
 

 

 

 

 

EIND FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Proeflokaal ’t Konincksplein CV   

Faillissementsnummer  :  15/14/241 F. 

In het faillissement van :  Saol Ltd.   

Faillissementsnummer  :  15/14/242 F.     

Verslagnummer :  4  

Datum uitspraak  :  27 mei 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr K. van Dijk    

Activiteiten onderneming :  Café    

Omzetgegevens :  €   

Aantal personeel :  1   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL41KASA0223480118 (Proeflokaal)  

Saldo Kas Bank : € 3.613,65 (productie 1) 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL19KASA0223480126 (Saol Ltd)  

Saldo Kas Bank : € 0,- 

Verslagperiode  :  01-01-2015  t/m 27-03-2015  

 

 
Dit 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, 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.  
 

3. ACTIVA 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
De opgeslagen bedrijfsinventaris is verkocht aan een opkoper voor de koopsom  
van € 3.000,- ex btw.  

http://www.velthuizenadvocatuur.nl/
http://insolventies.rechtspraak.nl/
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De boedel heeft het geschil met Heineken in der minne geregeld door, na  
verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris, betaling tegen finale  
kwijting aan Heineken van het bedrag van € 500,-.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : € 3.946,49 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 29.941,- (proeflokaal) 
    : € 15.852,- (saol) 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  : € 4.496,22 
 
8.4  Andere preferente crediteuren   : € 1.790,- (aanvraag faillissement)  
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  11 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 56.242,77 
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
Inzake het faillissement van Proeflokaal ’t Konincksplein CV (15/14/241 F) is er  
een beperkt actief aanwezig, maar onvoldoende om een uitkering te kunnen doen  
aan de (overige) crediteuren. 
 
Inzake het faillissement van Saol Ltd. (15/14/242) is geen enkel actief aanwezig.  
 
Aangezien er onvoldoende baten zijn voor de voldoening van de faillissements- 
kosten, worden beide faillissementen voorgedragen om ex artikel 16 Fw te  
worden opgeheven wegens gebrek aan baten. 
 
Zoals ook staat beschreven in de vorige verslagen hebben deze faillissementen  
betrekking op de voormalige horeca activiteiten van de heer M.M.M. Koning, die  
ook op 27 mei 2014 in staat van faillissement is verklaard. Het faillissement van de  
heer Koning zal ook worden voorgedragen om te worden opgeheven wegens  
gebrek aan baten.  
 
Zaandam, 27 maart 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


