
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  DFFC Stores B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/13/709 F.     

Verslagnummer :  2  

Datum uitspraak  :  24 december 2013     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. H.J.M. Burg    

Activiteiten onderneming :  werkzaamheden in de bouw   

Omzetgegevens :  €   

Aantal personeel :  0 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL21 KASA 0223211885  

Saldo Kas Bank :  € 121,- 

Verslagperiode  :  31 januari 2014 t/m 28 april 2014   

 

 
Dit 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, zoals gepubliceerd 
op de website www.velthuizenadvocatuur.nl en het landelijke register 
http://insolventies.rechtspraak.nl. Dit verslag dient derhalve uitsluitend voor het 
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de inhoud van dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is op 24 februari 2009 opgericht. Het bestuur is in handen van de heer M.  
Yildiz. De aandelen van curanda zijn in handen van de heer Yildiz en de heer M.  
Ulusan. Volgens opgave is de heer Ulusan vanaf 15 oktober 2010 niet meer  
betrokken bij curanda. 
 
1.4  Lopende procedures 
Hiervan is niet gebleken. 
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1.7 Oorzaak faillissement 
Volgens opgave van het bestuur is sprake van een samenloop van omstandig- 
heden. De malaise in de bouw, het faillissement van een grote opdrachtgever(s) en 
conflicten met voormalige werknemers. Er zijn geen andere oorzaken bekend 
geworden. 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is geen inventaris of gereedschap (meer) aanwezig. Volgens opgave was er  
geen kantoorinventaris. Volgens opgave is het gereedschap voorafgaand aan het  
faillissement door derden ontvreemd of ten gelde gemaakt om de lopende  
verplichtingen te voldoen.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Volgens het bestuur niet uitgeoefend voor het faillissement.   
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Niet aangetroffen. 
 
Werkzaamheden 
Is nog voorwerp van onderzoek. 
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  onbekend 
 
4.2  Opbrengst  :  onbekend 
 
Werkzaamheden 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat curanda nog een vordering heeft op 
Heddes Kleinbouw B.V.. Deze debiteur is ook gefailleerd. De boedel heeft de 
vordering van € 47.624,83 ingediend bij de curator van Heddes Kleinbouw B.V.  
De kans op een uitkering voor de concurrente crediteuren is nog niet geheel 
uitgesloten.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Is voorwerp van onderzoek. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is voorwerp van het reguliere onderzoek. 
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7.6 Paulianeus handelen 
Is voorwerp van het reguliere onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  :  PM 

 b. UWV   :  € 5.792,55 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus :  € 11.624,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :   € 12.036,58 
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :  € 112.121,01  
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :  13  
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  :   € 40.260,87 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Nog niet bekend, maar vooralsnog valt niet te verwachten dat er een uitkering kan 
worden gedaan aan de crediteuren.  
 
Werkzaamheden 
Inmiddels zijn de bekende crediteuren aangeschreven.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Niet bekend. 
  
10.2 Plan van aanpak  
Het onderzoek wordt voortgezet, waarbij ook overleg zal plaatsvinden met  
belanghebbenden. Voorts is nog niet duidelijk of er een uitkering zal worden  
gedaan in het faillissement van de debiteur.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 28 april 2014 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


