
 

 

 

Faillissementsnummers:  
C/03/20/239 F (SABON-Elektro Roermond B.V.) en C/03/20/238 F (SABON Personeelsdiensten B.V.) 

FAILLISSEMENTSVERSLAG (gecombineerd)   

Datum faillissement: 10 november 2020   

Verslagnummer: 5, tevens tekstueel eindverslag   

Datum verslag: 12 mei 2022  

Curator: mr. R.G.H. Bongers   

R-C: mr. J. Schreurs- van de Langemheen    

 

Naam ondernemingen SABON-Elektro Roermond B.V. 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

 

Gegevens ondernemingen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

SABON-Roermond B.V., statutair gevestigd te Herten en 

kantoorhoudende te 6049 HZ Herten aan de De Hanze nr. 

26 en 28 (naar opgaaf KvK De Hanze no. 14), ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69898901.  

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

SABON Personeelsdiensten B.V., statutair gevestigd te 

Herten en kantoorhoudende te 6049 HZ Herten aan de De 

Hanze nr. 26 en 28 (naar opgaaf KvK De Hanze no. 14), 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

69898756.  

  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

SABON-Elektro Roermond B.V. 

Het exploiteren van een Elektrotechnisch installatiebedrijf   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Het exploiteren van een uitleenbureau ten behoeve van 

elektrotechnische installatiebedrijven 

  
Financiële gegevens  

SABON-Elektro Roermond B.V. 

 

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2018 € 833.936,- -/- € 34.504,- onbekend 

2019 € 1.334.179,- -/- € 381.317,- onbekend  

2020  € 862.805,- -/- € 283.382,- onbekend  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

 

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2018 € 30.262,- € 3.708,- onbekend 

2019 € 1.334.179,- -/- € 381.317,- onbekend  

2020  € 862.805,- -/- € 283.382,- onbekend  

    
 

Toelichting financiële gegevens SABON-Elektro Roermond B.V. 
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De vennootschap heeft geen jaarrekening (2018 en 2019) 

gedeponeerd. Bovengenoemde financiële data komen uit de 

interne administratie en het is twijfelachtig of deze data 

juist / adequaat bijgewerkt zijn.    

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

De vennootschap heeft geen jaarrekening (2018 en 2019) 

gedeponeerd. Bovengenoemde financiële data komen uit de 

interne administratie en het is twijfelachtig of deze data 

juist / bijgewerkt zijn.    

 

Personeel gemiddeld aantal SABON-Elektro Roermond B.V. 

Geen werknemers 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Per datum faillissement waren er 10 werknemers 

betrokken.  

  
Boedelsaldo SABON-Elektro Roermond B.V. 

€ 5.280,66 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

€ 5.000,- 

  
  

Verslagperiode 1 december 2021 tot en met 30 april 2022 

  
Bestede uren in verslagperiode SABON-Elektro Roermond B.V. 

12 uur en 50 minuten 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

4 uur en 25 minuten  

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

van het faillissement. Daarnaast is de mogelijkheid van een 

doorstart onderzocht en deze is aansluitend gerealiseerd.  

 

Verslag 2: 

De in de afgelopen verslagperiode bestede uren hebben 

betrekking op de operationele en financiële afwikkeling van 

de doorstart, een nadere inventarisatie van de (fiscale) 

schuldenlast(en) en een aanvang van het 

rechtmatigheidsonderzoek.     

 

Verslag 3: 

De in de afgelopen verslagperiode bestede uren hebben 

betrekking op een nadere inventarisatie van de schuldenlast 

en het rechtmatigheidsonderzoek.     
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Verslag 4: 

Gedurende de afgelopen verslagperiode is meermaals 

afstemming gezocht met de bestuurder, waarbij een 

mogelijke minnelijke oplossing ter zake van de bevindingen 

uit het rechtmatigheidsonderzoek aan hem is 

voorgehouden.        

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode is een minnelijke 

regeling getroffen met de bestuurder en deze is 

inmiddels door hem nagekomen.  

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van SABON-Elektro Roermond B.V. en 

van SABON Personeelsdiensten B.V. is de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SB-H B.V. 

Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van SABON-

Elektro Roermond B.V. en van SABON Personeelsdiensten 

B.V. is de heer A.J.E. Bongartz.     

 

 Lopende procedures SABON-Elektro Roermond B.V. 

Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen SABON-Elektro Roermond B.V. 

De (noodzakelijke) verzekeringsdekkingen waren 

voorafgaande aan het faillissement reeds opgeschort 

vanwege onbetaalde premies. De bedrijfsactiviteiten waren 

per datum faillissement reeds gestaakt en deze zijn ook niet 

door de curator hervat, waardoor de curator niet in een 

herstel van de verzekeringsdekking heeft voorzien.       

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

De (noodzakelijke) verzekeringsdekkingen waren 

voorafgaande aan het faillissement reeds opgeschort 

vanwege onbetaalde premies. De bedrijfsactiviteiten waren 

per datum faillissement reeds gestaakt en deze zijn ook niet 

door de curator hervat, waardoor de curator niet in een 

herstel van de verzekeringsdekking heeft voorzien.       

  
 Huur SABON-Elektro Roermond B.V. 

De bedrijfsruimte werd gehuurd door SB-H B.V. en deze 

stelde de bedrijfsruimte op haar beurt ter beschikking aan 

de werkmaatschappijen. Er zijn ter zake geen schriftelijke 

(onder)huurovereenkomsten opgemaakt.  
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SABON Personeelsdiensten B.V.  

De bedrijfsruimte werd gehuurd door SB-H B.V. en deze 

stelde de bedrijfsruimte op haar beurt ter beschikking aan 

de werkmaatschappijen. Er zijn ter zake geen schriftelijke 

(onder)huurovereenkomsten opgemaakt.   

 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder: 

 

SABON-Elektro Roermond B.V. 

SABON-Elektro Roermond B.V. exploiteerde een 

elektrotechnisch installatiebedrijf. Er werd met name voor 

een aantal (grote) opdrachtgevers in onderaanneming op 

grotere projecten gewerkt.  

 

Vanaf 2020 zijn er grote personele problemen ontstaan, 

welke vanwege de coronacrisis zijn verstrekt. Het bleek 

onmogelijk om de projecten tijdig en met de beoogde 

kwaliteit op te leveren, waardoor veel opdrachtgevers 

(tussentijds) zijn afgehaakt. Daarmee is een aanvankelijk 

goed gevulde opdrachtenportefeuille nagenoeg volledig 

leeggelopen.  

 

Uiteindelijk heeft een betrokken crediteur het faillissement 

verzocht.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

SABON Personeelsdiensten B.V. betrof de aan SABON-

Elektro Roermond B.V. gelieerde personeelsvennootschap 

die in intern verband personeel ter beschikking stelde. Een 

crediteur heeft het faillissement verzocht.  

      
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er waren geen werknemers betrokken.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Per datum faillissement waren er 10 werknemers 

betrokken.  

  
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er waren geen werknemers betrokken.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Gelijk aan het aantal per datum faillissement.  

  
2.3 Datum ontslagaanzegging SABON-Elektro Roermond B.V. 
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- 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

20 november 2020 

 
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

- 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten; correspondentie 

met diverse werknemers; correspondentie en telefonisch 

contact met het UWV.   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 

 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Onderzoek kadaster.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Onderzoek kadaster.  

  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn getaxeerd en zijn 

in het kader van een doorstart verkocht en onder 

voorwaarden overgedragen aan de doorstartpartij. Zie voor 

een nadere toelichting het onderdeel ‘doorstart’ van dit 

verslag.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Gefailleerde heeft bedrijfsmiddelen in eigendom.  

  
 Bodemvoorrecht fiscus SABON-Elektro Roermond B.V. 

Niet aan de orde. Er waren / zijn geen zekerheden 

gevestigd ter zake van de bedrijfsmiddelen.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  
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- 

  
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Inventariseren van de bedrijfsmiddelen; het laten 

verrichten van een taxatie; nadere afstemming met de 

taxateur; bestudering van de taxatierapporten; het 

onderzoeken, bewerkstelligen en formaliseren van een 

doorstart.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

-  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad SABON-Elektro Roermond B.V. 

De voorraadgoederen (voornamelijk grijpvoorraad) van 

gefailleerde zijn getaxeerd en zijn in het kader van een 

doorstart verkocht en onder voorwaarden overgedragen 

aan de doorstartpartij. Zie voor een nadere toelichting het 

onderdeel ‘doorstart’ van dit verslag.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Gefailleerde heeft geen voorraadgoederen in eigendom. 

 

  

 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Inventariseren van de voorraadgoederen; het laten 

verrichten van een taxatie; nadere afstemming met de 

taxateur; bestudering van de taxatierapporten; het 

onderzoeken, bewerkstelligen en formaliseren van een 

doorstart.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

-  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa SABON-Elektro Roermond B.V. 

Naast een nog nader te blijken (beperkt) creditsaldo op de 

reguliere bedrijfsrekening zijn er geen activa aangetroffen.    

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Er zijn geen andere activa aangetroffen. 

   
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Correspondentie met de betrokken bank.  
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SABON Personeelsdiensten B.V.  

Correspondentie met de betrokken bank.  

  
 

 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er zou per datum faillissement nog een aantal 

debiteurenvorderingen ter incasso open staan. De curator 

zal nog onderzoeken in hoeverre deze debiteuren geïnd 

kunnen worden.  

 

Opdrachtgevers hebben kort voor faillissement of tijdens 

het faillissement opdrachten beëindigd c.q. de curator heeft 

aangegeven overeenkomsten niet gestand te kunnen doen. 

 

Verslag 2: 

Een incasso van de (uit de administratie blijkende) 

debiteurenposities lijkt niet aannemelijk.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 

 
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Inventariserend gesprek met de bestuurder 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Inventariserend gesprek met de bestuurder 

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Gefailleerde hield / houdt een rekening aan bij ABN Amro 

Bank N.V. Deze rekening kent geen kredietfaciliteit. Tevens 

werd / wordt er een G-rekening aangehouden. De saldi op 

beide rekeningen zijn voor dit moment nog niet duidelijk.  

 

Verslag 2: 

De G-rekening is inmiddels afgewikkeld en uit dien hoofde 

heeft de Belastingdienst een afdracht aan de boedel 

gedaan. De curator heeft inmiddels aan de Belastingdienst 

de vraag voorgelegd of de ontvangen positie / afdracht juist 

is. Vooralsnog is daar geen reactie op ontvangen van de 

Belastingdienst.  
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Verslag 3: 

De Belastingdienst heeft inmiddels bevestigd dat de door de 

boedel ontvangen afrekening van de (uitgewonnen) G-

rekening juist is.       

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Gefailleerde hield / houdt een rekening aan bij ABN Amro 

Bank N.V. Deze rekening kent geen kredietfaciliteit. Tevens 

werd / wordt er een G-rekening aangehouden. De saldi op 

beide rekeningen zijn voor dit moment nog niet duidelijk.  

  
 Leasecontracten SABON-Elektro Roermond B.V. 

Een drietal voertuigen werd gehuurd. Deze voertuigen zijn 

reeds voorafgaande aan het faillissement retour genomen 

door de leasemaatschappij.  

 

Daarnaast werd een copier geleased. Deze zal in 

samenspraak met de bestuurder worden opgehaald door de 

leasemaatschappij.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  

 

 Beschrijving zekerheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er zijn zover bekend geen zekerheden gevestigd.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Er zijn zover bekend geen zekerheden gevestigd.  

 

 Separatistenpositie SABON-Elektro Roermond B.V. 

- 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 

  
 Eigendomsvoorbehoud SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er is (vooralsnog) niet van een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud gebleken.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  

 

 

 Retentierechten SABON-Elektro Roermond B.V. 

Niet aan de orde.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  
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 Reclamerechten SABON-Elektro Roermond B.V. 

Er is (vooralsnog) niet van een rechtsgeldig recht van 

reclame gebleken.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.   
 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Correspondentie met de betrokken bank; inventariseren 

van zekerheids- en eigendomsrechten.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet.  

  
 Financiële verslaglegging SABON-Elektro Roermond B.V. 

Niet aan de orde.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  

  
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Bespreking met de betrokken bestuurder.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Bespreking met de betrokken bestuurder.  

  
 

Doorstart 

 Beschrijving SABON-Elektro Roermond B.V. 

In het faillissement heeft er per woensdag 25 november 

2020 een doorstart plaatsgevonden, waarbij de 

bedrijfsmiddelen, de voorraadgoederen en de goodwill zijn 

verkocht en (onder voorwaarden) zijn overgedragen. De 

doorstartpartij betreft Elektech B.V.  

 

De bedrijfsmiddelen en de voorraadgoederen zijn daarbij 

verkocht tegen een koopsom ad € 20.175,-. Dit betreft de 

getaxeerde liquidatiewaarde vermeerderd met 15%. 

Vanwege de doorstart is de transactie niet met BTW belast. 
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De goodwill is verkocht tegen een koopsom ad € 2.250,-. 

Vanwege de doorstart is de transactie niet met BTW belast. 

 

Voor wat betreft de totale koopsom ad € 22.375,- heeft te 

gelden dat een deel ad € 12.375,- reeds op de 

faillissementsrekening is voldaan. Het resterende deel ad € 

10.000,- zal uiterlijk 1 april 2021 middels 4 termijnen 

worden voldaan.  

 

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de resterende 

koopsom is er een voorbehouden pandrecht gevestigd ter 

zake van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Daarnaast 

geldt er een eigendomsvoorbehoud ter zake van de 

overgedragen (voorwaardelijk geleverde) 

voorraadgoederen.     

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn twee van de vier termijnbetalingen tijdig 

ontvangen. Thans resten daarmee nog twee termijnen ad 

totaal € 5.000,-.  

 

Verslag 3: 

De volledige koopsom is inmiddels ontvangen.  De ten 

behoeve van de faillissementsboedel gevestigde zekerheden 

zijn daarmee teniet gegaan.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

De doorstartpartij heeft zich verplicht om aan een tweetal 

werknemers van SABON Personeelsdiensten B.V. een 

arbeidsovereenkomst aan te bieden.  

  
 Verantwoording SABON-Elektro Roermond B.V. 

Zie hiervoor.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Niet aan de orde.  

 

 Opbrengst SABON-Elektro Roermond B.V. 

€ 22.375,- (geen BTW)  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 

 

 Boedelbijdrage SABON-Elektro Roermond B.V. 

Niet aan de orde; geen zekerheden.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 
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 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Inventariseren van de bedrijfsmiddelen; het laten 

verrichten van een taxatie; nadere afstemming met de 

taxateur; bestudering van de taxatierapporten; het 

onderzoeken, bewerkstelligen en formaliseren van een 

doorstart; operationele afstemming met de doorstartpartij. 

 

Verslag 2 en 3: 

Monitoren nakoming betalingsafspraken.     

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht SABON-Elektro Roermond B.V. 

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

Voor dit moment merkt de curator wel op dat de betrokken 

bestuurder en adviseur reeds hebben erkend dat de 

administratie per datum faillissement niet voldeed aan de 

daaraan op grond van artikel 2:10 BW te stellen vereisten.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

Voor dit moment merkt de curator wel op dat de betrokken 

bestuurder en adviseur reeds hebben erkend dat de 

administratie per datum faillissement niet voldeed aan de 

daaraan op grond van artikel 2:10 BW te stellen vereisten.  

 

 Depot jaarrekeningen SABON-Elektro Roermond B.V. 

De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.  

De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd.   

De jaarrekening over 2020 was nog niet depotplichtig per 

datum faillissement.    

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.  

De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd.   

De jaarrekening over 2020 was nog niet depotplichtig per 

datum faillissement.    

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Nog te onderzoeken.  
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SABON Personeelsdiensten B.V.  

Nog te onderzoeken.  

 

 Onbehoorlijk bestuur SABON-Elektro Roermond B.V. 

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

 Paulianeus handelen SABON-Elektro Roermond B.V. 

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek. 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek. 

 

 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Quick scan van de administratie. 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Quick scan van de administratie. 

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is er een aanvang gemaakt 

met het rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is het 

rechtmatigheidsonderzoek verder voortgezet.    

 

Verslag 4: 

Gedurende de afgelopen verslagperiode is meermaals 

afstemming gezocht met de betrokken bestuurder, waarbij 

een mogelijke minnelijke oplossing ter zake van de 

bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek aan hem is 

voorgehouden. Daarbij heeft te gelden dat kennelijk 

onbehoorlijk bestuur vaststaat, aangezien de 

deponeringsplicht alsook de administratieplicht geschonden 

is.         

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode is er een minnelijke 

regeling getroffen met de bestuurder, inhoudende dat 

hij een totaalbedrag ad € 10.000,- zou voldoen ter 

beslechting van het geconstateerde kennelijk 

onbehoorlijk bestuur.  

 

Voornoemd bedrag is ingegeven door het feit dat de 

bestuurder in het geheel geen verhaal biedt en dat de 
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betaling via een derde heeft moeten plaatsvinden. 

Inmiddels is de betaling van het bedrag ad € 10.000,- 

ontvangen.  

 

Aangezien het geconstateerde kennelijk onbehoorlijk 

bestuur betrekking heeft op beide faillissementen is 

het ontvangen bedrag bij helften tussen de boedels 

verdeeld.  

 

Nu met de ontvangst van de betaling het 

rechtmatigheidsonderzoek tegen finale kwijting is 

afgerond, kan thans de afwikkeling van de 

faillissementen worden voorbereid.  

  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen SABON-Elektro Roermond B.V. 

PM 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

PM 

  
 Pref. vord. van de fiscus SABON-Elektro Roermond B.V. 

Voor dit moment aangemeld: € 125.459,- 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Voor dit moment aangemeld: € 446.036,-  

  
 Pref. vord. van het UWV SABON-Elektro Roermond B.V. 

Niet aan de orde.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Voor dit moment aangemeld: € 87.454,-  

  
 Andere pref. crediteuren SABON-Elektro Roermond B.V. 

Aanvraagkosten faillissement ad € 6.632,02 

 

Verslag 5: 

De juistheid van de aangemelde vordering ex 3:288 

sub a BW wordt nog onderzocht.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Voor dit moment niet aangemeld.  

  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Voor dit moment aangemeld: 62 
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SABON Personeelsdiensten B.V.  

Voor dit moment aangemeld: 5 

  
 Bedrag concurrente 

crediteuren 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

Voor dit moment aangemeld: € 416.097,-  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Voor dit moment aangemeld: € 52.037,61 

  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

 

Verslag 5: 

Naar verwachting zal dit faillissement vereenvoudigd 

kunnen worden afgewikkeld, waarbij er een kleine 

uitkering aan de preferente schuldeisers kan worden 

gedaan.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

 

Verslag 5: 

Naar verwachting zal dit faillissement worden 

opgeheven bij gebrek aan baten.  

 

  
 Werkzaamheden SABON-Elektro Roermond B.V. 

Inventariseren van de schuldenpositie.   

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

Inventariseren van de schuldenpositie.   

  
 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) SABON-Elektro Roermond B.V. 

- 

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- 

  
 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

-- Werkzaamheden - 

- 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
SABON-Elektro Roermond B.V. 

 

Verslag 5: 
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Het faillissement wordt inmiddels voor afwikkeling 

voorbereid.  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

 

Verslag 5: 

Het faillissement wordt inmiddels voor afwikkeling 

voorbereid.  

  
 Plan van aanpak SABON-Elektro Roermond B.V. 

- afwikkelen faillissement  

 

SABON Personeelsdiensten B.V.  

- afwikkelen faillissement  

  
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Het vijfde verslag betreft het 

tekstuele eindverslag.   

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:  

Correspondentie rechter-commissaris en 

verslaglegging.   
 

Weert, 12 mei 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. 


