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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. 15-05-2018
 6

Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. oefent een schilders-, behangers-, auto-, 
spuit-, isolatie- en betonrenovatiebedrijf uit en houdt zich tevens bezig met 
vastgoedonderhoud bij verbouw en renovatie.

15-05-2018
 6

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2009: € 6.877.842
2010: € 4.622.677
2011: € 2.179.238. De jaarrekening 2011 is door de nieuwe accountant, 
Deloitte, opgesteld volgens een andere systematiek.
2012 (tot faill.datum): € 2.134.419, op basis van de kolommenbalans.

15-05-2018
 6

Verslagnummer 6
Datum verslag 15-05-2018
Insolventienummer F.17/12/365
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000011060:F001
Datum uitspraak 18-12-2012

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr. C. Grondsma



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

40 15-05-2018
 6

€ 5.874,80 15-05-2018
 6

van
23-1-2018

t/m
22-4-2018

15-05-2018
 6

Verslagperiode Bestede uren

6 0,20 uur

totaal 0,20 uur

1. Inventarisatie

Zie vorig verslag nr. 21 d.d. 8 februari 2018. 15-05-2018
 6



Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0



Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid



Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Onbehoorlijk bestuur

Verslag nr. 21 d.d. 8 februari 2018:
De heer Van Emmerik en mevrouw Post zijn inmiddels gedagvaard. Voor 
beiden heeft zich een advocaat gesteld. Er is uitstel verleend voor het 
indienen van een conclusie van antwoord tot 14 februari 2018.

Verslag d.d. 15 mei 2018:
Er is nogmaals uitstel verleend voor het indienen van een conclusie van 
antwoord tot 14 maart 2018. De advocaten van de heer Van Emmerik en 
mevrouw Post deden een verzoek hiertoe omdat zij in afwachting waren van 
informatie van derden. Omdat de advocaten hebben aangegeven uitstel te 
w illen omdat zij in afwachting waren van nieuwe informatie van derden, heeft 
de curator enkel daarom, nog een laatste keer ingestemd met het verzoek 
om uitstel.

Omdat de advocaat van de heer Van Emmerik, mr. Hemmes, op 1 maart 2018 
plotseling kwam te overlijden, is door mr. Gevers, advocaat van mevrouw 
Post, opnieuw verzocht om uitstel voor het indienen van een conclusie van 
antwoord. Dit heeft hij mede gedaan voor de heer Van Emmerik. Gelet op de 
situatie heeft de curator ingestemd met het verzoek van mr. Gevers om de 
termijn voor het indienen van de conclusie van antwoord met twee weken uit 
te stellen tot 28 maart 2018. Op 28 maart 2018 is namens mevrouw Post de 
conclusie van antwoord ingediend. 

Vanwege het overlijden van mr. Hemmes is op 14 maart 2018 de procedure 
ex artikel 226 Rv geschorst. Op 28 maart 2018 heeft mr. Bussink zich gesteld 
namens de heer Van Emmerik. Op 25 april 2018 is de conclusie van antwoord 
namens de heer Van Emmerik ingediend. 

Nadat de conclusies van antwoord zijn ingediend, heeft de rechtbank 
bepaald dat op 9 mei 2018 een beraad comparitie na antwoord zal 
plaatsvinden.

15-05-2018
 6



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 232.253,21 15-05-2018
 6

€ 92.388,29 15-05-2018
 6

€ 262.090,18 15-05-2018
 6

136 15-05-2018
 6

€ 1.894.102,53 15-05-2018
 6

9. Procedures



Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

10. Overig

3-8-2018 15-05-2018 
 6
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