
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/22/73 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 16 augustus 2022   

Verslagnummer: 1  

Datum verslag: 16 september2022  

Curator: mr. S.A. van Ierssel  

R-C: mr. J. Schreurs – van den Langemheen    

 

Naam onderneming • Danny Vestjens Dakwerken B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Danny Vestjens Dakwerken B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5993 NN) Maasbree aan de Groesweg 

52, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 82123209. 

   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Dakdekken en bouwen van dakconstructies.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2021 €1.313.822,- € 133.000,- € 150.371,- 

2022 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

    
 

Toelichting financiële gegevens De vennootschap is op 4 maart 2021 opgericht. De 

financiële gegevens over 2021 zijn afkomstig uit de 

jaarstukken over dit boekjaar. De financiële gegevens over 

2022 zijn wel opgevraagd, maar vooralsnog niet ontvangen.  

 

Personeel gemiddeld aantal Per datum faillissement was er nog één medewerker in 

dienst. In het jaar voorafgaande aan het faillissement 

waren er omstreeks 4 medewerkers in dienst.  

  
Boedelsaldo € 13.493,-  
  

Verslagperiode 16 augustus 2022 t/m 14 september 2022  

  
Bestede uren in verslagperiode 47 uur en 30 minuten   

  
Toelichting bestede uren  Tijdens de eerste verslagperiode heeft er een eerste 

inventarisatie van het faillissement plaatsgevonden, 

inclusief een bedrijfsbezoek en een tweetal gesprekken met 

de betrokken bestuurder.    

  

 

 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Op 4 maart 2021 is de vennootschap onder firma Danny 

Vestjens Dakwerken VOF (in delen) ingebracht in een 
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drietal opgerichte vennootschappen, waaronder Danny 

Vestjens Dakwerken B.V.  

 

Middels een (personal) holdingstructuur werd daarbij 90% 

van de aandelen in Danny Vestjens Dakwerken B.V. 

gehouden door de heer D. Vestjens en 10% van de 

aandelen door de heer J. Burhenne.    

 

Per of omstreeks 27 december 2021 zijn de op (personal) 

holding niveau door de heer D. Vestjens gehouden aandelen  

in Danny Vestjens Dakwerken B.V. (90%) verkocht en 

overgedragen aan JoBu Holding B.V., zijnde de personal 

holdingvennootschap van de heer J. Burhenne, waarmee de 

heer Burhenne uiteindelijk 100% aandeelhouder is 

geworden.   

 

Tot 27 december 2021 was de heer D. Vestjens, middels 

tussenkomst van DV Materialen B.V. en DV Holding B.V. de 

enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Danny 

Vestjens Dakwerken B.V. Vanaf voornoemde datum is de 

heer J. Burhenne, middels tussenkomst van DV Materialen 

B.V. en JoBu Holding B.V. de enig alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder van Danny Vestjens Dakwerken B.V.   

 

De vennootschappen DV Materialen B.V. en JoBu Holding 

B.V. zijn op 12 september 2022 door de Rechtbank Limburg 

(eveneens) in staat van faillissement verklaard.     

 

 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

    
 Verzekeringen Per datum faillissement waren de verzekeringen bij. 

Inmiddels heeft de faillissementsboedel een verzoek gedaan 

om (zo mogelijk) bepaalde dekkingen aan te houden in 

afwachting van de afwikkeling van de betrokken 

bedrijfsmiddelen.  

   
 Huur Danny Vestjens Dakwerken B.V. huurt een bedrijfspand van 

DV Holding B.V. (niet failliet). De curator heeft de huur met 

inachtneming van artikel 39 Fw opgezegd tegen 19 

november 2022.    

 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Quote: 

“In de vennootschap waren grote opdrachten aangenomen 

gebaseerd op de fte’s die de vennootschap in dienst had. 

Bijna al het personeel heeft geleidelijk ontslag genomen en 
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is ergens anders in dienst getreden. Hierdoor konden 

opdrachten niet meer worden afgerond, of met behoorlijke 

vertraging. Daar komt bij dat de materialen enorm duur zijn 

geworden en daar is in de  offertes niet met zo’n enorme 

stijging rekening gehouden. 

 

De rekeningen lopen op, kosten lopen op en de klanten 

willen alsnog geholpen worden voor de prijs die is 

afgesproken.” 

 

-Unquote.   

 

De juistheid van voornoemde oorzaakomschrijving zal zoals 

te doen gebruikelijk nog nader worden onderzocht.  

    
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Per datum faillissement was er nog één werknemer in 

dienst. Dit betrof een administratief medewerkster.  

   
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Tot aanvang 2022 waren er zover bekend 4 werknemers in 

dienst en er werd tevens een aantal ZZP’ers betrokken bij 

de exploitatie.   
  

2.3 Datum ontslagaanzegging 18 augustus 2022.  
 

 Werkzaamheden Opzeggen arbeidsovereenkomst. Telefonisch contact en 

mailcorrespondentie met UWV.   
  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Danny Vestjens Dakwerken B.V. had per datum 

faillissement geen onroerende zaken in eigendom.   

 

 Werkzaamheden Controleren van de kadastrale registers.  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

n.v.t. - -  
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
   

De voor / bij de exploitatie aangewende bedrijfsmiddelen / 

het werkmaterieel behoren niet toe aan Danny Vestjens 

Dakwerken B.V.   
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 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde.  

 Werkzaamheden Inventarisatie van de eigendomsposities. 

 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbre

ngst 

Boedelbijdrage 

Diverse  n.n.b. -  
 

 Toelichting voorraad Danny Vestjens Dakwerken B.V. houdt op de bedrijfslocatie 

een kleine voorraad (dakdek)materialen aan. De afwikkeling 

van deze voorraadgoederen wordt thans onderzocht.     
 Werkzaamheden Globale inventarisatie van de aanwezige voorraadgoederen.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Huurkoop 

kraan 

 n.n.b. - 

 

3.13 Toelichting andere activa Danny Vestjens Dakwerken B.V. leasede een mobiele 

kraan. Dit betrof een financial lease overeenkomst. Of bij / 

met de afwikkeling van dit object enige overwaarde 

realiseerbaar is, zal nog moeten blijken.  

   
 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met de 

leasemaatschappij.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren  

Vermoedelijk bestond er per datum faillissement een 

beperkte debiteurenpositie. Vooralsnog heeft de 

faillissementsboedel geen incassowerkzaamheden ter zake 

verricht.   

  
 Werkzaamheden Inventariseren van de debiteurenpositie.  

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor de verwerving van de vennootschap Danny Vestjens 

Dakwerken B.V. door de personal holdingvennootschap in 

december 2021, is aan laatstgenoemde een 

(aankoop)financiering verstrekt ad € 350.000,-. Voor deze 

financiering heeft Danny Vestjens Dakwerken B.V. zich 

hoofdelijk verbonden en tevens heeft zij de gebruikelijke 

zekerheden verstrekt.  
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De curator heeft de houdbaarheid van voornoemde 

hoofdelijke verbintenis en van de verstrekte zekerheden in 

onderzoek.  

 

De betrokken bank stelt voor dit moment een vordering op 

Danny Vestjens Dakwerken B.V. te hebben vanwege de 

hoofdelijke verbondenheid ter zake van de restvordering uit 

hoofde van de financiering en tevens claimt zij de in dat 

kader verstrekte pandrechten.  

      

 Leasecontracten Voor dit moment is uitsluitend de leaseovereenkomst ter 

zake van de mobiele kraan concreet bekend. (zie onder 

activa) 

 

 Beschrijving zekerheden De bank claimt de gebruikelijke pandrechten te hebben. De 

boedel onderzoekt de juistheid / houdbaarheid van deze 

zekerhedenpositie.  

  

 Separatistenpositie Voor dit moment niet aan de orde.  

   
 Eigendomsvoorbehoud Er is een tweetal eigendomsvoorbehouden geclaimd, echter 

zijn beide afgewezen wegens het gebrek aan  

rechtsgeldigheid.   

 

 Retentierechten Voor dit moment niet geclaimd.  

 

 Reclamerechten Eén crediteur heeft zich ter zake van de geleverde goederen 

op een recht van reclame beroept. Dit beroep is afgewezen 

wegens het ontbreken aan de benodigde onderbouwing.  

   
 Boedelbijdragen -  
 Werkzaamheden Bestudering van de positie van de bank, meer concreet ter 

zake van de verkregen hoofdelijkheid en de zekerheden. 

Afstemming met de betrokken leasemaatschappij. 

Correspondentie met de vermeend eigendomscrediteuren.    
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn vanaf datum faillissement niet 

voortgezet.   

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 
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 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Depot jaarrekeningen 2021: Tijdig.  

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
De storting is verricht middels inbreng.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Werkzaamheden Globale inventarisatie van de jaarstukken over 2021.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM  
 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 2.887,-.  

 Pref. vord. van het UWV Vooralsnog geen vordering aangemeld.   

 Andere pref. crediteuren Vooralsnog geen vordering aangemeld, anders dan het 

vermeende pandrecht van de betrokken bank.   

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 11.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 61.417,-. 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden Eerste inventarisatie van de betrokken crediteurenposities.  

  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) -  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

   

 Werkzaamheden - 

  
 

10 Overig  
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 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak • Verkrijgen van de volledige administratie; 

• Standpuntbepaling jegens de bank; 

• Afwikkeling van de voorraadgoederen; 

• Afwikkeling van de debiteurenpositie;  

• Nadere inventarisatie van de schuldenlast; 

• Rechtmatigheidsonderzoek.  

  
 Indiening volgend verslag December 2022 

 Werkzaamheden Correspondentie met de rechter-commissaris.  

  
 

Weert, 15 september 2022     

 

 

mr. S.A. van Ierssel, 

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. 


