
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : Bergamin B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/14/114 F.     

Verslagnummer :  2  

Datum uitspraak  :  11 maart 2014      

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :  taxibedrijf     

Omzetgegevens :  €  0 

Aantal personeel :  4 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL14KASA0223235679 (productie 1)  

Saldo Kas Bank :  € 486,66 

Verslagperiode  :  26 april t/m 11 juli 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 

1.2 Winst en verlies 
Op dit moment is alleen de jaarrekening 2012 beschikbaar. Voor het jaar 2013 is  
de administratie maar ten dele verwerkt, hetgeen niet te verwijten valt aan de enig  
aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.   
 
1.3 Balanstotaal 
Op dit moment is alleen de jaarrekening 2012 beschikbaar. Voor het jaar 2013 is  
de administratie maar ten dele verwerkt, hetgeen niet te verwijten valt aan de enig  
aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.   
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1.4  Lopende procedures 
Hiervan is niet gebleken. 
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken naar voren gekomen dan die genoemd in het eerste  
verslag. 
 
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is enig verouderd kantoormeubilair beschikbaar. Volgens opgave van het  
bestuur was het rijdend materieel niet in eigendom en zijn de lease overeen- 
komsten overgenomen door een derde partij. Uit het onderzoek is gebleken dat  
curanda na afloop van de lease contracten de eigendom heeft verworven van  
enkele voertuigen. Deze voertuigen zijn vervolgens overgedragen. De verkoper  
van deze voertuigen is door de boedel aangesproken.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
Nog niet bekend.   
 
Werkzaamheden 
De verkoop van het meubilair. Het aanspreken van de verkoper van de voertuigen.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Voorwerp van onderzoek. 
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M.  
 
Werkzaamheden 
De boedel zal het nodige onderzoek verrichten. 
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  Niet aangetroffen.  
 
4.2  Opbrengst  :  0 
 
4.3  Boedelbijdrage :  N.V.T.  
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5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Curanda bankierde bij de Rabobank Zaanstreek. Per datum faillissement was er 
een creditsaldo van € 499,89.  
 
5.2 Leasecontracten 
Volgens opgave van Grencke Finance N.V. is er een leaseovereenkomst met  
betrekking tot kantoorapparatuur. De overeenkomst is ontbonden en de financier is  
verzocht om de apparatuur te komen ophalen.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Voor het jaar 2013 is de administratie maar ten dele verwerkt, hetgeen niet te  
verwijten valt aan de enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.   
De boedel beschikt over de bankafschriften, zodat wel inzicht is in de geldstromen  
van de vennootschap. 
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Volgens opgave van het handelsregister heeft deponering plaatsgevonden.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 17.901,47 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :  nog niet bekend.  
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :  -   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :  7 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  :  € 4.079,25 
 
8.7  Bedrag betwistte crediteuren  :  € 9.761,92 
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8.8 Verwachte wijze van afwikkeling  :  Nog niet bekend. 
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De boedel is in afwachting van de 
reacties. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
In de komende periode zal de boedel trachten om het actief uit te winnen. Het  
rechtmatigheidsonderzoek zal worden afgerond. Verder zal het nodige overleg  
plaatsvinden met de belanghebbenden. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 11 juli 2014 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


