
 

 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : Westgoed B.V.  

Faillissementsnummer  : 15/13/668 F.     

Verslagnummer : 5 

Datum uitspraak  : 26 november 2013     

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. M.M. Kruithof    

Activiteiten onderneming : aanbrengen van systeem plafonds  

   en -wanden 

Omzetgegevens : €  253.100,- (2012) 

Aantal personeel : 0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL34 KASA 0223205346  

Saldo Kas Bank : € 6.004,00 (productie 1) 

Verslagperiode  : 01-10-2014 t/m 08-01-2015   

 

 
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.  
 
3. ACTIVA 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Zoals ook valt te lezen in het vorige verslag heeft curanda uit hoofde van een  
rekening courant verhouding een vordering op de heer F. Rooze van € 77.057,63.  
Uit het overleg en het onderzoek door de boedel blijkt niet dat de heer F. Rooze  
verhaal biedt. De boedel heeft derhalve de incasso jegens de heer F. Rooze  
gestaakt. 
 
Volgens de beschikbare stukken heeft curanda uit hoofde van een rekening- 
courant verhouding ook een vordering op de heer M.F. Rooze van € 39.185,98.  
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De heer M.F. Rooze is ook aangesproken door de boedel. Ter zake heeft de  
boedel met de heer M.F. Rooze een minnelijke regeling getroffen waarbij door hem  
tegen finale kwijting € 5.972,- is betaald aan de boedel. 
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 15.407,20 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren  : Stern Lease, faillissementsaanvraag   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  : 14 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 56.086,07 
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
Inmiddels kan het faillissement worden afgewikkeld. Aangezien het actief niet  
toereikend is om de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen,  
wordt verzocht om het faillissement op te heffen  wegens gebrek aan baten.  
 
Zaandam, 8 januari 2015  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


