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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Westra Marketing & More B.V. 01-06-2018 
 3

Westra Marketing & More B.V. 01-06-2018 
 3

Westra Marketing & More B.V. is bij de oprichting actief geweest in de direct 
sales. Al vrij snel heeft de aandeelhouder-bestuurder ervoor gekozen om 
(weer) in de bouw actief te zijn. Vandaar dat de onderneming nog twee 
handelsnamen voerde; Aannemersbedrijf Westra en Handel en 
Bouwonderneming Westra.

01-06-2018 
 3

De omzetgegevens zijn nog niet bekend. 01-06-2018 
 3

Verslagnummer 4
Datum verslag 24-09-2018
Insolventienummer F.17/17/97
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000016002:F001
Datum uitspraak 31-10-2017

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



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De onderneming maakte bij wat grotere klussen met name gebruik van zzp-
ers. In de periode voor faillissement waren er twee personeelsleden in dienst.

01-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 2.409,52

01-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 2.663,68

24-09-2018
 4

van
1-3-2018

t/m
28-5-2018

01-06-2018 
 3

van
29-5-2018

t/m
30-8-2018

24-09-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 2,10 uur

4 5,15 uur

totaal 7,25 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

De bestuurder is aansprakelijk gehouden voor het verschil tussen de met 
hem overeengekomen prijs en de uiteindelijke verkoopprijs. De 
overeengekomen betalingsregeling wordt echter niet nagekomen. De curator 
beraadt zich.

24-09-2018
 4

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

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

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

Met de bestuurder is overeenstemming bereikt over de verkoop van de 
bedrijfsmiddelen van de vennootschap ten behoeve van een doorstart. Deze 
overeenkomst is de bestuurder niet nagekomen, de overeenkomst is 
ontbonden en de bestuurder is aansprakelijk gesteld. Vrij snel daarna heeft 
de bestuurder een (nieuwe) eenmanszaak geregistreerd en heeft hij feitelijk 
een klussenbedrijf voortgezet. Dit staat echter los van het faillissement.

24-09-2018
 4



7.1 Boekhoudplicht

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

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is in gesprek met de bestuurder.

01-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft een gesprek gevoerd met de bestuurder en een regeling 
getroffen over de afdracht van het resterend kasgeld en de schade als 
gevolg van het niet nakomen van de koopovereenkomst. De daarin getroffen 
regeling wordt echter niet nagekomen. Dit wordt betrokken bij de 
aansprakelijkheid van onbehoorlijk bestuur.

24-09-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen

De curator is in gesprek met de bestuurder.

01-06-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft een gesprek gevoerd met de bestuurder en een regeling 
getroffen over de afdracht van het resterend kasgeld en de schade als 
gevolg van het niet nakomen van de koopovereenkomst. De daarin getroffen 
regeling wordt echter niet nagekomen. Dit wordt betrokken bij de 
aansprakelijkheid van onbehoorlijk bestuur.

24-09-2018
 4



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

8. Crediteuren

€ 5.886,00 01-06-2018 
 3

€ 4.459,11 01-06-2018 
 3

€ 1.247,53 01-06-2018 
 3

50 01-06-2018 
 3

52 24-09-2018
 4

€ 194.136,46 01-06-2018 
 3

€ 195.854,61 24-09-2018
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

19-12-2018 24-09-2018 
 4

Bijlagen
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