
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : Westgoed B.V.  

Faillissementsnummer  : 15/13/668 F.     

Verslagnummer : 2 

Datum uitspraak  : 26 november 2013     

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. H.J.M. Burg    

Activiteiten onderneming : aanbrengen van systeem plafonds  

  en -wanden 

Omzetgegevens : €   

Aantal personeel : 0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL34 KASA 0223205346  

Saldo Kas Bank : € 0,- 

Verslagperiode  : 19 december 2013 t/m 31 maart 2014   

 

 
Dit verslag 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. 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 
De vennootschap is op 2 april 1998 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door  
AB&M Administratie, Bemiddeling & Management B.V. en de heer F. Rooze. De  
heer Rooze hield zich bezig met het dagelijkse bestuur van de vennootschap.  
Volgens de eerste bevindingen zijn de aandelen van curanda in handen van de  
heer F. Rooze, diens zoon, de heer M.F. Rooze en de heer A.W. Splinter, enig  
bestuurder van AB&M B.V. zoals voornoemd.  
 
1.2 Winst en verlies 
 
De cijfers zijn ontleend uit een rapportage die in opdracht van het  
zelfstandigenloket Alkmaar is opgesteld. 
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1.3 Balanstotaal 
 
De cijfers zijn ontleend uit een rapportage die in opdracht van het  
zelfstandigenloket Alkmaar is opgesteld. 
 

 
 
 
 
 

 
Inmiddels zijn ook stukken beschikbaar over de periode 1-1-2013 tot 30-06-2013. 
 
1.4  Lopende procedures 
Vooralsnog is niet gebleken dat curanda partij is bij een procedure. 
 
1.5  Verzekeringen 
De verzekeringen zijn of worden opgezegd.   
 
1.6 Huur 
De onderneming was voorheen gevestigd in een bedrijfsruimte aan de Van IJsen-
dijkstraat 144 D te Purmerend. Volgens opgave van de directie is de huurovereen-
komst reeds beeindigd voor datum van het faillissement.  
  
1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken naar voren gekomen dan die genoemd in het eerste 
verslag. 
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving  
Er zijn geen bedrijfsmiddelen meer aangetroffen. Deze zijn voor datum van het  
faillissement overgenomen door de heer M.F. Rooze. 
 
Voorraden / Onderhanden werk 
3.9 Beschrijving 
Hiervan is niet gebleken.  
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2010 263.200 - 12.800  52.400 
2011 295.200   20.200  72.700 
2012 253.100     6.100  79.100 

Jaar Activa  Passiva Eigen Vermogen 
2010 117.800   65.400 52.400 
2011 161.600   88.900 72.700 

2012 182.400 103.300 79.100 
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 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat er sprake is van rekening-courant  
verhoudingen tussen curanda en de heer F. Rooze en de heer M.F. Rooze.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
P.M. 
 
Werkzaamheden 
De boedel zal de heren Rooze ter zake aanspreken.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren : €  5.525,25 
 
4.2  Opbrengst  : €  P.M. 
 
4.3  Boedelbijdrage : €  P.M. 
 
Werkzaamheden 
Volgens de administratie zou er nog 1 debiteuren openstaan. Deze zal door de 
boedel worden aangesproken.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
De Rabobank Waterland heeft haar vordering ingediend.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Volgens opgave van de Rabobank Waterland zijn de bedrijfsmiddelen en  
debiteuren verpand en heeft de heer F. Rooze ook een borgstelling verstrekt. 
 
5.4 Separatistenpositie   
De Rabobank Waterland.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
Onbekend.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is administratie beschikbaar zodat voldaan lijkt te zijn aan de boekhoudplicht.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek.  
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7.6 Paulianeus handelen 
Is voorwerp van het gebruikelijke onderzoek. 
 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 12.931,20 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren  : Stern Lease, faillissementsaanvraag   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  : 12  
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 71.219,27  
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het ontbreken van boedelactief valt niet te verwachten dat aan de 
crediteuren een uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
De (bekende) crediteuren zijn en/of worden aangeschreven met het verzoek om, 
onder opgave van hun voorrecht, opgave te doen van hun vordering.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal het onderzoek voortzetten. Voorts zal de boedel de incasso van de  
debiteur ter hand nemen. Vervolgens zullen de heren Rooze worden aange- 
sproken ter zake de bestaande rekening courant verhoudingen.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 31 maart 2014  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


