
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/205 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 8 september 2020 

Verslagnummer: 5  

Datum verslag: 1 april 2022 

Curator: mr. R.G.H. Bongers  

R-C: mr. B.R.M. de Bruijn    

 

Naam onderneming Tandprothetische Praktijk Persepolis Hoensbroek B.V.  

 

Hierna ook te noemen TPPH. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Tandprothetische Praktijk Persepolis Hoensbroek B.V., 

statutair gevestigd te Hoensbroek en kantoorhoudende te 

6431 HB Hoensbroek aan de Kouvenderstraat nr. 81 

(postadres Lucas Gastelstraat 12 te 5701 BP Helmond), 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

14126653.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

De uitoefening van een Tandprothetische praktijk, 

reparaties en rebasing van tandprothesen.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020  - - - 
 

Toelichting financiële gegevens De betrokken bestuurder heeft te kennen gegeven niet over 

(actuele) administratie te kunnen beschikken.  

 

Personeel gemiddeld aantal 1    
Boedelsaldo € 0,-   
  

Verslagperiode 1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022     
Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 50 minuten  

  

Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op de (eerste) inventarisatie 

van het faillissement.  

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Persepolis Beheer B.V. had meerdere vennootschappen, 

waar een soortgelijke praktijd gehouden werd als in 

Hoensbroek; het betreft de Tandprothetische Praktijk 

Persepolis Panningen B.V. (gefailleerd op 10 maart 2020) 

en de Tandprothetische Praktijk Persepolis Helmond B.V. 

Het faillissement van de Tandprothetische Praktijk 
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Persepolis Helmond B.V. is uitgesproken op 29 september 

2020 door de Rechtbank Oost-Brabant. 

Het faillissement van Branny Holding B.V. is op 2 september 

2020 uitgesproken door de rechtbank Oost-Brabant.  

 

Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van TPPH is de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Persepolis Beheer B.V. Enig 

aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Persepolis Beheer B.V. is de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Branny 

Holding B.V. Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder van Branny Holding B.V. is de heer 

Shahin Rahimian Hajziri.    

 

 Lopende procedures Zover bekend niet aan de orde.  

  
 Verzekeringen De curator heeft zich niet kunnen vergewissen van het 

bestaan van (noodzakelijke) verzekeringen.    

  
 Huur De praktijkruimte in Hoensbroek werd gehuurd.  

 

 Oorzaak faillissement Nadat het faillissement is uitgesproken is er telefonisch 

contact en mailcorrespondentie geweest met de advocaat 

welke de bestuurder momenteel bij staat. De advocaat gaf 

daarbij aan dat de bedrijfsactiviteiten van TPPH reeds 

aanvang van dit jaar gestaakt zouden zijn, dat er geen 

administratie beschikbaar zou zijn en dat zij de bestuurder 

om nadere toelichting / informatie zou verzoeken.   

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

1 

2.3 Datum ontslagaanzegging 10 september 2020  

 
 Werkzaamheden Telefonisch contact met de betrokken werknemer.  

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
TPPH beschikt niet over onroerend goed.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadasters.  
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Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De inrichting van de tandprothetische praktijk zou reeds 

aanvang 2020 naar de praktijk van TPPP (eveneens failliet) 

zijn overgebracht.   

  
 Bodemvoorrecht fiscus - 

  
 Werkzaamheden Telefonisch contact en mailcorrespondentie advocaat 

bestuurder.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad De praktijk is reeds aanvang 2020 gestaakt. Eventuele 

voorraadgoederen zouden reeds aanvang 2020 naar de 

praktijk van TPPP (eveneens failliet) zijn overgebracht.   

  

 Werkzaamheden Telefonisch contact en mailcorrespondentie advocaat 

bestuurder.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Tot dusverre is er geen andere activa bekend / 

aangetroffen. 

  
 Werkzaamheden Telefonisch contact en mailcorrespondentie advocaat 

bestuurder.   
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Zover bekend niet aan de orde.  

 
 Werkzaamheden Telefonisch contact en mailcorrespondentie advocaat 

bestuurder.  

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor dit moment niet bekend.  
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 Leasecontracten Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Beschrijving zekerheden Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Separatistenpositie Zover bekend niet aan de orde.  

  
 Eigendomsvoorbehoud Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Retentierechten Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Reclamerechten Zover bekend niet aan de orde.   
 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden Correspondentie bank.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet aan de orde.   

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De advocaat van de bestuurder heeft reeds te kennen 

gegeven dat er geen (actuele) administratie beschikbaar is.  

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2018 is niet (tijdig) gedeponeerd.  

De jaarrekening over 2017 is tijdig gedeponeerd.   

De jaarrekening over 2016 is tijdig gedeponeerd.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek. 

 

 Werkzaamheden Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is er meermaals afstemming 

geweest met de betrokken advocaat, waarbij er tevens is 
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gesproken over een mogelijke regeling ter beslechting van 

het onbetwiste onbehoorlijk bestuur.  

 

Verslag 3: 

Een regeling met de bestuurder ter beslechting van het 

kennelijk onbehoorlijk bestuur lijkt niet tot de 

mogelijkheden te behoren. De curator zal de komende 

verslagperiode een nadere afweging maken ter zake van de 

afwikkeling van de geconstateerde aansprakelijkheden.  

 

Verslag 4: 

De bestuurder verkeert inmiddels in staat van faillissement. 

Dit faillissement wordt door een andere curator 

afgewikkeld. De afwikkeling van dit faillissement zal 

dezerzijds worden gemonitord en afgewacht, waarna een 

nadere afweging gemaakt zal worden over de afwikkeling 

van de aansprakelijkheid van de bestuurder.  

 

Verslag 5: 

In het faillissement van de bestuurder zal een 

faillissementsakkoord worden aangeboden. De 

curator heeft met toestemming van de rechter-

commissaris ter zake van dit ontwerpakkoord, 

middels volmacht een positieve stem uitgebracht. Het 

is voor dit moment niet bekend wanneer de 

verificatievergadering en stemming ter zake van het 

faillissementsakkoord plaatsvindt.      

 

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

 Pref. vord. van de fiscus € 29.298,- 

 Pref. vord. van het UWV € 11.089,-  

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment zijn er (nog) geen vorderingen 

aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
5 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 24.318,- 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.    

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) -    

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 
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 Werkzaamheden - 

- 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - De afwikkeling van het aangeboden (ontwerp) 

faillissementsakkoord in het faillissement van de 

bestuurder afwachten. In het geval dat dit akkoord 

zal worden aangenomen en gehomologeerd, zal het 

faillissement kunnen worden afgewikkeld.  

   
 Indiening volgend verslag Oktober 2022, tenzij eerdere afwikkeling mogelijk is.  

  
 Werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.   

 

 

Weert,  1 april 2022 

 

mr. R.G.H. Bongers, 

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. 


