
 FAILLISSEMENTSVERSLAG      

 

Nummer : 17 Datum: 9 maart 2016 

  

Gegevens onderneming : Top Marine B.V. 

  De Finnen 1 

  9001 XW  GROU 

  KvK-nr. 52618587 

Faillissementsnummer : F12/29 

Datum uitspraak : 24 januari 2012  

Curator : mr. C. Grondsma 

R-C : mr. H.J. Idzenga 

   

Activiteiten onderneming : Detailhandel in watersport-artikelen 

en andere watersport-gerelateerde 

artikelen 

Omzetgegevens : 2011 (1 april 2011 t/m 31 december 

2011) € 441.480,- 

Personeel gemiddeld aantal : 5 

   

Saldo einde verslagperiode  € 19.075,92 

   

Verslagperiode : 24 november 2015  tot en met  

23 februari 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 20  minuten 

Bestede uren Totaal : 151 uren   

   

 

Hierbij worden de ontwikkelingen in de verslagperiode 24 februari 2015 tot en met 23 

februari 2016 weergegeven. Hierbij is het vorige faillissementsverslag (nummer 16) 

als uitgangspunt genomen. De wijzigingen ten opzichte van dit verslag zijn cursief en 

in de kleur blauw weergegeven. 

 

In de verslagperiode hebben zich geen (noemenswaardige) ontwikkelingen 

voorgedaan. Het faillissementsverslag bevat derhalve, in vergelijking tot het vorige 

verslag, geen nieuwe informatie. 
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1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

 

De failliet, Top Marine B.V. met KvK-nummer 52618587, is opgericht op 27 april 2011. 

Bestuurder is de heer G.T. van Noordenburg. 

 

Top Marine B.V. heeft de exploitatie van de watersportwinkel, die zich bevindt in het 

Aquaverium te Grou, per april 2011 overgenomen van Top Marine B.V. met KvK-

nummer 37118310. Hiervoor heeft Top Marine B.V. oud aan Top Marine B.V. nieuw 

een geldlening verstrekt van € 520.000,--. Als zekerheid voor deze geldlening heeft 

Top Marine B.V. oud op de bedrijfsactiva van Top Marine B.V. nieuw een pandrecht 

gevestigd.   

 

De bestuurder van de failliet, de heer G.T. Noordenburg is op 10 oktober 2012 

overleden. Vooralsnog heeft de curator geen reden om aan te nemen dat het 

overlijden van de bestuurder van invloed zal zijn op de verdere afwikkeling van het 

faillissement. De curator heeft geen reden om aan te nemen dat er in dit faillissement 

sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Mede gelet hierop, is er voor de curator 

geen aanleiding tot het nemen van (rechts)maatregelen met betrekking tot de 

nalatenschap van de bestuurder met het oog op  eventuele 

bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

1.2 Winst en verlies  

 

Nog niet bekend.   

 

Inmiddels beschikt de curator over de conceptjaarrekening 2012 over de periode van 

1 april tot en met 31 december 2011. In deze periode is een verlies geleden van € 

25.974,-.   

 

1.3 Balanstotaal  

 

Nog niet bekend. 

 

€ 375.556,-.  
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1.4 Lopende procedures  

 

Er zijn geen lopende procedures bekend.  

 

1.5 Verzekeringen  

 

Top Marine B.V. nieuw hield één verzekering aan, namelijk een ziekte-

verzuimuitkering bij Assurantiebedrijf Froonacker. De verzekering is ondergebracht bij 

Avero en loopt in verband met een zieke werknemer nog steeds. De curator zal tot 

opzegging van de verzekering overgaan.    

 

De ziekteverzuimverzekering is beëindigd en door Assurantiebedrijf Froonacker is 

bevestigd dat er een premierestitutie zal worden overgemaakt van € 879,70 en dat dit 

wordt overgemaakt op de faillissementsrekening. Dit bedrag is echter nog niet 

ontvangen en de curator heeft Assurantiebedrijf Froonacker hierover aangeschreven.  

 

1.6 Huur  

 

Het winkelpand aan De Finnen 1 werd gehuurd van Aquaverium Beheer B.V. Deze 

vennootschap maakt, net als Top Marine B.V. oud deel uit van het Komen Concern. 

Met ingang van 1 augustus 2011 is de reeds bestaande huurovereenkomst tussen 

Aquaverium B.V. en Top Marine B.V. oud beëindigd met wederzijds goedvinden en is 

er een nieuwe gebruiksovereenkomst aangegaan tussen Top Marine B.V. nieuw en 

Aquaverium Beheer B.V. Op grond van deze overeenkomst werd er een lagere 

vergoeding betaald dan de oorspronkelijke huur, maar daar stond tegenover dat er 

een opzegtermijn gold van twee maanden. Bovendien was in deze overeenkomst een 

bepaling opgenomen dat de verhuurder het recht had om de toegang tot het pand te 

ontzeggen bij betalingsachterstand. Van betalingsachterstand is de curator niet 

gebleken. De huur is betaald tot en met 2 december 2011. Intussen ontving de curator 

van de andere vennootschappen van het Komen Concern de factuur tot betaling van 

de huur. De gebruiksvergoeding en de nader toegezonden huurfactuur maken dat de 

curator zich thans op het standpunt stelt dat er gewoon sprake is van een 

huurovereenkomst waarvoor de curator reeds toestemming van de Rechter-

commissaris heeft gekregen om tot opzegging over te gaan. Inmiddels heeft de 

curator de huurovereenkomst met een opzegtermijn van drie maanden opgezegd.  

 

Inmiddels heeft de discussie over het al dan niet bestaan van een huurovereenkomst 

zich opgelost doordat de curator met de pandhouder, Top Marine B.V. (oud) een 
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activaovereenkomst heeft gesloten (zie hierover hoofdstuk 3 van dit 

faillissementsverslag) en de pandhouder met de verhuurder een nieuwe 

overeenkomst heeft gesloten.  

 

De bestuurder van Top Marine B.V. nieuw is tevens bestuurder van de Stichting 

Aquaverium. Stichting Aquaverium had een geschil met de eigenaar van het pand 

vertegenwoordigd door Wilkoja Vastgoed B.V. over het al dan niet tot stand komen 

van een huurovereenkomst. De stichting zou het gebouw exploiteren en huren van 

Wilkoja Vastgoed B.V. Vanaf datum oprichting van de stichting hebben de bestuurders 

van Stichting Aquaverium onderhandeld met Wilkoja Vastgoed B.V. over de 

totstandkoming van een huur-overeenkomst met het Aquaverium. Stichting 

Aquaverium zou de activiteiten overnemen van de huurdersvereniging en door middel 

van eensluidende afspraken met de onderhuurders huur incasseren van de 

onderhuurders en een nog nader af te spreken huurprijs betalen aan Wilkoja 

Vastgoed B.V. als huurder. Op deze manier dachten de bestuurders van Stichting 

Aquaverium het gebouw rendabel te krijgen en de onrust die bestond over 

verschillende huurafspraken tussen de toenmalige huurders en Wilkoja Vastgoed B.V. 

weg te nemen. Vanaf november 2010 stuurde Stichting Aquaverium de facturen naar 

de onderhuurders en werd de huur ook (gedeeltelijk) geïncasseerd. In februari 2011 

ontstond er discussie tussen de stichting en Wilkoja Vastgoed B.V. over de 

eindafrekening van de energierekening met de huurdersvereniging, waarbij Stichting 

Aquaverium zich uiteindelijk conformeerde aan de wensen van Wilkoja Vastgoed B.V. 

Vanaf juli 2011 was er echter geen sprake meer van goed overleg en werden de 

onderhandelingen afgeremd. Wilkoja Vastgoed B.V. stelde zich uiteindelijk op het 

standpunt dat er geen huurovereenkomst tussen Stichting Aquaverium en Wilkoja 

Vastgoed B.V. tot stand is gekomen. Of dit een juiste conclusie is, zal nog nader 

worden onderzocht. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  

 

De oorzaak van het faillissement hangt nauw samen met het aanvragen van het 

faillissement van Stichting Aquaverium. De heer Noordenburg is naast bestuurder van 

Top Marine B.V. nieuw ook bestuurder van Stichting Aquaverium.  

 

Het vastlopen van de onderhandelingen zoals vermeld in 1.6 betekende feitelijk het 

einde van het bestaansrecht van Stichting Aquaverium. Toen in augustus 2011 het 

"retentierecht" werd uitgeoefend door Wilkoja Vastgoed B.V. door alle deuren van het 

Aquaverium te blokkeren met vrachtwagens, kwam de relatie tussen Stichting 
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Aquaverium en Wilkoja Vastgoed B.V. zodanig onder druk te staan dat de stichting 

geen activiteiten meer ontplooide. Vanaf 1 augustus 2011 heeft Wilkoja Vastgoed B.V. 

dan wel een andere vennootschap gelieerd aan het Aquaverium de exploitatie 

overgenomen en de incasso van de huur van de onderhuurders (nu rechtstreeks 

huurder) overgenomen.  

 

De winkelactiviteiten van Top Marine B.V. nieuw werden sinds december 2011 feitelijk 

uitgevoerd door een vertegenwoordiger van Top Marine B.V. oud, tevens pandhouder. 

In diens opdracht heeft een grote uitverkoop plaatsgevonden.  

 

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

 

Ten tijde van het faillissement waren er vijf personeelsleden in dienst.  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 

In het jaar voor het faillissement zijn er acht personeelsleden in dienst geweest.  

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

 

Op 27 januari 2012 is mondeling en schriftelijk het ontslag aangezegd. De 

toestemming van de Rechter-commissaris werd verkregen op 25 januari 2012. Op 27 

januari 2012 vond een bijeenkomst met het personeel plaats, waarin uitleg werd 

gegeven over het faillissement. Daarbij was tevens het UWV aanwezig, samen met 

het UWV zijn de loongarantieregelingformulieren ingevuld.   

 

2.4 Werkzaamheden  

 

- opvragen personeelsgegevens; 

- opstellen ontslagbrief; 

- bijeenkomst personeel; 

- overleg UWV. 

3. ACTIVA  

 



 6 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

Top Marine B.V. nieuw is niet in het bezit van onroerende zaken. 

 

3.2 Verkoopopbrengst  

 

N.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek   

 

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

 

N.v.t. 

 

3.5 Werkzaamheden  

 

N.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

 

De bedrijfsmiddelen van Top Marine B.V. bestaan uit een bedrijfswagen, inventaris en 

een winkelvoorraad.  

 

3.7  Verkoopopbrengst  

 

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. De pandhouder (zie 5.3) Top Marine B.V. 

oud heeft de curator opdracht gegeven om tot verkoop over te gaan van de 

bedrijfsmiddelen. Hiertoe is een biedingsprocedure opgestart, waarbij er een 

zeventiental gegadigden een verkoopmemorandum met bijbehorende stukken 

toegezonden hebben gekregen. De biedingstermijn loopt af op 8 maart a.s. om 12.00 

uur.  

Er zijn 17 gegadigden aangeschreven en er zijn twee kijkmiddagen georganiseerd, 

waarbij zich zes gegadigden hebben gemeld. Dit heeft uiteindelijk slechts geresulteerd 
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in een drietal biedingen. De pandhouder heeft deze biedingen afgewezen, met de 

redenatie dat deze te laag waren. Uiteindelijk heeft dit zich geopenbaard in een 

geschil tussen de curator en de pandhouder, waarbij de pandhouder zonder enig 

overleg een verzoekschrift tot afgifte van de verpande zaken (ex artikel 496 

Rechtsvordering) heeft gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Leeuwarden. Tijdens de behandeling van het verzoekschrift op 13 april 2012 is er 

uiteindelijk een overeenkomst gesloten tussen de curator en de pandhouder, waarbij 

de pandhouder zelf alle roerende zaken zou overnemen tegen de hoogste eerder 

ontvangen bieding, namelijk een bedrag van € 35.500,-, nader gespecificeerd als:  

 

- inventaris € 4.000,-; 

- bedrijfsauto € 4.000,-; 

- voorraad € 27.500,-. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

 

Met de pandhouder is een boedelbijdrage afgesproken van 10%, geheel conform de 

separatistenregeling.  

 

In totaal heeft de boedel een boedelbijdrage ontvangen van € 3.150,-, te weten 10% 

van de verkoopopbrengst van de bedrijfsauto (€ 4.000,-) en 10% van de 

verkoopopbrengst van de voorraad ( € 27.500,-).  

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

 

In verband met te verwachten claims van de Belastingdienst voor loonheffing en 

omzetbelasting, is het standpunt van de curator dat er een bodemvoorrecht geldt op 

de inventaris.  

 

Er is een bodemvoorrecht op de inventaris, waardoor de opbrengst van  

€ 4.000,- van de inventaris is overgemaakt naar de boedelrekening van Top Marine 

B.V.  

 

3.10  Werkzaamheden  

 

- bezichtiging winkel diverse malen; 

- inventariseren voorraad; 

- inventariseren inventaris; 



 8 

- benaderen gegadigden; 

- opstellen verkoopmemorandum; 

- contact gegadigden; 

- organiseren twee kijkmiddagen; 

- contact pandhouder; 

- werkzaamheden in verband met het verzoekschrift ex artikel 496 

Rechtsvordering; 

- opstellen activaovereenkomst; 

- overleg Rechter-commissaris. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

 

Volgens de voorraadlijst is er een voorraad van watersportartikelen aanwezig met een 

inkoopprijs van € 320.000,-. 

 

3.12 Verkoopopbrengst  

 

De verkoopopbrengst is nog niet bekend, zie 3.7. 

 

Zie 3.7. De verkoopopbrengst van de voorraad bedraagt € 27.500,-.  

 

3.13 Boedelbijdrage  

 

De boedelbijdrage is 10%.  

 

3.14  Werkzaamheden  

 

Zie 3.10.  

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

 

Kasgeld € 1.100,-. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.  

 

3.16 Verkoopopbrengst  
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N.v.t. 

 

3.17  Werkzaamheden  

 

N.v.t. 

 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

 

Volgens de administratie van de failliet is de omvang van de debiteuren € 6.708,33.  

 

Uit nader onderzoek van de administratie is gebleken dat de omvang van de 

debiteuren ten tijde van het faillissement € 13.858,03 bedroeg. De debiteurenstand is 

inmiddels bijgewerkt en bedraagt thans € 6.711,78. 

 
Van een deel van de debiteurenstand, groot € 2.944,20, staat vast dat dit oninbaar 
is. Het restant bedraagt thans € 3.767,58. 
 
Het restantbedrag van de debiteuren, die niet aantoonbaar oninbaar zijn, bedraagt 
thans € 990,39. Nu herhaalde aanschrijving niet tot betaling heeft geleid en de curator 
onvoldoende aanknopingspunten ziet om een procedure aanhangig te maken tegen 
deze debiteuren, zal zij de pandhouder hiervan in kennis stellen en zal zij overgaan tot 
afrekening met de pandhouder van de gelden die zij heeft geïncasseerd, met 
inachtneming van de afgesproken nadere boedelbijdrage van 50%. 

 

4.2 Opbrengst   

 

De curator heeft pas onlangs de onderliggende facturen ontvangen en is nog niet 

toegekomen aan het aanschrijven van de debiteuren.  

 

De aanschrijving van de debiteuren zal binnenkort plaatsvinden. 

 

De debiteuren van de failliet zijn aangeschreven en een drietal debiteuren hebben 

betaald voor bedragen van respectievelijk € 58,36, € 220,84 en € 692,49.  

 

Nader onderzoek van de administratie wees uit dat een aantal debiteuren, reeds voor 

datum faillissement aan hun betalingsverplichtingen jegens de failliet hebben voldaan. 

Het merendeel van de aangeschreven debiteuren heeft gereageerd. Veel bedragen 
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worden betwist, omdat deze al eerder aan de failliet  voldaan zouden zijn. Een aantal 

debiteuren stelt een verrekenbare vordering op de failliet te hebben.  

 

Een aantal debiteuren heeft, na aanschrijving door de curator, inmiddels wel betaald. 

Ten aanzien van de nog resterende debiteuren is op dit moment nog onduidelijk in 

hoeverre deze daadwerkelijk nog niet betaald hebben. Het lijkt erop dat ook deze 

debiteuren niet inbaar zullen zij, omdat zij mogelijk ook reeds vóór datum faillissement 

aan hun betalingsverplichtingen jegens de failliet hebben voldaan, dan wel zij met 

succes een beroep op verrekening kunnen doen. De curator zal nader onderzoek 

doen naar de inbaarheid van de nog resterende vorderingen en daar waar nodig de 

debiteuren nogmaals manen om tot betaling over te gaan.  
 
De betreffende debiteuren zijn nogmaals aangeschreven, waarbij ook aanspraak is 
gemaakt op wettelijke rente. Indien op 14 maart a.s. nog niet is betaald, zal in overleg 
met de pandhouder en de Rechter-commissaris een procedure aanhangig worden 
gemaakt tegen de betreffende debiteuren. 

 

4.3 Boedelbijdrage   

 

Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%.  

 

Met de pandhouder is een nadere boedelbijdrage overeengekomen van 50%. 

 

4.4  Werkzaamheden  

 

- inventariseren debiteuren; 

- overleg pandhouder; 

- incasseren debiteuren. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

 

Top Marine B.V. nieuw hield een bankrekening aan bij de Rabobank. Hierop stond ten 

tijde van het uitspreken van het faillissement een positief saldo van ± € 9.000,--. 

 

5.2 Leasecontracten   
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Het koffiezetapparaat werd geleased bij Café Bar. Met Café Bar zal een afspraak 

worden gemaakt om het koffiezetapparaat op te halen.   

 

Het koffiezetapparaat is opgehaald. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

 

Op de bedrijfsmiddelen en de voorraad is een pandrecht gevestigd door Top Marine 

B.V. oud in verband met de door Top Marine B.V. oud aan Top Marine B.V. nieuw 

verstrekte geldlening.  

 

Met Top Marine (oud) B.V. is een activaovereenkomst gesloten (zie 3.7). De 

verkoopopbrengst strekt in mindering op de door Top Marine (oud) B.V. aan Top 

Marine (nieuw) B.V. verstrekte geldlening.  

 

5.4 Separatistenpositie   

 

Top Marine B.V. (oud) is separatist.  

 

 

 

5.5 Boedelbijdragen   

 

Er is een boedelbijdrage afgesproken van 10%.  

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

 

Verschillende leveranciers hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud, al is het 

bedrag dat de betreffende leveranciers hebben openstaan gering. De curator heeft de 

eigendomsvoorbehouden in kaart gebracht. De spullen kunnen ofwel worden 

opgehaald, of er kan in het kader van de overdracht een regeling worden getroffen. In 

ieder geval heeft de curator de spullen van de leveranciers veilig gesteld.  

 

De eigendomsvoorbehouden zullen verder worden afgewikkeld door Top Marine (oud) 

B.V., als koper van de voorraden. Wel zijn eigendommen derden, of in consignatie 

geleverde goederen ten tijde van de verslagperiode opgehaald, zoals een Empress 

boot, en inventaris van de bedrijfsleider.   
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5.7 Reclamerechten   

 

Geen van de leveranciers heeft zich beroepen op het recht van reclame.  

 

5.8 Retentierechten   

 

N.v.t. 

 

5.9  Werkzaamheden  

 

- contact Rabobank; 

- contact Café Bar in verband met leasecontract koffiezetapparaat; 

- contact pandhouder; 

- uitzoeken eigendomsvoorbehouden en contact met leveranciers; 

- laten ophalen eigendommen derden. 

  

 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

 

In verband met Boot Holland is overwogen om de watersportwinkel open te doen. De 

risico’s wogen echter niet op tegen de baten. Er is derhalve besloten om de 

onderneming niet voort te zetten.  

 

6.2 Financiële verslaglegging   

 

N.v.t. 

 

6.3  Werkzaamheden  

 

N.v.t. 
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Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

 

De curator onderzoekt in hoeverre een doorstart mogelijk is. Verwezen wordt naar 

punt 3.7, waar de biedingsprocedure is beschreven. 

 

Een doorstart is uiteindelijk niet gerealiseerd. De bedrijfsmiddelen zijn overgedragen 

aan de pandhouder, Top Marine (oud) B.V., zie punt 3.7.  

 

6.5 Verantwoording   

 

De biedingsprocedure eindigt op 8 maart a.s.   

 

6.6 Opbrengst   

 

Nog niet bekend. 

 

 

 

6.7 Boedelbijdrage   

 

Er is met de pandhouder een boedelbijdrage afgesproken van 10%. 

 

6.8 Werkzaamheden 

 

- bezichtiging winkel diverse malen; 

- inventariseren voorraad; 

- inventariseren inventaris; 

- benaderen gegadigden; 

- opstellen verkoopmemorandum. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

 

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.  
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Inmiddels heeft de curator een gesprek gehad met de accountant, in het bijzijn van 

één van de bestuurders. Daarbij is alsnog de conceptjaarrekening 2011 (vanaf april 

2011 tot en met 31 december 2011) overgelegd. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

 

Aangezien de failliet pas in 2011 is opgericht, is van gedeponeerde jaarrekening geen 

sprake en is dit ook niet noodzakelijk.    

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

 

Zie 7.2. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

 

Op grond van de statuten zijn de aandelen volgestort in geld.  

 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

 

Naar onbehoorlijk bestuur moet nog nader onderzoek worden gedaan.  

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt nog. 

 

De curator heeft geen reden om aan te nemen dat er in dit faillissement sprake is van 

onbehoorlijk bestuur. 

 

7.6 Paulianeus handelen   

 

Naar paulianeus handelen moet nog nader onderzoek worden gedaan.  

 

Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt nog. Vooralsnog is er geen aanleiding 

om te veronderstellen dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. 

  

De curator heeft geen reden om aan te nemen dat er in dit faillissement sprake is 

geweest van paulianeus handelen.  

 

7.7  Werkzaamheden  
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- onderzoek administratie; 

- gesprek accountant; 

- onderzoek conceptjaarrekening.  

 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

 

Nog niet bekend. 

 

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 14.031,93. 

    

8.2 Preferente vordering van de fiscus     

 

Vanwege loonheffing oktober 2011 en november 2011 is een vordering van de 

Belastingdienst ingediend van € 5.090,--. 

 

De totale vordering van de Belastingdienst is vermeerderd met een vordering van € 

16.381,- vanwege omzetbelasting eerste kwartaal 2012 en loonheffingen januari 2012 

voor een bedrag van € 61,-.  

 

Omzetbelasting 2011: € 3.036,00  

 

De totale preferente vordering van de fiscus beloopt tot nog toe een bedrag van € 

24.568,-. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

 

Nog niet bekend. 

 

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 16.362,99. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 

Nog niet bekend.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
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27 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

€ 47.812,28. 

€ 71.827,91 

€ 72.839,64 

€ 81.772 ,64 

€ 73.690,64 

€ 79.269,25 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de vordering van de pandhouder nog niet is opgenomen. 

Dit zal tot een vermeerdering leiden van ongeveer € 500.000,-.  

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

 

Over de wijze van afwikkeling kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.  

 

Vermoedelijk zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld na inning van de 

debiteuren. 

 

8.8  Werkzaamheden  

 

- aanschrijven crediteuren. 

- nader onderzoek naar inbaarheid van de debiteuren 

9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij(en)  

 

Er zijn geen lopende procedures bekend.  

 

9.2 Aard procedure  

 

N.v.t. 

 

9.3 Stand procedure  
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N.v.t. 

 

9.4  Werkzaamheden  

 

N.v.t. 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

 

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kunnen op dit moment nog geen 

uitspraken worden gedaan.  

 

Gelet op de verwevenheid van dit faillissement en het faillissement van Stichting 

Aquaverium, zullen de faillissementen te zijner tijd tegelijk  worden afgewikkeld.  

 

10.2  Plan van aanpak    

 

- verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad; 

- onderzoek onbehoorlijk bestuur; 

- onderzoek paulianeuze handelingen; 

- inning debiteuren; 

- afwachten faillissement Stichting Aquaverium. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

 

Het volgende kwartaalverslag (nr. 18) dat de periode 24 februari 2016 tot en met 23 

mei 2016 zal betreffen, zal uiterlijk 3 juni 2016 worden ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

 

- opstellen faillissementverslag.  

 

10.5 Financieel verslag 

 

Het financieel verslag is bijgevoegd. 
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Leeuwarden, 9 maart 2016 

 

 

 

C. Grondsma, 

curator 

 


