
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Van der Laan B.V. Keuken- en Sanitair Centrum 25-04-2018 
 1

Van der Laan B.V. Keuken- en Sanitair Centrum
Rondweg-West 39A
9101 BE Dokkum

25-04-2018 
 1

Van der Laan B.V. Keuken- en Sanitair Centrum is actief in de verkoop en 
montage van keukens en sanitair.

25-04-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 618.442,00 € -6.622,61

2016 € 609.300,00 € -1.364,00 € 124.466,00

2015 € 669.385,00 € -15.128,00 € 120.528,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 26-07-2018
Insolventienummer F.17/18/25
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000037810:F001
Datum uitspraak 27-03-2018

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr. C. Grondsma



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

4

In de periode voorafgaand aan het faillissement waren er vier personen in 
dienst. Dit betroffen een receptioniste, een monteur, een 
bedrijfsleider/verkoper en een chauffeur. 

De onderneming maakte in het geval van drukte of grotere klussen gebruik van 
zzp-ers voor de montage.

25-04-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-04-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 37.611,59

Zie bijgevoegd financieel verslag.

26-07-2018
 2

van
27-3-2018

t/m
23-4-2018

25-04-2018 
 1

van
24-4-2018

t/m
20-7-2018

26-07-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 67,20 uur

2 43,95 uur

totaal 111,15 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zie urenspecificatie. 25-04-2018 
 1

In verslagperiode 1 zijn een aantal uren later administratief verwerkt. 
Uiteindelijk betroffen dit in totaal 69 uren en 10 minuten. Zie urenspecificatie.

Formeel: verslagperiode 1 (69:10) + verslagperiode 2 (42:05) = totaal 
111:15

26-07-2018
 2

1. Inventarisatie

De onderneming in zijn huidige vorm is opgericht in 1995. In 2005 is de 
onderneming overgenomen door Ruca Beheer B.V., sindsdien enig 
aandeelhouder en bestuurder.
Vertegenwoordiger van Ruca Beheer B.V. is bestuurder mevrouw C. Bruin.

25-04-2018 
 1

Voor zover de curator bekend lopen er thans geen procedures. 25-04-2018 
 1

De assurantietussenpersoon is op de hoogte gesteld van het faillissement van 
de onderneming. Verzekeringen worden door de curator opgezegd.

25-04-2018 
 1

Alle lopende verzekeringen zijn inmiddels door de curator opgezegd. 26-07-2018
 2

De onderneming was gevestigd aan de Rondweg-West 39A te Dokkum. Er is 
sprake van een huurovereenkomst.

De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met ingang van 1 juli 2018.

25-04-2018 
 1

De huurovereenkomst is per 1 juli 2018 beëindigd. Het gehuurde is 
bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

26-07-2018
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming heeft in 2010 een aanzienlijk verlies geleden (circa € 
100.000,-) en dit verlies is de onderneming in de jaren na 2010 niet meer te 
boven gekomen. 

Ondanks het aangaan van diverse leningen en eigen geld dat door de DGA in 
de onderneming is gestoken, is er niet (voldoende) ingelopen op het in het 
verleden geleden verlies. Er is sprake van een verouderd bedrijfspand en 
verouderde showroominrichting, bovendien heeft zich recentelijk een 
concurrent gevestigd in Dokkum. 

Diverse leveranciers hebben een leveringsstop aangekondigd vanwege 
openstaande facturen ten gevolge waarvan nieuwe bestellingen niet kunnen 
worden geleverd. 

Op dinsdag 20 maart 2018 heeft de Rabobank de kredietfaciliteiten bevroren.

Voorgaande tezamen heeft geresulteerd aan de aanvraag van het eigen 
faillissement door de onderneming op 23 maart 2018.

25-04-2018 
 1



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

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
4

In de periode voorafgaand aan het faillissement waren er vier personen in 
dienst. Dit betroffen een receptioniste, een monteur, een 
bedrijfsleider/verkoper en een chauffeur.

25-04-2018 
 1

Personeelsleden
4

25-04-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

29-3-2018 4

totaal 4

Overleg bestuurder, werknemers, UWV. 25-04-2018 
 1

3. Activa

Nvt 25-04-2018 
 1

Nvt 25-04-2018 
 1



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

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris, bestaande uit de gebruikelijke 
inventaris
behorende bij een keuken- en sanitair onderneming, showroomopstellingen, 
beperkte kantoorinventaris, alsmede een vrachtwagen.

Op 20 en 21 april 2018 heeft er een faillissementsuitverkoop plaatsgevonden, 
de opbrengst hiervan wordt nog door de curator in kaart gebracht. 
De overige roerende zaken zullen eveneens worden verkocht, eventueel na 
taxatie.

25-04-2018 
 1

De faillissementsverkoop zoals plaatsgevonden op 20 en 21 april 2018 is 
afgewikkeld. Alle verkochte zaken zijn opgehaald en alle betalingen zijn 
binnengekomen op de Rabobank-rekening van gefailleerde. De opbrengst 
van deze verkoop bedraagt € 41.718,00 inclusief btw.

Inmiddels zijn ook de resterende roerende zaken verkocht. In dit kader is er 
door Troostw ijk Veilingen B.V. een veiling georganiseerd. Deze veiling is 
gesloten op 12 juni 2018. De definitieve opbrengst van deze veiling bedraagt 
€ 56.709,36 exclusief btw. 

De opbrengsten van de faillissementsverkoop en van de veiling komen toe 
aan pandhouder Rabobank. Voor de door de curator verrichte 
werkzaamheden is de curator met de Rabobank een boedelbijdrage van € 
30.000,00 exclusief btw overeengekomen.

26-07-2018
 2

Thans zijn er de curator geen bodemzaken bekend. 25-04-2018 
 1

Contact/correspondentie met r-c, bestuurder, werknemers en diverse derden.
Organisatie van en aanwezigheid tijdens de faillissementsuitverkoop op 20 en 
21 april 2018.

25-04-2018 
 1

Correspondentie en contact met r-c, bestuurder, werknemers, Troostw ijk en 
diverse derden in het bijzonder in verband met de georganiseerde uitverkoop 
en veiling. Gedeeltelijk aanwezig bij verkoop- en veilingdagen.

26-07-2018
 2

Voor zover thans bekend is geen sprake van onderhanden werk of voorraden. 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover thans bekend is er geen andere activa dan voornoemd. 25-04-2018 
 1

Nvt 25-04-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 2.111,50

totaal € 2.111,50 € 0,00 € 0,00

Ten tijde van het faillissement bedroeg het overzicht saldilijst debiteuren € 
2.211,50. De debiteuren zullen door de curator worden aangeschreven.

25-04-2018 
 1

Alle debiteuren zijn inmiddels geïnd. 26-07-2018
 2

Inventarisatie debiteuren 25-04-2018 
 1

Aanschrijven en innen van debiteuren. 26-07-2018
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 125.000,00

De onderneming bankierde bij de Rabobank en er was sprake van een krediet 
waarvoor een pandrecht was gevestigd (zie beschrijving zekerheden). Door 
gefailleerde is aan de curator toegang tot de Rabobank rekening verschaft.

25-04-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De vordering van de Rabobank zal worden verminderd met de 
verkoopopbrengst. De curator zal de bank vragen definitieve opgave te doen.

26-07-2018
 2

Er is sprake van een leaseovereenkomst bij Renault, dit gaat om een 
bedrijfswagen. Er dient nog contact te worden opgenomen met de 
leasemaatschappij over het retourneren van het voertuig.

Tevens is er een huurovereenkomst van een koffieautomaat. Deze is 
opgezegd, verhuurder haalt de automaat op.

25-04-2018 
 1

Alle leaseovereenkomsten zijn beëindigd. Zowel de bedrijfswagen als de 
koffieautomaat zijn opgehaald.

26-07-2018
 2

Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en 
vorderingen op derden ter hoogte van € 125.000,-. De bestuurder van de 
onderneming staat voor een gedeelte van de vordering persoonlijk garant, dit 
zal nog nader worden uitgezocht.

25-04-2018 
 1

De vordering van de Rabobank is gefixeerd op € 121.744,32. Er is sprake van 
een rechtsgeldig pandrecht. Met de Rabobank is overeengekomen dat de 
curator de verkoop van de inventaris en voorraad op zich zal nemen. In dit 
kader is een boedelbijdrage overeengekomen ten bedrage van € 30.000,00 
exclusief btw. Daarnaast is overeengekomen dat de curator de inning van de 
debiteuren op zich zal nemen en dat deze vorderingen aan de boedel toe 
zullen komen.

26-07-2018
 2

Rabobank is pandhouder (zie beschrijving zekerheden). 25-04-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is sprake van diverse eigendomsvoorbehouden, deze zijn geïnventariseerd. 
Een aantal eigendomsvoorbehouden is reeds afgewikkeld, met de overige 
crediteuren zal contact worden opgenomen door de curator.

25-04-2018 
 1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

Met de crediteuren met eigendomsvoorbehoud Galvano Groothandel B.V., 
Smeg Nederland B.V. en Primabad B.V. is overeengekomen dat betreffende 
eigendommen meeverkocht werden in de faillissementsverkoop of veiling. 
Van de opbrengst is een gedeelte ter hoogte van 30% van de nieuwwaarde 
van betreffende eigendommen aan deze crediteuren uitgekeerd. 

Crediteur Atag Nederland B.V. had een vordering met eigendomsvoorbehoud 
ten bedrage van € 2.242,06. Deze vordering is met instemming van de 
rechter-commissaris voldaan nu de te verwachte opbrengst van de 
eigendommen van ATAG de hoogte van de vordering oversteeg. Dit temeer 
nu de eigendommen inbouwapparatuur in de showroomopstellingen betrof. 
Zonder deze apparatuur zou de opbrengst van de showroomopstellingen 
aanzienlijk lager zijn dan met deze apparatuur.

26-07-2018
 2

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

€ 30.000,00

Pandhouder Rabobank heeft de overeengekomen boedelbijdrage ad € 
30.000,00 exclusief btw voldaan.

26-07-2018
 2

Overleg Rabobank en R-C. 25-04-2018 
 1

Overleg Rabobank en R-C. 26-07-2018
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

Doorstarten onderneming

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

Onderzoeken mogelijkheden tot doorstart. 25-04-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Of voldaan is aan de boekhoudplicht, wordt nog nader onderzocht 25-04-2018 
 1

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. 26-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

 2

De jaarrekeningen t/m 2016 zijn gedeponeerd. 25-04-2018 
 1

Een goedkeuringsverklaring is niet vereist. 25-04-2018 
 1

Wordt nog onderzocht. 25-04-2018 
 1

Geen opmerkingen t.a.v. de stortingsplicht. 26-07-2018
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht.

25-04-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Thans zijn er geen 
aanknopingspunten voor onbehoorlijk bestuur.

26-07-2018
 2

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht.

25-04-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Thans zijn er geen 
aanknopingspunten voor Paulianeus handelen.

26-07-2018
 2



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

Wordt nog onderzocht. 25-04-2018 
 1

In het kader van de rechtmatigheid zijn er geen opmerkingen. 26-07-2018
 2

Inventarisatie en onderzoek administratie. 25-04-2018 
 1

8. Crediteuren

Nog niet bekend
25-04-2018 

 1

€ 9.266,55

Er is 1 boedelvordering (inclusief btw) die ziet op de huurtermijnen na datum 
faillissement.

26-07-2018
 2

€ 77,00 25-04-2018 
 1

€ 129,00

Preferente vordering fiscus i.v.m. motorrijtuigbelasting.

26-07-2018
 2

Nog niet bekend
25-04-2018 

 1

nvt
25-04-2018 

 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

36 25-04-2018 
 1

59 26-07-2018
 2

€ 77.391,13 25-04-2018 
 1

€ 199.968,65

Het bedrag van € 199.968,65 is inclusief btw en nog inclusief de vordering 
van pandhouder Rabobank (ad € 121.744,32). Daarvan zal een definitieve 
opgave worden gevraagd.

26-07-2018
 2

Nog niet bekend. 25-04-2018 
 1

De veiling zoals georganiseerd door Trootsw ijk dient te worden afgewikkeld. 
De Rabobank dient  vervolgens een hernieuwde opgaaf van haar vordering 
te doen. Wanneer ook de vorderingen van de fiscus en het UWV bekend zijn, 
kan naar verwachting tot afw ikkeling van het faillissement worden 
overgegaan.

26-07-2018
 2

- aanschrijven crediteuren
- eigendomsvoorbehouden controleren

25-04-2018 
 1

Correspondentie met crediteuren en beoordelen vorderingen inclusief de 
geldigheid van eventuele voorrechten.

26-07-2018
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1

nvt 25-04-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Er heeft reeds een faillissementsuitverkoop plaatsgevonden. De resterende 
activa zal eveneens worden verkocht, waarschijnlijk middels een veiling. Verder 
moeten de gebruikelijke onderzoeken worden verricht waarna een beslissing 
kan worden genomen over het nemen van vervolgstappen of afw ikkelen van 
het faillissement.

25-04-2018 
 1

Zoals onder 8.7. 26-07-2018
 2

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog 
niets te
zeggen.

25-04-2018 
 1

26-10-2018 26-07-2018 
 2

Opstellen verslag. 25-04-2018 
 1

Opstellen verslag en financieel verslag, studie onderhanden werk, post. 26-07-2018
 2

Bijlagen
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