
 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : EP Tom Deen Elektro VOF hodn EP  

Volendam   

Faillissementsnummer  : 15/14/399 F.     

Verslagnummer : 2  

Datum uitspraak  : 16 september 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. J. Snitker    

Activiteiten onderneming :   winkel in witgoed en audioapparatuur 

Omzetgegevens :   €  1.038.380 (2013: zonder controle) 

Aantal personeel :   Geen 

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL72 KASA 0223 2578 18 (productie 1) 

Saldo Kas Bank :  € 3.616,14 

Verslagperiode  : 24-10-2014 t/m 23-01-2015   

 

 
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 belanghebbenden. 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 E.P. Tom Deen  
Electro, voorheen gevestigd aan de Julianaweg 61 te Volendam. De bedrijfs- 
activiteiten zijn in 1987 gestart en op 12 juni 2001 voortgezet in de vorm van  
curanda. De vennoten van curanda zijn het echtpaar de heer J.C.  Molenaar en  
mevrouw G.M. Molenaar-Tol.  
 
Door een derde is verzocht om het faillissement van de vennootschap en de 
vennoten. De behandeling van de aanvraag tegen de vennoten is door de 
Rechtbank aangehouden. Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 18 
november 2014 zijn de vennoten toegelaten tot de WSNP (14/834 R en 14/835 R).  
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Inmiddels is het onderzoek afgerond en kan het faillissement van de vennootschap  
worden afgerond.  
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Uit onderzoek door de boedel is gebleken dat voorafgaand aan het faillissement de  
winkelinventaris is verkocht aan een derde. Aangezien het gaat om bodem- 
goederen heeft de boedel aanspraak gemaakt op de koopsom. Deze is inmiddels  
op de boedelrekening voldaan.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De koopsom van de inventaris van € 2.870,-. 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Door de boedel is nog een creditsaldo aangetroffen op de rekening bij de ING  
Bank van € 746,14.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
Niet aangetroffen.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Voor zover van toepassing, is hiervan niet gebleken.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Hiervan is niet gebleken.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. aanvraag faillissement   : € 1.123,78 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 61.403,-  
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
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8.5  Aantal concurrente crediteuren   : 33 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   : € 824.402,41  
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
Aangezien de baten niet voldoende zijn voor de voldoening van de faillissements- 
kosten en de overige boedelschulden wordt voorgesteld om het faillissement ex  
artikel 16 Fw op te heffen wegens gebrek aan baten.  
 
De crediteuren zijn inmiddels geïnformeerd over het feit dat de voormalige  
vennoten zijn toegelaten tot de WSNP.  
 
Zaandam, 22 januari 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


