
 

 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG  

(EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Flink V.O.F.   

Faillissementsnummer  :  15/15/378 F.     

Verslagnummer :  2  

Datum uitspraak  :  11 augustus 2015     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. K. van Dijk    

Activiteiten onderneming :  kinderkleding en aanverwante goederen    

Omzetgegevens :  €  37.602,- in 2015  

(geen controle toegepast) 

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL57 KASA 0223 3192 95  

Saldo Kas Bank :  € 3.368,83 (productie 1) 

Verslagperiode  :  18-09-2015 t/m 11-12-2015 

Uren verslag :  490 min. 

Uren totaal :  1710 min. (productie 2)   

 

 
Dit verslag is een eindverslag. 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 belanghebben-
den. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.   
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Het betreft hier het faillissement van de vennootschap onder firma VOF Flink,  
gevestigd aan het Marktplein 9 te Landsmeer. De onderneming hield zich bezig  
met de verkoop van baby- en kinderkleding (en aanverwante artikelen).  
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De onderneming werd gedreven door de vennoten, mevrouw J.F. Warokka,  
geboren op 6 september 1971 en mevrouw I. van Noord, geboren op 14 september  
1975. De voormalige vennoten zijn, na een hiertoe gedaan verzoek, d.d. 27  
oktober 2015 toegelaten tot de WSNP (J.F. Warokka 15/977R en I. van Noord  
15/978R). 
 
1.6 Huur 
De  onderneming was gevestigd in een winkelruimte te Landsmeer aan het 
Marktplein 9. In overleg met de eigenaar is de winkelruimte opgeleverd in staat 
waarin deze verkeert, waarbij de boedel is gevrijwaard.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken bekend geworden dan genoemd in het eerste 
verslag.  
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is sprake van een winkelinventaris. Deze is volledigheidshalve door het NTAB  
getaxeerd, maar de liquidatiewaarde was zeer beperkt.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De winkelinventaris en de nog aanwezige voorraad is verkocht voor € 750,- ex btw,  
waarbij de boedel heeft bedongen dat de koper de bedrijfsruimte tot genoegen van  
de eigenaar zal moeten opleveren.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
In de winkel is een restant voorraad aangetroffen. Deze is ook door het NTAB  
getaxeerd. 
 
3.10 Verkoopopbrengst  
De winkelinventaris en de nog aanwezige voorraad is verkocht voor € 750,- ex btw,  
waarbij de boedel heeft bedongen dat de koper de bedrijfsruimte tot genoegen van  
de eigenaar zal moeten opleveren.  
 
 Andere Activa 
 
Ander actief dan hier en eerder beschreven is niet bekend geworden.  
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5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
De boedel heeft alle bekende leveranciers aangeschreven en in de gelegenheid  
gesteld om een eventueel eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Hieraan is voldaan.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
De boedel heeft ter zake dit niet kunnen vaststellen.  
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   :  PM 

 b. UWV    :  - 
 c. verhuurder   :  PM 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 6.668,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :  1, faillissementsaanvraag  
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  23  
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 105.883,01 
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Dit heeft versneld plaats gevonden in  
verband met de gehonoreerde verzoeken van de vennoten tot toelating tot de  
WSNP.  
 
Er zijn onvoldoende baten voor de voldoening van de faillissementskosten en de  
boedelschulden, zodat het faillissement wordt voorgedragen om ex artikel 16 Fw te  
worden opgeheven wegens gebrek aan baten. 
 
Zaandam, 11 december 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


