jfspand is inmiddels verkocht. De 

31 december 2016.  

levering zal de boedel een bedrag ad € 

te vermeerderen met BTW als boedelvergoeding / 

(inclusief BTW) is 

inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.  

€ 545.000,-   

Aanpassen / faillissementsproof maken koopakte; 

afstemming makelaar en hypotheekhouder.  
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3.11 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving 

3.13 Verkoopopbrengst 

 werkzaamheden 

 

4 Debiteuren 

 
4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst tot heden 

4.3 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

 

5 

Bank / zekerheden 

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 

5.4 Separistenpositie 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

- 

- 

Zover bekend enkel de aandelen in het vermogen van De 

Villiers TextielConditionering B.V. Aan deze aandelen komt 

vanwege het faillissement van voornoemde echter geen 

enkele waarde toe.      

 

Verslag 4: 

Uit hoofde van de huurovereenkomst met de eerder 

gefailleerde werkmaatschappij De Villiers 

Textielconditionering B.V. is er over de opzegtermijn 

een bedrag aan huurpenningen ad € 5.600,

BTW) ontvangen.  

€ 5.600,-  

-   

   

De vordering ter zake van huurpenningen over de 

opzegtermijn dient in de relatie met VTC te 

vastgesteld en, bij toereikend actief van VTC, te worden 

afgewikkeld. 

- 

- 

-   

   

De Rabobank is als financier betrokken. Tot zekerheid van 

terugbetaling van deze financiering heeft de Rabobank een 

recht van hypotheek gevestigd ter zake van het 

registergoed aan de Branskamp 9 te Ittervoort.

faillissement bedroeg de vordering van de bank 

€ 508.671,-.        

N.v.t. 

N.v.t.  

Het is nog niet bekend op welke wijze de hypotheekhouder 

de verkoop van het registergoed wenst te bewerkstelligen

(onderhandse of openbare verkoop). 

 

Verslag 2: 

In eerste instantie wordt een onderhandse verkoop 

beproefd. Het pand is inmiddels in de markt gezet.

 

Verslag 3: 

Het bedrijfspand is inmiddels verkocht. Levering heeft 

4 

Zover bekend enkel de aandelen in het vermogen van De 

eze aandelen komt 

vanwege het faillissement van voornoemde echter geen 

Uit hoofde van de huurovereenkomst met de eerder 

gefailleerde werkmaatschappij De Villiers 

over de opzegtermijn 

€ 5.600,- (inclusief 

De vordering ter zake van huurpenningen over de 

VTC te worden 

vastgesteld en, bij toereikend actief van VTC, te worden 

 

Tot zekerheid van 

heeft de Rabobank een 

recht van hypotheek gevestigd ter zake van het 

registergoed aan de Branskamp 9 te Ittervoort. Per datum 

faillissement bedroeg de vordering van de bank  

Het is nog niet bekend op welke wijze de hypotheekhouder 

de verkoop van het registergoed wenst te bewerkstelligen 

instantie wordt een onderhandse verkoop 

. Het pand is inmiddels in de markt gezet.  

nmiddels verkocht. Levering heeft 
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5.5 Boedelbijdragen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

5.7 Reclamerechten 

5.8 Retentierechten 

 Werkzaamheden 

 

 

6 Doorstart / Voortzetten

 

Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

6.2 Financiële verslaglegging 

 Werkzaamheden 

 

Doorstart 
6.3 Beschrijving 

6.4 Verantwoording 

6.5 Opbrengst 

6.6 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

7 Rechtmatigheid 

 
7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Depot jaarrekeningen 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

inmiddels op 31 december 2016 plaatsgevonden

eigendomsoverdracht zal een restschuld aan de 

hypotheekhouder bestaan.      

Indien relevant dient dit nog nader te worden 

 

Verslag 3: 

Zie onder 3 van dit verslag.  

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t.  

Correspondentie en telefonisch onderhoud 

betrokken bank.    

oortzetten  

N.v.t.  

- 

- 

N.v.t. 

- 

- 

- 

- 

   

Verslag 3: 

De bestuurder in privé biedt geen enkel verhaal, waardoor 

een eventuele aansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid

2:10 BW niet opportuun is.   

2012: tijdig (31/1/2014) 

2013: niet tijdig (13/2/2015)  

2014: tijdig (20/1/2016)  

2015: De deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement.  

N.v.t. 

Een eventuele schending van de volstortingsverplichting is 

verjaard.    

Verslag 3: 

De bestuurder in privé biedt geen enkel verhaal, waardoor 

een eventuele aansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW niet 

opportuun is.    

Nog te onderzoeken.  

 

 

5 

plaatsgevonden. Na 

igendomsoverdracht zal een restschuld aan de 

te worden afgestemd.    

 met de 

 

De bestuurder in privé biedt geen enkel verhaal, waardoor 

een eventuele aansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 2 jo. 

nog niet verstreken per 

Een eventuele schending van de volstortingsverplichting is 

De bestuurder in privé biedt geen enkel verhaal, waardoor 

een eventuele aansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW niet 
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 Werkzaamheden 

 

8  Crediteuren 

 
8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus 

8.3 Pref. Vord. van het UWV 

8.4 Andere pref. Crediteuren 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

 Werkzaamheden 

 

9 Procedures 

  
9.1 Naam wederpartij(en) 

9.2  Aard procedure 

9.3 Stand procedure 

 werkzaamheden 

 

10 Overig 

  
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

10.2  Plan van aanpak 

10.3 Indiening volgend verslag 

 werkzaamheden 

 

Weert, 27 januari 2017     

   

 

mr. C.W.M. Slegers,   

curator 

 

 

 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

Verslag 3: 

Er is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.

Quick scan deponeringen handelsregister. 

 

Verslag 3: 

Beoordeling en afweging ter zake eventuele 

aansprakelijkheden. 

   

(nog) geen vordering aangemeld.  

Tot op heden aangemeld: € 5.007,-   

N.v.t. 

Aanvraagkosten faillissement € 1.624,- 

Watersysteemheffing € 440,34  

Tot op heden aangemeld: 6 vorderingen   

 

Tot op heden aangemeld: € 64.242,20 

 

Vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a 

Faillissementswet.   

Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en) 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

Aansluitend zal het faillissement voor 

vereenvoudigde afwikkeling worden voorgedragen. 

- administratieve en financiële afwikkeling. 

Dit 4e verslag betreft het tekstuele eindverslag. 

Verslag 1, 2, 3 en 4:   

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging.    

 

6 

Er is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.  

 

en afweging ter zake eventuele 

 

Vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a 

Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

Aansluitend zal het faillissement voor 

vereenvoudigde afwikkeling worden voorgedragen.  

administratieve en financiële afwikkeling.   

verslag betreft het tekstuele eindverslag.  

commissaris; 
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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, no

– 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.

 

 

 

Savelberg Holding B.V.  
C/03/16/147 F 

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 

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.

7 

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 

g 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. 


