
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Miller Brothers B.V.   

Faillissementsnummer  :  C/15/14/81 F.     

Verslagnummer :  4  

Datum uitspraak  :  11 februari 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :  groothandel in en productie van meubelen. 

Omzetgegevens :  €  282.409,- (2012) 

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL63KASA0223250317  

Saldo Kas Bank : € 6.799,88 (productie 1) 

Verslagperiode  : 23-09-2014 t/m 22-12-2014   

 

 

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 
De vennootschap is op 12 mei 2011 opgericht door de heren M.S. Molenaar en 
J.J. Molenaar. De heer M.S. Molenaar is voor de helft eigenaar van de geplaatste 
aandelen. De heer J.J. Molenaar heeft middels diens vennootschap Niobion B.V. 
deelgenomen in de andere helft van de geplaatste aandelen. Het bestuur van de 
vennootschap is in handen van Niobion B.V.  
 

http://www.velthuizenadvocatuur.nl/
http://insolventies.rechtspraak.nl/
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4.  DEBITEUREN (productie 2) 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 11.809,60 
 
4.2  Opbrengst  :  €  2.500,- 
 
Werkzaamheden 
Curanda heeft de vordering op Carre Wonen en Slapen B.V. uit proces-
economische overwegingen geschikt.  
 

7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Hieraan is voldaan. 
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 3.454,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  3 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 8.278,18 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het beschikbare actief valt niet te verwachten dat alle crediteuren kunnen 
worden voldaan.  
 
Werkzaamheden 
Afronding.  
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10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
De boedel verwacht dat het faillissement in de komende periode kan worden  
afgewikkeld.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal haar werkzaamheden afronden en overgaan tot afwikkeling.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 
Zaandam, 22 december 2014   Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


