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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Installatietechniek Voermans Boxtel B.V. 29-06-2018 
 3

Schouwrooij 7
5281 RE BOXTEL
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 61380008

29-06-2018 
 3

Loodgieters- en fitterswerk en installatie van sanitair. 29-06-2018 
 3

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 1.117.359,00 € -30.950,00 € 206.004,00

2016 € 1.161.557,00 € -35.252,00 € 226.320,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 21-11-2018
Insolventienummer F.01/17/234
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014172:F001
Datum uitspraak 20-06-2017

R-C mr. C. Schollen
Curator mr. H.J. School



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

9 29-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 65.864,74

29-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 65.940,72

21-11-2018
 4

van
6-1-2018

t/m
29-6-2018

29-06-2018 
 3

van
29-6-2018

t/m
21-11-2018

21-11-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 9,50 uur

4 4,00 uur

totaal 13,50 uur

In dit faillissement zijn door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 180:30 
uren besteed.

29-06-2018 
 3

Dit is het eindverslag. In dit faillissement zijn door de curator en zijn 
kantoorgenoten in totaal 185:00 uren besteed.

21-11-2018
 4

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Enig aandeelhouder en bestuurder van Installatietechniek Voermans Boxtel 
B.V. is de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.J.E. van den 
Biggelaar Beheer B.V.
Commissaris van Installatietechniek Voermans Boxtel B.V. is de heer J.A.P. van 
Geel.

Enig aandeelhouder en bestuurder van G.J.E. van den Biggelaar Beheer B.V. is 
de heer
G.J.E. van den Biggelaar.

29-06-2018 
 3

Er zijn geen lopende procedures ten tijde van de faillietverklaring. 29-06-2018 
 3

De verzekeringen worden voor zover nodig beëindigd. 29-06-2018 
 3

De B.V. is huurder van het bedrijfspand aan het adres Schouwrooij 7 te Boxtel. 
De huurprijs
bedraagt EUR 3.100,63 per maand. De curator heeft de huurovereenkomst met 
machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd.

Het gehuurde is leeg opgeleverd aan de verhuurder. De verhuurder heeft zijn 
vordering
ingediend.

29-06-2018 
 3

In 2014 is dit bedrijf gestart aan de hand van een activaverkoop door het oude 
Voermans dat al sinds de jaren '60 actief is. Uit gesprekken met de bestuurder 
is tot heden het navolgende gebleken. 

Door hoog ziekteverzuim bij aanvang is gestart met een verlieslatende 
exploitatie.
Aan de hand van extra investeringen en groei van personeelsbestand en 
werkportefeuille is
getracht het tij te keren, maar achteraf bleek dat een positief resultaat niet 
haalbaar was.
Vervolgens is begin 2017 een reorganisatie ingezet, welke niet heeft geleid tot 
een haalbaar
scenario en de bestuurder voorzag dat hij de verplichtingen niet meer kon 
nakomen op korte
termijn. Om de crediteuren niet (verder) te benadelen, is besloten het eigen 
faillissement aan te vragen.

29-06-2018 
 3

Inmiddels is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Dat onderzoek 
bevestigt het beeld dat hierboven is geschetst.

21-11-2018
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
9

29-06-2018 
 3

Personeelsleden

Variërend, maar ongeveer gelijk aan de huidige situatie.

29-06-2018 
 3

Datum Aantal Toelichting

23-6-2017 9

totaal 9

De curator verschaft de benodigde informatie aan UWV en wacht indiening van 
de vordering
uit hoofde van de loongarantieregeling af.

UWV heeft haar vordering ingediend. De loongarantieregeling is afgewikkeld 
door UWV.

29-06-2018 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris en voertuigen € 20.000,00 € 2.000,00

totaal € 20.000,00 € 2.000,00

Er is sprake van een kantoor- en bedrijfsinventaris. Daarnaast is er sprake van 
vier
bestelbussen en een auto.

29-06-2018 
 3

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. 29-06-2018 
 3

De curator w ikkelt het verkooptraject en de doorstart af in overleg met de 
betrokken partijen.

Afgerond. In de afgelopen verslagperiode is de doorstart waar nodig verder 
geëffectueerd.

29-06-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad materialen en opdrachten/contracturen € 45.000,00 € 4.500,00

totaal € 45.000,00 € 4.500,00

De voorraad en het onderhanden werk brachten EUR 17.500,- respectievelijk 
27.500,- op.

29-06-2018 
 3

De curator w ikkelt het verkooptraject en de doorstart af in overleg met de 
betrokken partijen.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill en aandelen in inkooporganisatie € 42.480,00

totaal € 42.480,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De goodwill en aandelen brachten EUR 20.000,- respectievelijk EUR 22.480,- 
op.

29-06-2018 
 3

De curator w ikkelt het verkooptraject en de doorstart af in overleg met de 
betrokken partijen.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 137.000,00 € 61.250,00 € 0,00

totaal € 137.000,00 € 61.250,00 € 0,00

Op datum faillissement is er sprake van een debiteurenportefeuille van circa 
EUR 137.000,-.

Gedurende de afgelopen verslagperiode bleek dat dit bedrag lager ligt, 
vanwege niet
correcte of inmiddels betaalde of verrekende facturen. Inmiddels is de gehele 
vordering
van pandhouder Rabobank (op datum faillissement EUR 60.000,-) voldaan aan 
de hand
van storno's en betalingen van debiteuren.

DERDE VERSLAG:
De debiteurenincasso is grotendeels afgerond. De vordering van de 
pandhouder was volledig voldaan en inmiddels is overgegaan tot sluiting van 
het dossier en de rekening bij Rabobank. De curator beoordeelt nog ten 
aanzien van enkele vorderingen of het opportuun is om een procedure te 
starten.

29-06-2018 
 3

EINDVERSLAG:
Het is niet opportuun gebleken om de resterende vorderingen via 
gerechtelijke weg te incasseren.

21-11-2018
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De debiteurenportefeuille is niet betrokken bij de doorstart. De curator 
incasseert de
debiteuren in overleg met Rabobank, die pandrechten heeft.

Het merendeel van de openstaande bedragen is, met of zonder aanmaning, 
inmiddels
ontvangen. De curator zet de incasso van de thans nog openstaande 
bedragen voort in
de komende verslagperiode. Het is niet uitgesloten dat procedures moeten 
worden
gevoerd.

DERDE VERSLAG:
Er is nog één betaling op de boedelrekening ontvangen ter hoogte van EUR 
1.250,-.

29-06-2018 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 60.000,00

De vordering van de bank is volledig voldaan uit de ontvangen 
debiteurenbetalingen.

29-06-2018 
 3

Er is sprake van twee geleasede bestelbussen. In overleg met de 
leasemaatschappijen
worden deze contracten afgewikkeld en de voertuigen (indien van toepassing) 
ingeleverd.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

Rabobank heeft de navolgende zekerheden bedongen:
- privé borgtocht, gedekt met een recht van hypotheek;
- pandrechten op voorraad, inventaris, transportmiddelen en debiteuren.

De zekerheden zijn in overleg met Rabobank te gelde gemaakt.

29-06-2018 
 3

Rabobank is separatist. De activa worden door de curator in overleg met 
Rabobank te gelde
gemaakt.

29-06-2018 
 3



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Diverse leveranciers hebben zich gemeld met een beroep op het 
eigendomsvoorbehoud. Dit
wordt beoordeeld en indien rechtsgeldig worden de leveranciers in staat 
gesteld hun
eigendommen terug te nemen.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

N.v.t. 29-06-2018 
 3

N.v.t. 29-06-2018 
 3

Per saldo was hier geen sprake van omdat de vordering van Rabobank volledig 
is voldaan uit een gedeelte van de opbrengst, verbonden aan de verpande 
activa.

29-06-2018 
 3

In overleg met de diverse betrokken partijen w ikkelt de curator ieders positie 
af.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Behoudens enkele spoedeisende gevallen (storingen bij klanten) is de 
onderneming niet
voortgezet door de curator.

29-06-2018 
 3

N.v.t. 29-06-2018 
 3



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t. 29-06-2018 
 3

Doorstarten onderneming

Inmiddels is er een doorstart bereikt aan de hand van de verkoop van de 
activa, waarbij ook
aan personeelsleden een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangeboden.

29-06-2018 
 3

Zie "activa". 29-06-2018 
 3

Zie "activa".
29-06-2018 

 3

Zie "activa".
29-06-2018 

 3

In overleg met de bestuurder en doorstarter worden de zaken overdragen en
geïmplementeerd.

Afgerond.

29-06-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

In onderzoek.

De administratie is veiliggesteld. De komende verslagperiode zet de curator 
het
rechtmatigheidsonderzoek voort.

DERDE VERSLAG:
Uit de administratie kunnen de rechten en verplichtingen worden opgemaakt.

29-06-2018 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 19 januari 2017.

Nu de vennootschap is opgericht in september 2014 betreft dit ook de enige
jaarrekening die ten tijde van de faillietverklaring gedeponeerd diende te zijn.

29-06-2018 
 3

N.v.t. 29-06-2018 
 3

De vennootschap is opgericht na invoering van de Wet Flex B.V.
Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 1,-.

29-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

29-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Uit het rechtmatigheidsonderzoek van de curator zijn geen feiten en/of 
omstandigheden naar voren gekomen die duiden op onbehoorlijk bestuur.

21-11-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

29-06-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Uit het rechtmatigheidsonderzoek van de curator zijn geen feiten en/of 
omstandigheden naar voren gekomen die duiden op paulianeus handelen.

21-11-2018
 4

DERDE VERSLAG:
De curator rondt het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode af.

29-06-2018 
 3

Afgerond. 21-11-2018
 4



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afgerond. 21-11-2018
 4

8. Crediteuren

€ 53.455,51

Dit betreft een vordering van de verhuurder en van UWV.

29-06-2018 
 3

€ 50.262,46 29-06-2018 
 3

€ 40.760,39 29-06-2018 
 3

Tot heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.
29-06-2018 

 3

38 29-06-2018 
 3

€ 82.515,04 29-06-2018 
 3

Vereenvoudigde afw ikkeling (uitkering aan preferente crediteuren). 29-06-2018 
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de crediteurenpositie inzichtelijk gemaakt. 29-06-2018 
 3

Afgerond. In de afgelopen verslagperiode is de crediteurenpositie 
ongewijzigd gebleven. De curator gaat over tot afw ikkeling.

21-11-2018
 4

9. Procedures

N.v.t. 29-06-2018 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator streeft naar afronding van de debiteurenincasso en het 
rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode.

29-06-2018 
 3

Afgerond. 21-11-2018
 4

Nog niet bekend. 29-06-2018 
 3

Dit is het eindverslag. 21-11-2018
 4

Afgerond. 21-11-2018
 4

Bijlagen
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