
 
 
 

 Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW). 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
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Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is 
identiek aan de inhoud van dit fysiek verslag. 
 
 
 
Gegevens onderneming: Uniek GeveltechniekUniek GeveltechniekUniek GeveltechniekUniek Geveltechniek    B.V. B.V. B.V. B.V.     
Statutair gevestigd te: Heijen gemeente Gennep 
Vestigingsadres: De Grens 35 
Plaats:  6598 DK  HEIJEN, Gemeente Gennep  
Faillissementsnummer: 09/180F 
Datum uitspraak: 21 juli 2009  
Curator: Mr. A.F.Th.M. Heutink  
Rechter commissaris Mr. J.J. Groen 
 
Activiteiten onderneming: Verkoop en montage van kunststof kozijnen en alle bijkomende 

werkzaamheden.   
 
Omzetgegevens: 1. Tot op dit moment onbekend. 
  Akte van oprichting dateert van 14-04-2009. 

2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd.   
5. Ongewijzigd.  
6. Ongewijzigd.   
7. OOOOngewijzigdngewijzigdngewijzigdngewijzigd 

 
Personeel gemiddeld aantal: 1. 14 Zie overzicht personeelsleden. 

2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd.  
5. Ongewijzigd.  
6. Ongewijzigd  
7. OOOOngewijzigdngewijzigdngewijzigdngewijzigd 

 
 
Verslagperiode: 10-03-2013  t/m 10-08-2013   
Bestede uren in verslagperiode: 7,337,337,337,33    uuruuruuruur       Productie 1Productie 1Productie 1Productie 1    
Bestede uren totaal: 119,08119,08119,08119,08    uur. Zie resumé urenregistratieuur. Zie resumé urenregistratieuur. Zie resumé urenregistratieuur. Zie resumé urenregistratie     Productie 2Productie 2Productie 2Productie 2    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
1.1.1.1. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie    
 
1.1. directie en organisatie 1. Uniek Geveltechniek B.V. is opgericht direct na het 

faillissement van  Unique Kozijn B.V., gevestigd aan 
hetzelfde adres te Heijen. Het personeelsbestand van Unique 
werd nagenoeg in zijn totaliteit door  Uniek Geveltechniek 
overgenomen en de werkzaamheden – grotendeels 
bestaande uit onderhandenwerken van gefailleerde Unique 
Kozijn B.V., werden door de nieuwe onderneming ter hand 
genomen en uitgevoerd. Uniek Geveltechniek werd op 
dezelfde wijze  als Unique Kozijn B.V. bestuurd door Fairi 
B.V. en Fairi B.V. werd  bestuurd door de heer 
Hietkamp. Feitelijk werd Uniek Geveltechniek  aangestuurd 
door ASC Management B.V. (een dochter van Fairi B.V.) 
 en deze werd aangestuurd door de heer J.A.C. Wijnands. Ook 
de werkwijze van Uniek Geveltechniek was identiek aan die 
van de  inmiddels gefailleerde Unique Kozijn B.V.: 
medewerkers van Uniek Geveltechniek bezochten 
consumenten en verkochten aan de  consument kozijnen 
(deuren ramen en dakkapellen). Ten behoeve van deze 
koop/verkoop werden (veelal) financieringen aangeboden 
door tussenkomst van Wijst & Partners te Doetinchem. Na 
goedkeuring financiering werden derden ingeschakeld om 
uitvoering te geven aan de overeenkomst en volgde betaling 
op rekening van Uniek dan wel ASC dan wel Wijst & Partners. 
Probleem was dat Wijst & Partners op 12 mei 2009 door de 
Rechtbank  Den Bosch in staat van faillissement werd 
verklaard, waardoor de aldaar in behandeling zijnde 
financierings- en /  of hypotheekaanvragen i.v.m. de kosten 
van de te plaatsen kozijnen  niet konden worden afgewerkt 
en de werkzaamheden derhalve stagneerden.  

 2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
 3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag   

4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
1.2  Winst en verlies 1. Nog onbekend / in onderzoek. 
  2. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 
  3. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 

4. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
 
 
 



 
 
 

 

1.3.  Balanstotaal 1. Nog onbekend / in onderzoek 
  2. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 
  3. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 

4. Onbekend i.v.m. ontbreken administratie. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
1.4.  Lopende procedures 1.  Nog onbekend / in onderzoek. Ook hier gold dat, indien een 

 consument zich bedacht na de bedenktijd van 8 dagen 
 (consumentenkoop) hij/zij werd aangesproken op nakoming 
 van de overeenkomst.        

        2. Procedure Wijnands (zie 7.5 en 7.6). 
3. Procedure Wijnands (zie 7.6).    
4. Procedure Wijnands (zie 7.6). 
5. Procedure Wijnands (zie 7.6). 
6. Procedure Wijnands (zie 7.6). 
7.7.7.7. Geen procedures meer Arrest in de procedure is gewezen. Geen procedures meer Arrest in de procedure is gewezen. Geen procedures meer Arrest in de procedure is gewezen. Geen procedures meer Arrest in de procedure is gewezen. 

Wijnands is veroordeeld in voldoeningWijnands is veroordeeld in voldoeningWijnands is veroordeeld in voldoeningWijnands is veroordeeld in voldoening    van het tekort in de van het tekort in de van het tekort in de van het tekort in de 
boedel met een voorschot daarop ad € 250.000,00boedel met een voorschot daarop ad € 250.000,00boedel met een voorschot daarop ad € 250.000,00boedel met een voorschot daarop ad € 250.000,00    

 
1.5.  Verzekeringen 1. Nog in onderzoek. 
  2. Geen gegevens aangetroffen. 
 3. Geen gegevens aangetroffen. 

4. Geen gegevens aangetroffen. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngOngOngOngewijzigdewijzigdewijzigdewijzigd    

 
1.6.  Huur 1. Werkzaamheden van personeel geschiedde vanuit huis en de 

 administratieve werkzaamheden geschiedden ten 
 kantore van ASC Management B.V.  te Heijen. 
2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
3. Ongewijzigd.  
4.  Ongewijzigd.  
5.  Ongewijzigd 

  6.  Ongewijzigd. 
7. Ongewijzigd 7. Ongewijzigd 7. Ongewijzigd 7. Ongewijzigd     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1.7.  Oorzaak faillissement 1. Onbekend – nog in onderzoek. 
  2. Na het faillissement van Unique Kozijn B.V. werden de 

werkzaamheden zonder toestemming van de curator 
voortgezet door Uniek Geveltechniek B.V. als zou sprake van 
een doorstart zijn. Intevolge vonnis van de 
voorzieningenrechter Roermond d.d. 29-04-2009 is Uniek 
Geveltechniek veroordeeld haar werkzaamheden te staken en 
gestaakt te houden alsmede alle informatie terzake 
onderhandenwerk aan de curator over te dragen alsmede – 
voor zover nog voorhanden – de opbrengst van 2 projecten 
aan de curator te voldoen. Hieraan is – na beslaglegging – 
deels door Uniek Geveltechniek B.V. / ASC voldaan. Als 
gevolg hiervan was Uniek Geveltechniek niet (meer) in staat 
aan haar financiële verplichtingen jegens derden én jegens 
haar personeel te voldoen en zijn de activiteiten feitelijk 
gestaakt. Nadat vervolgens de financier – WijSt & Partners 
B.V. – op 12 mei 2009 in staat van faillissement werd verklaard 
en ASC Management B.V. op 21 juli 2009 is uiteindelijk – op 
21 juli 2009 – ook het faillissement van Uniek Geveltechniek 
B.V. uitgesproken.  

3. Ongewijzigd.  
4.   Ongewijzigd.   
5.  Ongewijzigd.   
6.  Ongewijzigd.  
7.7.7.7.    OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd 
 

2. 2. 2. 2.     PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    
 
2.1.  Ten tijde van faillissement 1. 14 (zie productie 1.) 

2. Ongewijzigd t.o.v. vorig verslag. 
3.  Ongewijzigd.  
4.  Ongewijzigd.   
5.  Ongewijzigd.  
6.  Ongewijzigd. 
7777    OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
2.2.  Één jaar voor faillissement 1. N.v.t.    

2. N.v.t. 
3. N.v.t.   
4.   N.v.t.    
5. N.v.t.    
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2.3.  Datum ontslagaanzegging 1.  23 juli 2009. 
  2. Ongewijzigd t.o.v. vorig verslag. 
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorig verslag. 

4. Ongewijzigd.   
5. Ongewijzigd.   
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd     
 

2.4.  Werkzaamheden 1. Meeste medewerkers hadden daags vóór het faillissement 
 van Unique Kozijn B.V. een overeenkomst met Uniek 
 Geveltechniek (i.o.)  afgesloten. Voor zover bekend is aan 
 werknemers vanaf datum indiensttreding géén loon betaald. 
 Personeel is geadviseerd zich omgaand tot het UWV te 
 wenden, terwijl het UWV rechtstreeks door curator is 
 geïnformeerd.  

  2. Contacten met personeel i.v.m. jaaropgaven en vorderingen 
 op personeel vanwege opgelegde boetes. (Zie debiteuren). 

  3. Contacten met personeel i.v.m. openstaande boetes.  
4. Geen verdere werkzaamheden. 
5. Geen verdere werkzaamheden.  
6. Geen verdere werkzaamheden.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

    
    
3.  3.  3.  3.      ActivaActivaActivaActiva    

Onroerende zaken 
  

3.1.  Beschrijving 1. N.v.t. 
  2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 

4. Ongewijzigd.   
5. Ongewijzigd.   
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
3.2. Verkoopopbrengst 1. N.v.t.   

2.   N.v.t.   
3. N.v.t.  
4.  N.v.t.   
5. N.v.t.   
6. N.v.t.  
7. 7. 7. 7.     N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.  
 

3.3.  Hoogte hypotheek 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7  7  7  7      N.v.tN.v.tN.v.tN.v.t.  



 
 
 

 

 
3.4.  Boedelbijdrage 1. N.v.t.   

2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6. N.v.t.  
7777....    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.  
 

 Werkzaamheden 1. n.v.t. 
  2. Geen verdere werkzaamheden. 
  3. Geen verdere werkzaamheden. 

4. Geen verdere werkzaamheden. 
5. Geen verdere werkzaamheden. 
6. Geen verdere werkzaamheden.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 

Bedrijfsmiddelen 

 
3.5.  Beschrijving 1. n.v.t. 
  2. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 

4. Ongewijzigd.   
5. Ongewijzigd.    
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. OngewijOngewijOngewijOngewijzigdzigdzigdzigd    

 
3.6.  Verkoopopbrengst 1. N.v.t.   

2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5. N.v.t.   
6.  N.v.t.   
7777....        N.v.tN.v.tN.v.tN.v.t 
  . 

3.7.  Boedelbijdrage                         1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.    
7.  7.  7.  7.      N.v.tN.v.tN.v.tN.v.t.  
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus            1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6. N.v.t.    
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t. 
 

 Werkzaamheden 1. n.v.t. 
  2. Geen verdere werkzaamheden.  

  3. Geen verdere werkzaamheden. 
4. Geen verdere werkzaamheden. 
5. Geen verdere werkzaamheden. 
6. Geen verdere werkzaamheden 
7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden.  

 

Voorraden onderhanden werk 

 
3.9.  Beschrijving 1.   Onderhandenwerk is momenteel nog in onderzoek.    
 Onderhandenwerk  De heer Wijnands stelde zich op het standpunt dat hij 

middels een pandrecht gerechtigd was het 
onderhandenwerk van Unique Kozijn B.. over te hevelen 
naar Uniek Geveltechniek B.V. (i.o). Orderportefeuille zou € 
1.300.000,00 bedragen. Pandrecht werd niet erkend door 
curator en onderhandenwerk is / wordt met toestemming 
van de RC door de curator in het faillissement van Unique 
Kozijn B.V. afgerond. Ingevolge vonnis van de 
voorzieningenrechter Roermond d.d. 29-04-2009 is Uniek 
Geveltechniek veroordeeld haar werkzaamheden te staken 
en gestaakt te houden alsmede alle informatie ter zake 
onderhandenwerk aan de curator over te dragen alsmede – 
voor zover nog voorhanden – de opbrengst van 2 projecten 
aan de curator te voldoen. Hieraan is – na beslaglegging – 
deels door Uniek Geveltechniek B.V. / ASC voldaan. Als 
gevolg hiervan was Uniek Geveltechniek niet (meer) in staat 
aan haar financiële verplichtingen jegens derden én jegens 
haar personeel te voldoen en zijn de activiteiten feitelijk 
gestaakt. De diverse personeelsleden zijn huiswaarts 
gezonden in afwachting van een – door deden of middels 
eigen aangifte – uit te spreken faillissement. 

 
2. Onderhandenwerk is globaal in kaart gebracht. Het betreft 

ongeveer een 20-tal opdrachten. Omdat curator thans 
doende is met afronding van het onderhandenwerk in het 
faillissement van Unique Kozijn B.V. zal het 
onderhandenwerk in onderhavig faillissement vervolgens ter 
hand worden genomen. Door diverse opdrachtgevers is 
voorbehoud van financiering gemaakt, welke financiering – 
aanvankelijk – via gefailleerde WijSt&Partners zou lopen.  



 
 
 

 

 
3.   Curator is momenteel nog doende met definitieve afronding 

onderhandenwerk inzake Unique Kozijn B.V. 
Onderhandenwerk inzake Uniek Geveltechniek B.V. wordt – 
voor zover dit niet aan Unique Kozijn B.V. mocht toebehoren 
– afgewerkt. Zaak blijft dat voor meeste opdrachtgevers een 
financieringsvoorbehoud geldt én deze financiering via de 
inmiddels gefailleerde Wijst & Partners zou lopen. 

 
4. Nu de onderhandenwerkportefeuille inzake faillissement 

Unique Kozijn  B.V. – op enkele nog af te wikkelen 
debiteurenkwesties en een lopende procedure na – 
nagenoeg als nagenoeg als afgewikkeld kan worden 
beschouwd kan afronding van het onderzoek  
onderhandenwerkportefeuille in onderhavig faillissement 
plaatsvinden.  

 
5. Ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag.   
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
3.10.  Verkoopopbrengst  1. N.v.t. 

2.  Nog onbekend, doch dubieus. 
3.      N.v.t.  
4.      N.v.t.    
5.  N.v.t.     
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.        Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    
 

3.11.  Boedelbijdrage 1. N.v.t.  
2. N.v.t. 
3. N.v.t. 
4.  N.v.t. 
5. N.v.t. 
6. N.v.t. 
7.7.7.7.    Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
 
Beschrijving voorraden 1. N.v.t.  

2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4. N.v.t.    
5.  N.v.t.   
6. N.v.t.  
7.7.7.7.    n.v.tn.v.tn.v.tn.v.t    
   

  
 
 



 
 
 

 

Werkzaamheden 1. Beoordeling van de status eventueel nog onderhanden werk; 
afspraken maken met leveranciers en opdrachtgever ter 
uitvoering van het onderhanden werk. 

  2. Beoordeling van de status onderhandenwerk en 
mogelijkheid tot afronding daarvan, met inachtneming van 
financieringsvoorbehoud. Afspraken en contacten met 
leveranciers en opdrachtgevers ter uitvoering van het 
onderhandenwerk. 

 3. Beoordeling van de status onderhanden werk en 
 mogelijkheid tot  afronding daarvan. 
4. Idem.  
5. Idem. 
6. Idem.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 

Andere ActivaAndere ActivaAndere ActivaAndere Activa    

 
3.12  Beschrijving 1.  Hoeveelheid reclameartikelen (fluitjes) 
  2. Hoeveelheid reclameartikelen (fluitjes) en aantal flightcases. 
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 

4.  Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
5.  Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6.  Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag  
7.7.7.7.     Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
 
3.13 Verkoopopbrengst 1. Nog niet bekend 
  2. Nog niet bekend. Tot op dit moment heeft zich geen 

 serieuze gegadigde gemeld.  Flightcases zijn 
 verkocht voor € 119,00. 

 3.  Voor de zaken heeft zich nog geen gegadigde gemeld. 
4.  Idem.  
5.  Idem  
6.  Idem 
7.7.7.7.     Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
 

Werkzaamheden 1.  Verkoopactiviteiten reclame - artikelen 
 2.  Verdere verkoopactiviteiten reclame - artikelen.    

 3. Verdere verkoopactiviteiten reclame - artikelen. 
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden        
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
4.4.4.4.    DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren    
 
4.1.  Omvang debiteuren 1.  Nog onbekend en in onderzoek. 
  2. Debiteurenvorderingen bestonden uit vorderingen op 

 opdrachtgevers  van Unique Kozijn B.V. en zijn deels in 
 het faillissement van Unique Kozijn B.V. geïncasseerd. 
 Verdere debiteuren zijn – vanwege het ontbreken van 
 administratie – niet kunnen traceren.  

   Boetebedragen, welke normaliter met salaris van 
 werknemers werden verrekend, konden niet worden 
 verrekend nu werknemers geen salaris uitbetaald hebben 
 gekregen. In het kader van loongarantieregeling hebben 
 werknemers vervolgens via het UWV betaling ontvangen. 
 Werknemers zijn door curator aangeschreven in verband 
 met boetebetalingen. 

  3. Ongewijzigd ten opzichte van vorige verslag. 
   Laatste boetebedragen worden momenteel van ex-

 werknemers geïncasseerd.  
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Geen verdere werkzaamheden.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
4.2.  Opbrengst 1. Nog onbekend en in onderzoek. 

2. Tot en met februari 2010: € 1.226,65. 
3. Tot en met 14-09-2010: € 1.312,71 

Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag 
4. Ongewijzigd 
5. Ongewijzigd 
6. Ongewijzigd 
7.7.7.7.    OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    
 
 

4.3.  Boedelbijdrage 1.  n.v.t. 
  2. Bedrag ter zake boetes komt integraal aan boedel toe. 

 3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag  
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
 

Werkzaamheden 1. Onderzoek naar eventuele debiteuren (afhankelijk van 
   onderzoek onderhandenwerk). 

2. Geen verdere werkzaamheden nu onderhandenwerk valt 
onder  faillissement van Unique Kozijn B.V. en binnen dat 
faillissement zal worden afgewerkt.   

 Ten aanzien van incassering boetes: afronden 
betalingsregelingen.  



 
 
 

 

3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag en zie 3.9.Ten aanzien van 

incassering boetes: afronden incassering bedragen. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. Zie tevens 3.9. 
6.  Ongewijzigd.  
7.7.7.7.    Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    
 

    
5.5.5.5.    Bank / ZekerhedenBank / ZekerhedenBank / ZekerhedenBank / Zekerheden    

 
5.1.  Vordering Bank(en) 1. Nog in onderzoek. 
  2. Nog in onderzoek.  
  3. Geen. 

4. Geen vordering bekend of ingediend.  
5. Ongewijzigd. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    
 
 

5.2.  Leasecontracten 1. Diverse auto’s ten behoeve van colporteurs. Auto’s zijn 
   nog vóór het faillissement door leasemaatschappij  
   ingenomen en contracten zijn – waarschijnlijk – inmiddels 
   beëindigd. Nader onderzoek loopt.  

2. Vordering ter zake leasecontracten is door Leasemij. 
ingediend tot een bedrag ad € 29.375,02. 

3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. Ongewijzigd.Ongewijzigd.Ongewijzigd.Ongewijzigd.    

 
 

5.3.  Beschrijving zekerheden 1. Geen. 
2. Geen. 
3. Geen. 
4. Geen. 
5. Geen. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijziOngewijziOngewijziOngewijzigdgdgdgd    
 
 

5.4.  Separatistenpositie   1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4. N.v.t.   
5. N.v.t.   
6. N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.     

 
 



 
 
 

 

5.5.  Boedelbijdragen  1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7. 7. 7. 7.     N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    
  

5.6.  Eigendomsvoorbehoud 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.   
7.7.7.7.    N.v.t,N.v.t,N.v.t,N.v.t,    
 

5.7.  Reclamerechten  1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3. N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.        
 

5.8.  Retentierechten  1. Nog in onderzoek. 
2. Nog in onderzoek. 
3. N.v.t.     
4.  N.v.t.     
5.  N.v.t.     
6.   N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    

 
 
 Werkzaamheden    1. Onderzoek leasecontracten en retentierechten 
      2. Onderzoek retentierechten. 
  3. Geen verdere werkzaamheden.  

4. Geen verdere werkzaamheden.  
5. Geen verdere werkzaamheden. 
6. Ongewijzigd. 
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Doorstart / voortzettenDoorstart / voortzettenDoorstart / voortzettenDoorstart / voortzetten    
 

Voortzetten 

 
6.1.  Exploitatie / zekerheden 1. N.v.t.   

2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    
 

6.2.  Financiële verslaglegging 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t. 
7.7.7.7.    N.v.tN.v.tN.v.tN.v.t.    

 
Werkzaamheden 1. Enkel en alleen  het onderhanden werk wordt afgemaakt. 

2. Geen verdere werkzaamheden. Zie 4.1. 
3. Geen verdere werkzaamheden.  
4. Geen verdere werkzaamheden.  
5. Geen verdere werkzaamheden. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    
 

 

 
Doorstart 

 
6.3.  Beschrijving 1. De heer Wijnands heeft op datum faillissement Unique 

Kozijn aangegeven door te willen starten. Hem is 
medegedeeld dat dit alleen mogelijk was na 
overeenstemming met curator en met toestemming van R.C. 
Uniek Geveltechniek B.V. (i.o) is vervolgens zonder 
instemming curator en RC doorgegaan. Gaandeweg is een 
aantal onderhandenwerken door curator weer ter hand 
genomen en na faillissement WijSt&Partners was het 
Geveltechniek niet meer mogelijk nog verder te gaan. Of er 
thans op dezelfde wijze een “doorstart” gaande is, is op dit 
moment nog niet bekend. Onderzoek loopt nog.  

  2. Doorstart is niet mogelijk gebleken nu het onderhandenwerk 
niet aan Uniek Geveltechniek B.V. doch aan Unique Kozijn 
B.V. toebehoorde. Vanwege het ontbreken van opdrachten, 
het faillissement van de financier Wijst & Partners en 
vervolgens het faillissement van het administratiekantoor 
(ASC Management B.V.) bleek een doorstart niet meer 
mogelijk.  



 
 
 

 

3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
6.4.  Verantwoording 1. N.v.t.   

2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4. N.v.t.  
5.  N.v.t.  
6.  N.v.t. 
7.7.7.7.    N.v.t,N.v.t,N.v.t,N.v.t,            
 

6.5.  Opbrengst 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3. N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5. N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    
 

6.6.  Boedelbijdrage 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4. N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t. 
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.        
 

 Werkzaamheden                        1. Onderzoek naar eventueel opnieuw gemaakte “doorstart” 
zonder toestemming curator en / of R.C .  

2. Geen verdere werkzaamheden.  
3. Geen verdere werkzaamheden. 
4. Geen verdere werkzaamheden.   
5. Geen verdere werkzaamheden. 
6. Geen verdere werkzaamheden.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedGeen verdere werkzaamhedGeen verdere werkzaamhedGeen verdere werkzaamhedenenenen        

    
    
RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid    
 
7.1.  Boekhoudplicht 1. In onderzoek. Administratie deels aangetroffen. 
  2. Er is nagenoeg geen administratie aangetroffen. Wél heeft 

 onderzoek door Belastingdienst plaatsgevonden.  
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 

4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    



 
 
 

 

 

7.2.  Depot jaarrekeningen 1. N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5.  N.v.t.   
6.  N.v.t.  
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.    
 

7.3.  Goedk. Verkl. Accountant 1.  N.v.t.   
2.  N.v.t.   
3.  N.v.t.   
4.  N.v.t.   
5..  N.v.t.   
6. N.v.t. 
7.7.7.7.    N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.            
 

7.4.  Stortingsverplichting aandelen 1. In onderzoek. 
  2. In onderzoek. 
  3. In onderzoek. 

4. Aan voldaan. 
5. Ongewijzigd. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 

7.5.  Onbehoorlijk bestuur 1. in onderzoek 
  2. zie 7.6. 
  3. zie 7.6. 

4. zie 7.6. 
5. zie 7.6. 
6. zie 7.6. 
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 

 

7.6. Paulianeus handelen 1.  In onderzoek 
 

2.  Na uitvoerig onderzoek inzake onbehoorlijk bestuur en 
 paulianeus handelen is feitelijk bestuurder aangesproken op 
 het kennelijk onbehoorlijk vervullen van zijn bestuursfunctie 
 en is hij gedagvaard ter zake het totale tekort in onderhavig 
 faillissement ad € 484.851,45. Urenregistratie ter zake 
 werkzaamheden in deze procedure wordt afzonderlijk 
 geregistreerd. In het kader van het onderzoek naar 
 bestuurdersaansprakelijkheid is beroep gedaan op 
 garantstellingsregeling faill.curatoren naar aanleiding 
 waarvan een kredietfaciliteit is verleend.  

 
3. Na uitvoerig onderzoek inzake onbehoorlijk bestuur en 

paulianeus handelen is feitelijk bestuurder aangesproken op 
het kennelijk onbehoorlijk vervullen van zijn bestuursfunctie 



 
 
 

 

en is hij gedagvaard ter zake het totale tekort in onderhavig 
faillissement ad € 484.851,45. Na indiening van de conclusie 
van antwoord zijdens bestuurder heeft Rtb. Zutphen een 
mondelinge behandeling gelast. Deze heeft plaatsgevonden 
op 7 september 2010. Ter zitting is eis teruggebracht tot 
het daadwerkelijke boedeltekort per 07-09-2010 ad € 
428.690,00. Procedure is verwezen naar rolzitting d.d. 20-

10-2010 voor vonnis. Tijdsbesteding inzake procedure in 
deze verslagperiode: 15,33 uur. Totale tijdsbesteding: 
44,75 uur.  

  
4. Bij vonnis Rtb. Zutphen d.d. 27-10-2010 heeft de Rechtbank 

de vorderingen afgewezen. Na uitvoerige bestudering van 
het vonnis is  besloten daartegen appèl in te stellen, 
hetgeen op 29 december 2010 is geschied.  Inmiddels is de 
memorie van grieven genomen en is aan partij Wijnands een 
aanhouding verleend voor indiening van de memorie van 
antwoord tot 14 juni 2011.    

 
 Tijdsbesteding inzake rechtbankprocedure in deze 

verslagperiode:10,17 uur. Totale tijdsbesteding 
rechtbankprocedure: 54,92 uur. Tijdsbesteding appel-
procedure: 28,75 uur 

 
 In het kader van de procedure is door de curator beslag 

gelegd op de woning van Wijnands, welke woning ten tijde 
van het beslag op  ruim € 800.000,00 werd 
getaxeerd. De woning is thans vervreemd  voor ruim € 
600.000,00.  De notaris ten overstaan van wie overdracht zal 
plaatsvinden heeft verzocht het beslag op te heffen 
teneinde de overdracht niet te belemmeren. Na uitvoerig 
overleg met de notaris – waarbij de notaris is verzocht 
uitsluitsel te geven over de vraag of het hier een reguliere 
transactie of een schijntransactie betreft  (om de uitwinning 
van het beslagene te voorkomen) is van de zijde van de 
notaris uitdrukkelijk verklaard dat hem uit onderzoek in dit 
verband niet is gebleken van enig onrechtmatig handelen. 
Vandaar dat het gelegde beslag – zij het node – is 
opgeheven nu geen overwaarde resteerde. 

 
5.  In appèl procedure is memorie van antwoord genomen en 

staat  wederpartij voor memorie van grieven. Na ontvangst 
van memorie van grieven zal dienen te worden bezien of om 
pleidooi of arrest zal dienen te worden verzocht. 

 
6. Na schriftelijk pleidooi heeft het Gerechtshof Arnhem op 28-

08-2012 uitspraak gedaan waarbij het vonnis is eerste 
aanleg is vernietigd en bestuurder is veroordeeld en voor 
recht is verklaard dat Wijnands zijn taak als feitelijk beleids-
bepaler onbehoorlijk heeft vervuld en is Wijnands 



 
 
 

 

veroordeeld tot betaling van het totale tekort in het 
faillissement van Uniek Geveltechniek B.V., te vermeerderen 
met rente en kosten. Voorts is Wijnands veroordeeld in de 
kosten van de procedure in beide instanties. Momenteel 
worden de nodige executiemaatregelen getroffen.  

 
7777 Inmiddels is getracht het vonnis te executeren. De heer Inmiddels is getracht het vonnis te executeren. De heer Inmiddels is getracht het vonnis te executeren. De heer Inmiddels is getracht het vonnis te executeren. De heer 

Wijnands verblijft in t buitenland een heeft Wijnands verblijft in t buitenland een heeft Wijnands verblijft in t buitenland een heeft Wijnands verblijft in t buitenland een heeft ––––    vooralsnog vooralsnog vooralsnog vooralsnog ----    
geen traceerbaar vermogen. Faillissemegeen traceerbaar vermogen. Faillissemegeen traceerbaar vermogen. Faillissemegeen traceerbaar vermogen. Faillissement zal worden nt zal worden nt zal worden nt zal worden 
gesloten. Arrest blijft van kracht. Mocht er (nieuw) gesloten. Arrest blijft van kracht. Mocht er (nieuw) gesloten. Arrest blijft van kracht. Mocht er (nieuw) gesloten. Arrest blijft van kracht. Mocht er (nieuw) 
vermogen worden aangetroffen zal alsdan en aldus een vermogen worden aangetroffen zal alsdan en aldus een vermogen worden aangetroffen zal alsdan en aldus een vermogen worden aangetroffen zal alsdan en aldus een 
verzoek worden gedaan het faillissement te heropenen. verzoek worden gedaan het faillissement te heropenen. verzoek worden gedaan het faillissement te heropenen. verzoek worden gedaan het faillissement te heropenen. 
Voor nu geen verdere werkzaamheden meerVoor nu geen verdere werkzaamheden meerVoor nu geen verdere werkzaamheden meerVoor nu geen verdere werkzaamheden meer    

 
 

Werkzaamheden 1.  Onderzoek rechtmatigheid. Onderzoek heeft deels in het 
   kader van het faillissement van Unique Kozijn B.V. al  
   plaatsgevonden. Thans is uitgebreid onderzoek inzake 
   onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen aan de orde. 
  2. Afwikkeling procedure.  
  3. Afwikkeling procedure. 

4. Afwikkeling appèlprocedure. 
5. Afwikkeling appèlprocedure. 
6. Werkzaamheden m.b.t. executie arrest en incassering 

verschuldigde bedragen.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 
 
8.8.8.8. CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren    

8.1.  Boedelvorderingen 1.  Salaris curator en verschotten (P.M.)        
        2. Salaris curator en verschotten (P.M.) 
   Boedelvordering UWV: € 6.757,91 (voorlopig) 
  3. Salaris curator en verschotten (P.M.) 
   Boedelvordering UWV: € 8.317,59. 
  4. Salaris curator en verschotten (P.M.) 
   Boedelvordering UWV: € 8.317,59.    
  5. Salaris curator en verschotten (P.M.) 
   Boedelvordering UWV: € 8.317,59.  
  6.  Boedelvordering UWV: ongewijzigd.     

7.7.7.7.    Salaris en verschotten curatorSalaris en verschotten curatorSalaris en verschotten curatorSalaris en verschotten curator    (PM) (PM) (PM) (PM) , kosten garantstelling , kosten garantstelling , kosten garantstelling , kosten garantstelling 
boedelvordering UWVboedelvordering UWVboedelvordering UWVboedelvordering UWV. . . .     

    Totaal (ex PM) € 43.336,78Totaal (ex PM) € 43.336,78Totaal (ex PM) € 43.336,78Totaal (ex PM) € 43.336,78        Productie Productie Productie Productie                 3 3 3 3     
       

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
8.2.  Pref. vordering Fiscus 1. Per 07-08-2009: €  32.943,00;        
   Artikel 29 OB Vordering nog niet bekend. 

2. Voorshands beperkt tot loonheffing :€ 20.500,00; 
omzetbelasting: € 28.500,00. Artikel 29 OB Vordering nog 
niet bekend.  

3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
6. € 49.126,00 
7.7.7.7. € € € € 49.12649.12649.12649.126                    Productie Productie Productie Productie             4444    

 
 

8.3. Pref. Vordering UWV 1. Nog onbekend  
  2. Per februari 2010:  € 81.907,55. 
  3. Per september 2010: € 84.336,05. 
  4. Per mei 2011:  € 84.336,05.   

4     Ongewijzigd.  
5     Ongewijzigd.  
6666                 € 84.336,05€ 84.336,05€ 84.336,05€ 84.336,05                Productie 4Productie 4Productie 4Productie 4

                
 
 
8.4.  Andere pref. cred. 1. Aanvraagkosten faillissement (tot op heden nog niet 

 ingediend). 
  2. Idem.    
  3. Idem. 

4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Ongewijzigd.  
7.7.7.7. OngewijzigdOngewijzigdOngewijzigdOngewijzigd    

 
 
8.5.  Aantal concurrente cred 1. Totaal 12: ingediend / erkend 0 
  2. Totaal 16: ingediend / erkend 12 tot een bedrag ad    
   € 159.153,18. 
  3. Totaal 17: ingediend / erkend 13 tot een bedrag ad € 

 171.920,86. 
4. Totaal 17: ingediend / erkend 13 tot een bedrag ad € 

171.920,86. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 
6. Ongewijzigd.      
7.7.7.7. Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd Ongewijzigd                 Productie Productie Productie Productie                 5555    

    
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

8.6.  Bedrag concurrente cred. 1. Bekende (doch niet ingediende) crediteuren:€ 88.951,97 
  2. Bekende (doch niet ingediende) crediteuren: € 45.299,59    
  3. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag. 

4. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
6. Bekende (doch niet ingediende) crediteuren:  3 € 45.267,30 

Ziet af van vordering: 1: € 32,29     

7. 3 crediteuren € 45.267,303 crediteuren € 45.267,303 crediteuren € 45.267,303 crediteuren € 45.267,30                                                                                                                        Zie productie 5Zie productie 5Zie productie 5Zie productie 5 

 

8.7. 
 Verwachte wijze afwikkeling 1. Onbekend 

  2. Onbekend 
  3. Onbekend 

4. Onbekend en afhankelijk van afloop procedure (zie 7.6.) 
5. Onbekend en afhankelijk van afloop procedure (zie 7.6.) 
6. Vermoedelijk december 2013 
7.7.7.7. Eindverslag, augustus 2013Eindverslag, augustus 2013Eindverslag, augustus 2013Eindverslag, augustus 2013    

 

 Werkzaamheden 1. Diverse 
   2. Diverse werkzaamheden i.v.m. vorderingen diverse 

 crediteuren. 
  3. Diverse werkzaamheden i.v.m. vorderingen diverse 

 crediteuren. 
4. Laatste werkzaamheden i.v.m. definitieve vaststelling 

vorderingen.  
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
6. Voortzetten en afronden werkzaamheden inzake executie 

arrest. 
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamhedenGeen verdere werkzaamheden    

 

9.9.9.9. OverigOverigOverigOverig    
 
9.1.  Termijn afwikkeling faill. 1. Afhankelijk van onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en 
   / of afwikkeling onderhandenwerk.  
  2. Idem 
  3. Afhankelijk van duur procedure bestuurders-

 aansprakelijkheid.  
4. Afhankelijk van duur appèlprocedure 

bestuurdersaansprakelijkheid. 
5. Ongewijzigd t.o.v. vorige verslag.  
6. Afhankelijk van ontwikkelingen in verband met executie 

arrest en incassering verschuldigde bedragen.  
7.7.7.7. eindverslageindverslageindverslageindverslag    

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

9.2.  Plan van aanpak 1. Inventarisatie schuldeisers e.d., onderzoek rechtmatigheid; 
  Faillissementsrekening geopend met nummer 

 81.73.11.327. Saldo per 07-08-2009: nihil 
2. Verdere inventarisatie schuldeisers; 
 Voeren van procedure bestuurdersaansprakelijkheid; 
 Inning van debiteurenvorderingen middels 

 betalingsregelingen. Onderzoek naar mogelijkheid 
uitvoering onderhandenwerk. Saldo faillissementsrekening                     
€ 1.347,20. 

3. Verdere inventarisatie schudeisers en inning van 
boetebedragen middels betalingsregelingen.  

4 Laatste werkzaamheden inzake vaststelling vorderingen en 
incassering boetebedragen.  

5. Afronden procedure i.z. bestuurdersaansprakelijkheid. 
6.   Werkzaamheden in verband met executie arrest en 

incassering verschuldigde bedragen. 
7.7.7.7.    De heer Wijnands is naar het buitenland vertrokken en De heer Wijnands is naar het buitenland vertrokken en De heer Wijnands is naar het buitenland vertrokken en De heer Wijnands is naar het buitenland vertrokken en 

executie in Duitsland is mogelijk maar primair is de vraag of executie in Duitsland is mogelijk maar primair is de vraag of executie in Duitsland is mogelijk maar primair is de vraag of executie in Duitsland is mogelijk maar primair is de vraag of 
er vermogensbestanddelen kunnen worden aangetroffen er vermogensbestanddelen kunnen worden aangetroffen er vermogensbestanddelen kunnen worden aangetroffen er vermogensbestanddelen kunnen worden aangetroffen 
(tot op heden i(tot op heden i(tot op heden i(tot op heden is dat niet gelukt) en daarnaast zijn de kosten s dat niet gelukt) en daarnaast zijn de kosten s dat niet gelukt) en daarnaast zijn de kosten s dat niet gelukt) en daarnaast zijn de kosten 
van de executie alleen maar oplopend en leiden vooralsnog van de executie alleen maar oplopend en leiden vooralsnog van de executie alleen maar oplopend en leiden vooralsnog van de executie alleen maar oplopend en leiden vooralsnog 
niet tot enig resultaat. De woning waarop beslag was niet tot enig resultaat. De woning waarop beslag was niet tot enig resultaat. De woning waarop beslag was niet tot enig resultaat. De woning waarop beslag was 
gelegd is inmiddels “onder water” verkocht dat betekent gelegd is inmiddels “onder water” verkocht dat betekent gelegd is inmiddels “onder water” verkocht dat betekent gelegd is inmiddels “onder water” verkocht dat betekent 
dat de hypothecaire schuld hoger was dan ddat de hypothecaire schuld hoger was dan ddat de hypothecaire schuld hoger was dan ddat de hypothecaire schuld hoger was dan de opbrengst. e opbrengst. e opbrengst. e opbrengst. 
Beslag onder de onderneming MACAR CV alwaar de heer Beslag onder de onderneming MACAR CV alwaar de heer Beslag onder de onderneming MACAR CV alwaar de heer Beslag onder de onderneming MACAR CV alwaar de heer 
Wijnands nog een vordering op had ad € 750.000,00 blijkt Wijnands nog een vordering op had ad € 750.000,00 blijkt Wijnands nog een vordering op had ad € 750.000,00 blijkt Wijnands nog een vordering op had ad € 750.000,00 blijkt 
nutteloos geworden nu de CV is opgeheven en de vennoot nutteloos geworden nu de CV is opgeheven en de vennoot nutteloos geworden nu de CV is opgeheven en de vennoot nutteloos geworden nu de CV is opgeheven en de vennoot 
is een Engelse Ltd) is. Gelet op vorenstaande executie is een Engelse Ltd) is. Gelet op vorenstaande executie is een Engelse Ltd) is. Gelet op vorenstaande executie is een Engelse Ltd) is. Gelet op vorenstaande executie 
(vooralsnog) gestaakt en(vooralsnog) gestaakt en(vooralsnog) gestaakt en(vooralsnog) gestaakt en    verder gverder gverder gverder geen verdere een verdere een verdere een verdere 
werkzaamhedenwerkzaamhedenwerkzaamhedenwerkzaamheden. Indien en . Indien en . Indien en . Indien en voorvoorvoorvoor    zover er zover er zover er zover er 
vermogensbestanddelen kunnen worden getraceerd en dit vermogensbestanddelen kunnen worden getraceerd en dit vermogensbestanddelen kunnen worden getraceerd en dit vermogensbestanddelen kunnen worden getraceerd en dit 
leidt tot opbrengsten zal het arresleidt tot opbrengsten zal het arresleidt tot opbrengsten zal het arresleidt tot opbrengsten zal het arrestttt    alsnog ten uitvoer alsnog ten uitvoer alsnog ten uitvoer alsnog ten uitvoer 
worden gelegd en een verzoek tot heropening van het worden gelegd en een verzoek tot heropening van het worden gelegd en een verzoek tot heropening van het worden gelegd en een verzoek tot heropening van het 
faillissement worden gedaan.faillissement worden gedaan.faillissement worden gedaan.faillissement worden gedaan.    

FailliFailliFailliFaillissement zal worden voorgedragen voor opheffingssement zal worden voorgedragen voor opheffingssement zal worden voorgedragen voor opheffingssement zal worden voorgedragen voor opheffing    
  
   

    
Boedelactief/saldo faillissementsrekening per Boedelactief/saldo faillissementsrekening per Boedelactief/saldo faillissementsrekening per Boedelactief/saldo faillissementsrekening per augustusaugustusaugustusaugustus    2013:2013:2013:2013:            €€€€    1.521.521.521.528,488,488,488,48    (zie financieel(zie financieel(zie financieel(zie financieel    eind verslag) eind verslag) eind verslag) eind verslag) 
Productie 6Productie 6Productie 6Productie 6    

           
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 Werkzaamheden 1. Zie onder andere punt 1, 3.9, 3.12, 4, 5, 6.3 en 7.         
 2. Onderzoek, afwikkeling 3.9, 3.12, 4.1, 7.4 t/m 7.6, 8. 
 3. Onderzoek, afwikkeling 3.9, 3.12, 4.1, 7.4 t/m 7.6, 8. 

4. Onderzoek / afwikkeling 1.4, 3.9, 3.12, 4.1, 7.6 en 8. 
5. Onderzoek / afwikkeling 1.4, 3.9, 3.12, 4.1, 7.6 en 8.  
6. Werkzaamheden in verband met executie arrest en 

incassering verschuldigde bedragen.  
7.7.7.7. Geen verdere werkzaamheden, Geen verdere werkzaamheden, Geen verdere werkzaamheden, Geen verdere werkzaamheden, eigenlijke eigenlijke eigenlijke eigenlijke opheffing wegens opheffing wegens opheffing wegens opheffing wegens 

toestand van de boedeltoestand van de boedeltoestand van de boedeltoestand van de boedel    
 
 
 

Gennep, 22 juli 2013 
 
 
 
 
Mr. A.F.Th.M. (Guus) Heutink, 
      Curator  
 
 
 
Producties: (digitaal)Producties: (digitaal)Producties: (digitaal)Producties: (digitaal)    
6. voorlopig financieel eindverslag ; 
 
Producties: (niet digitaal)Producties: (niet digitaal)Producties: (niet digitaal)Producties: (niet digitaal)    
1.  Urenregistratie per tijdschrijfgroep; 
2.  Resumé urenregistratie; 
3.  Lijst boedelvorderingen; 
4.  Lijst preferente crediteuren; 
5.  Lijst concurrente crediteuren; 
 
    
    
    
Belangrijke mededeling. Belangrijke mededeling. Belangrijke mededeling. Belangrijke mededeling.     
 
Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Dit verslag is bedoeld 
om derden te informeren omtrent de voortgang van het faillissement en slechts ten aanzien van die 
aspecten waarvan de curator van oordeel is dat deze informatie in dit stadium van afwikkeling van het 
faillissement openbaar gemaakt kunnen worden. Aangaande deze informatie heeft de curator getracht 
een en ander zo zorgvuldig mogelijk weer te geven doch de lezer dient zich te realiseren dat mogelijk 
informatie door de curator bewust of onbewust niet is opgenomen.   
 
 
2013 Advocatenkantoor Guus Heutink Alle auteursrechten voorbehouden    

 
 
 


