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Gegevens onderneming: Betonlooks Installatie B.V. 
Faillissementsnummer: C/03/17/162F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer: 4, tevens tekstueel eindverslag        

Datum:   3 september 2018  

 
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 

Betonlooks Installatie B.V., statutair gevestigd te Meijel en 

kantoorhoudende te (5768 ET) Meijel, aan het adres 

Banmolen 13. Ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 65645960.   

  

Faillissementsnummer C/03/17/162 F 

Datum uitspraak 23 mei 2017  

  

Curator mr. E.J.M. Stals   

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn    

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

Het ontwerpen, de productie en assemblage van meubelen 

en wanden alsmede het samenstellen van onderdelen met 

betrekking tot meubelen en wanden door middel van op 

beton gelijkende producten.   

Omzetgegevens 2016: omstreeks € 190.000,- (interne cijfers) 

2017: omstreeks € 52.000,- (interne cijfers)  

 

De vennootschap is opgericht per 24 maart 2016  

Personeel gemiddeld aantal 6 werknemers  

  

Boedelrekening NL 78 ABNA 0247099090 

Gerealiseerd actief € 3.487,15   

Actief per verslagdatum € 3.487,15  

  

Verslagperiode 1 januari 2018 t/m 31 augustus 2018 

Bestede uren in verslagperiode 8 uur en 45 minuten  

Bestede uren Totaal 70 uur en 55 minuten   

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van Betonlooks Installatie B.V. is Betonlooks 

B.V. De heer B.L.J. Wijnen is enig alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder van Betonlooks B.V.          

1.2 Winst en verlies 2016: -/- € 67.000,- (interne cijfers) 

2017: -/- € 16.000,- (interne cijfers)  

 

De vennootschap is opgericht per 24 maart 2016 
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1.3  

 

Balanstotaal 
 

2016: € 169.100,- (interne cijfers) 

2017: € 215.400,- (interne cijfers)  

 

De vennootschap is opgericht per 24 maart 2016 

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig. 

 

Verslag 2: 

Een na datum faillissement door een voormalig werknemer 

aanhangig gemaakt kort geding is voortijdig ingetrokken en 

de vordering is aangemeld in het faillissement.  

   

1.5  Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.   

1.6 Huur Betonlooks Installatie B.V. exploiteerde haar onderneming 

vanuit een bedrijfslocatie aan het adres Banmolen 13 te 

Meijel. Deze bedrijfsruimte werd gehuurd; de huur is 

inmiddels met inachtneming van artikel 39 Fw door de 

curator opgezegd.   

 

1.7  Oorzaak faillissement Naar mededeling van de bestuurder is het faillissement te 

wijten aan het navolgende: 

 

Aanvankelijk werd het bedrijf geëxploiteerd in de vorm van 

een eenmanszaak. 

De vennootschap is opgezet met behulp van een private 

financier, die voldoende toekomstmogelijkheden/markt  

zag. Ondanks het feit  dat de opdrachtenportefeuille 

voldoende gevuld was, werd er geen/onvoldoende marge ( 

=winst) gemaakt. 

 

De voornaamste oorzaak daarvan zou gelegen zijn in de 

hoge personeelslasten ( hoge indirecte kosten).  

Daarnaast zou een aantal opdrachten niet op een 

correcte/juist wijze zijn afgewikkeld, waardoor deze 

(substantieel) verlieslatend is gebleken.  

Aanvang 2017 heeft de private financier zich volledig ui het 

bedrijf teruggetrokken, waardoor er een direct 

liquiditeitsprobleem is ontstaan.  

Uiteindelijk heeft voornoemde geresulteerd in het 

faillissement.    

    

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder, alsmede een globale 

(administratieve) inventarisatie van het faillissement.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
4 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 6 werknemers   
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faillissement 

2.3 Datum ontslagaanzegging 29 mei 2017  

 Werkzaamheden Aanzeggen ontslag; telefonisch contact en correspondentie 

UWV.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Binnen de bedrijfslocatie van gefailleerde bevindt zich een 

uiterst beperkte activa, bestaande uit voorraad en 

bedrijfsmiddelen. Een veiling van deze activa werd door het 

veilingbedrijf als niet rendabel voor de boedel beschouwd. 

Een drietal geïnteresseerde partijen heeft de activa 

geïnventariseerd en een bieding uitgebracht; uiteindelijk is 

de hoogste bieding € 1.250,- gebleken, inclusief afvoer. De 

afwikkeling van de transactie dient nog plaats te vinden.  

 

Verslag 2: 

De koopsom ad € 1.250,- vermeerderd met € 262,50 BTW 

is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.     

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde daar er geen zekerheden zijn gevestigd 

door derden. 

  Werkzaamheden Inventariseren van de activa; afstemming veilingbedrijf / 

taxateur; bezoek bedrijfslocatie met geïnteresseerden; 

correspondentie en telefonisch contact geïnteresseerden.  

 

Verslag 2: 

Afwikkeling verkoop bedrijfsmiddelen.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Zie onder 3.5    

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Per datum faillissement was er een bedrag ad € 1.000,- aan 

kasgeld aanwezig bij gefailleerde.    

 

De bankrekening van gefailleerde kende per datum 
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faillissement een saldo ad € 984,32.    

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden -   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Inmiddels zijn de debiteuren aangeschreven. De 

debiteurenpositie is echter zeer beperkt.    

 

Verslag 2: 

De debiteurenincasso heeft niet tot enige betaling geleid.  

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage -   

 Werkzaamheden Correspondentie met de debiteuren.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen bank betrokken bij de exploitatie van het bedrijf, 

anders dan middels een verstrekte bankrekening zonder 

kredietfaciliteit.    

5.2 Leasecontracten Gefailleerde hield leasecontracten aan ter zake van een 

kopieerapparaat. Dit apparaat  is inmiddels opgehaald door 

de leasemaatschappij.  

5.3 Beschrijving zekerheden Zover bekend geen.    

5.4 Separistenpositie N.v.t.   

5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 

5.7 Reclamerechten N.v.t.  

5.8 Retentierechten N.v.t.   

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch contact met de betrokken 

bank; afwikkelen lease copier.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet na datum 

faillissement en waren de maand voorafgaande aan het 

faillissement reeds gestaakt. 

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorgestart plaatsgevonden.   

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken.  

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de 

(voormalige) financier. 

 

Verslag 3: 

De administratie van de gefailleerde vennootschap was 

dusdanig dat een schending van de administratieplicht ex 

artikel 2:10 BW niet aan de orde is.   

7.2 Depot jaarrekeningen 2016: De deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement.   

 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.   

 

Verslag 3: 

Aan de stortingsplicht is voldaan.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 

Verslag 3: 

Er is geen kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 

BW geconstateerd. Uit het rechtmatigheidsonderzoek is wel 

een aantal materiele aspecten gebleken welke nadere 

toelichting behoeven. Deze zullen de komende 

verslagperiode aan de bestuurder worden voorgelegd. 

 

Verslag 4: 

Uit de beantwoording van de vragen door de 

bestuurder is gebleken dat er geen redenen zijn om 

het rechtmatigheidsonderzoek verder voort te zetten.      

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan (door boekhouder) aangereikte administratie.  

 

Verslag 3 en 4:  

Rechtmatigheidsonderzoek.     

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen (nog) geen vordering aangemeld.  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden aangemeld: € 65.237,-   

8.3 Pref. Vord. van het UWV Tot op heden aangemeld: € 45.862,26 

8.4 Andere pref. Crediteuren (Voormalig) werknemer € 10.510,-   

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 19  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 38.134,77   

 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing bij gebrek aan baten.  
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 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en).  

 

 

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Eind 2018.  

10.2  Plan van aanpak - Administratieve en financiële afwikkeling  

10.3 Indiening volgend verslag Dit vierde verslag betreft het tekstuele eindverslag.      

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging.    

 

Weert, 3 september 2018    

 

 

mr. E.J.M. Stals,   

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. 

 

 


