
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Aad Melgerd Installation Consultancy  

   AMIC B.V. 

Faillissementsnummer  :  C/15/14/52 F.     

Verslagnummer :  3  

Datum uitspraak  :  28 januari 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :  consultancywerkzaamheden voor electro- en         

    werktuigkundige installaties 

Omzetgegevens :  € 274.000,- in 2013 (geen controle)   

Aantal personeel :  3   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL54KASA0223215171  

Saldo Kas Bank : € 10.525,35 (productie 1) 

Verslagperiode  : 6 juni t/m 5 september 2014   

 

 

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet 
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit 
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag 
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Het bestuur wordt uitgeoefend door Monric B.V. dat tevens enig aandeelhouder is.  
De enig aandeelhouder en bestuurder is de heer R. de Vos.  
 
3. ACTIVA 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Het onderzoek naar andere activa wordt voortgezet. 
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Werkzaamheden 
Onderzoek.  
 
4.  DEBITEUREN (productie 2) 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 27.224,- 
 
4.2  Opbrengst  :  € 1.676,69  
 
4.3  Boedelbijdrage :  € 167,67 (10%) 
 
Werkzaamheden 
 
De debiteuren portefeuille is verpand aan de ING.  
 
De bekende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Uit het overzicht blijkt dat 
een aantal debiteuren inmiddels failliet zijn (totaal bedrag van € 15.697,87). De 
curatoren zijn aangeschreven en verzocht om de vordering op de lijst te plaatsen 
van de erkende schuldeisers. Het is nog niet bekend of ter zake nog een uitkering 
kan worden gedaan.  
 
Voorts worden in totaal 3 vorderingen betwist met een totaal bedrag van € 
9.380,53. De boedel zal zich beraden of ter zake geprocedeerd gaat worden.  
 
Inmiddels heeft de boedel, in overleg met de ING, het bedrag van € 1.676,69  
geïncasseerd. Dit bedrag is, minus de boedelbijdrage van 10 % inmiddels door de 
boedel afgedragen aan de ING.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
De ING.   
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Pandrechten op debiteuren.  
 
5.4 Separatistenpositie   
Alleen de ING.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
P.M.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
De boedel heeft dit niet kunnen vaststellen. 
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7.6 Paulianeus handelen 
De boedel heeft ter zake niets kunnen registreren.  
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : € 4.585,80 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 7.097,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  : € 6.512,92   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  16 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 49.177,51 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling   : 
 
Werkzaamheden 
De bekende schuldeisers hebben inmiddels hun vorderingen ingediend. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend, maar in het volgende verslag zal hierover wel duidelijk bestaan.  
 
10.2 Plan van aanpak  
Het onderzoek naar andere activa en de incasso van de debiteuren zal in de  
komende periode worden voortgezet en waar mogelijk afgerond.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 5 september 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


