
 

 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openbaar  faillissementsverslag ex artikel 73 A FW en het (eventueel) daarbij behorende tussentijdse 

financieel verslag, zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. 

Mogelijkheid is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan 

worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten jegens de boedel worden ontleend. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Velthuizen Advocatuur de beschikbaar gestelde faillissementsverslagen te 

kopiëren, te wijzigen of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
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In het faillissement van : Green Cleaning Products BV   

Faillissementsnummer  : 15/16/97 F.     

Verslagnummer : 1  

Datum uitspraak  : 8 maart 2016     

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. M.M. Kruithof    

Activiteiten onderneming : Groothandel in was-, poets- en reinigings- 

   middel op basis van probiotica 

Omzetgegevens : €   

Aantal personeel : 0  (ten tijde van faillissement) 

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL64 KASA 0223 3417 70  (productie 1) 

Saldo Kas Bank : € 7.026,89 

Verslagperiode  : 08-03-2016 t/m 14-04-2016 

Uren verslag : 1190 min.  

Uren totaal : 1190 min. (productie 2) 

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
 
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn gestart op 24 januari 2012. Op 9  
september 2013 zijn de activiteiten ondergebracht in curanda. Curanda is opgezet  
door een vijftal personen, die hun aandeelhoudersbelangen hebben ondergebracht  
in (eigen) beheers vennootschappen. Het betreft hier Sam Beheer B.V. (de heer M.  
Vet), Kimbo Beheer B.V. (de heer J. Groen), Plan B. Grafimedia B.V. (de heren B.  
Verburg en S. Piepenbrink) en Darie Beheer B.V. (de heer A. van der Weiden).  
Deze vennootschappen vorm(d)en ook het bestuur, waarbij Darie Beheer B.V. voor  
datum van het faillissement al uit het bestuur zou zijn getreden.  
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1.2 Winst en verlies 
 

  
 
 
 
 

1.3 Balanstotaal 
 

  
 
 
 
 
 

1.4  Lopende procedures 
Voor zover bekend is curanda niet betrokken in lopende procedures.  
 
1.5  Verzekeringen 
De verzekeringen zijn reeds beëindigd voor datum van het faillissement of zullen 
door niet betaling worden geroyeerd.  
 
1.6 Huur 
De onderneming heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de 
bedrijfsruimte aan de Penningweg 87 E te Zaandam. De huur is door de boedel 
opgezegd. In overleg met de beheerder zal de bedrijfsruimte uiterlijk 1 mei a.s. 
leeg en ontruimd worden opgeleverd.   
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er sprake is geweest van een samenstel 
van factoren. Er is sprake geweest van tegenvallende bedrijfsresultaten. Voorts 
bleek dat er onvoldoende chemie zat in de samenwerking tussen de bestuurs-
leden. Voor datum van het faillissement is afscheid genomen van het enige 
personeelslid en zijn de voertuigen retour gegaan naar de leasemaatschappij. 
Aangezien er geen personeel meer aanwezig was op het adres van de onder-
neming, is door het bestuur niet tijdig kennis genomen van het verzoek tot 
faillietverklaring. Het bestuur had zulks ook niet verwacht, omdat men in gesprek 
zou zijn met leveranciers en derden. Het bestuur heeft berust in het vonnis tot 
faillietverklaring. Het verzoek tot faillietverklaring is gedaan door een leverancier 
van filters, waarvan het huidige bestuur stelt dat zij deze filters niet leverde aan 
derden. Een en ander is voorwerp van onderzoek.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0  

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 

2012    32.351    -  48.981  -  48.981 

2013    93.320    -  73.387 - 121.368 

2014  155.303    -  66.089 - 187.457 

    

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 

2012    30.694    -   79.675  -  48.981 

2013    85.523    - 154.891 - 121.368 

2014    99.759    - 237.216 - 187.457 
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 1   
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  :       niet van toepassing.  
 
Werkzaamheden  
Geen.  
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving  :  Hiervan is geen sprake. 
  
3.2 Verkoopopbrengst   :  N.V.T.  
 
3.3 Hoogte hypotheek    :  N.V.T.  
 
3.4 Boedelbijdrage  :  N.V.T. 
 
Werkzaamheden 
Geen.  
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is een beperkte kantoorinventaris aanwezig, die is getaxeerd door het NTAB.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De inventaris is ten gelde gemaakt voor € 1.500,-.  
 
3.7 Boedelbijdrage  
Niet van toepassing. 
 
Werkzaamheden 
De boedel heeft zorg gedragen voor waardering van de inventaris en deze is, na  
verkregen toestemming, ten gelde gemaakt.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Volgens opgave van het bestuur is dit niet uitgeoefend voor datum van het  
faillissement.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
Er is voorraad aanwezig, die is getaxeerd door het NTAB. 
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3.10 Verkoopopbrengst  : De voorraad is verkocht voor € 2.500,-.  
 
3.11 Boedelbijdrage : N.V.T.  
 
Werkzaamheden  
De boedel heeft zorg gedragen voor waardering van de voorraad en deze is, na  
verkregen toestemming, ten gelde gemaakt.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Aan de handelsnamen (Green Cleaning Products en Green XL) van curanda en  
het klantenbestand kan een goodwill waarde worden toegekend.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
De boedel heeft een activa transactie gesloten met de voormalige bestuurders,  
heren M. Vet en J. Groen, waarbij ook de handelsnamen en goodwill zijn verkocht  
en overgedragen voor de som van € 3.500,-. 
 
Werkzaamheden 
De boedel zal nog het nodige onderzoek verrichten of er nog sprake is (geweest) 
van actief dat onbekend is.  
 
4.  DEBITEUREN (productie 3) 
 
4.1  Omvang debiteuren : € 18.656,99 
 
4.2  Opbrengst  : € 0,- 
 
4.3  Boedelbijdrage : N.V.T.  
 
Werkzaamheden 
De bekende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven en verzocht om het 
verschuldigde bedrag over te maken op de boedelrekening. De boedel is nu in 
afwachting van de uitkomsten hiervan. De boedel is voornemens om de debiteuren 
zo nodig in rechte tot betaling aan te spreken.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van externe financiering. De 
huisbankier (ING) heeft geen vordering ingediend. De boedel zal een en ander nog 
verifiëren.  
 
5.2 Leasecontracten 
Niet meer aanwezig ten tijde van het faillissement.  
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5.3 Beschrijving zekerheden 
Er is geen sprake van verleende zekerheden. 
 
5.4 Separatistenpositie   
Hiervan is geen sprake.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
Niet aan de orde.  
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
Hierop is geen beroep gedaan. Voor zover ter zake door leveranciers nog enig  
beroep zal worden gedaan, komen deze aanspraken voor rekening en risico van 
de kopers van de voorraad.   
 
5.7 Reclamerechten   
Deze worden, voor zover bekend, niet uitgeoefend.  
 
5.8 Retentierechten  
Hierop is, voor zover bekend,  geen beroep gedaan.  
 
Werkzaamheden  
De boedel zal nog onderzoek verrichten naar de financiering van de  
onderneming.  
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
De boedel heeft de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet. De kopers van de activa van 
de onderneming zijn voornemens om de activiteiten door te starten.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is administratie aanwezig. In onderzoek.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Deze heeft plaatsgevonden.  
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Is niet van toepassing.  
 

7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Heeft plaatsgevonden bij de oprichting.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
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7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
 
8. CREDITEUREN (productie 4) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 239,-   
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :    
 
8.4  Andere preferente crediteuren  : € 1.225,48 (aanvraag faill.)    
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  : 8    
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 19.005,30 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn inmiddels voor de eerste maal aangeschreven.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
N.V.T. 
 
9.2 Aard van de procedure 
N.V.T.  
 
9.3 Stand procedure 
N.V.T.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak  
In de komende periode zal de boedel zich gaan richten op: 
 

 oorzaken faillissement 

 onderzoek ander actief 

 incasso debiteuren 
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 start rechtmatigheidsonderzoek 

 overleg crediteuren 

 overleg andere belanghebbenden 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 14 april 2016 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


