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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Pardijs Eefde B.V. 12-07-2018
 5

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pardijs Eefde B.V. 12-07-2018
 5

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair, w inkels in een algemeen 
assortiment van w it- en bruingoed. Elektrotechnische bouwinstallatie. Het 
gas-, water-, fitters-, elektrotechnisch installateurs- en reparateurs-, 
loodgieters-, en centrale verwarmingsbedrijf. Kleinhandel in radio en andere 
elektrotechnische artikelen.

12-07-2018
 5

Verslagnummer 5
Datum verslag 12-07-2018
Insolventienummer F.05/17/294
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000013968:F001
Datum uitspraak 13-06-2017

R-C mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator Mr. A.A. Dooijeweerd



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

OMZETGEGEVENS:
2015: netto omzet € 649.208,=
2016: netto omzet € 607.666,=

BALANSTOTAAL:  
2015: € 197.275,=
2016: € 113.272,=
Nader onderzoek volgt.

WINST EN VERLIES:
2015: netto omzet € 649.208,- minus som der bedrijfslasten € 692.424,= is 
een bedrijfsresultaat van € 43.216,= negatief. Na rente en belastingen 
resteert een negatief resultaat van € 41.192,=
2016: netto omzet € 607.666,- minus som der bedrijfslasten € 700.917,= is 
een bedrijfsresultaat van € 93.251,= negatief. Na rente en belastingen € 
110.393,= negatief.
Nader onderzoek volgt.

12-07-2018
 5

1 12-07-2018
 5

Boedelsaldo
€ 6.723,18

12-07-2018
 5

van
5-4-2018

t/m
5-7-2018

12-07-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 2,12 uur

totaal 2,12 uur

Bestede uren Totaal: 80,06 uren. 12-07-2018
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

3. Activa

Bij afw ikkeling van het faillissement te zijner tijd zal de curator BTW-aangifte 
doen waarbij zal worden meegenomen de betaalde BTW over de gemaakte 
(veiling)kosten. Ook zal daarin (moeten) worden betrokken de BTW 
verschuldigd over de geïncasseerde boedelbijdrage.

12-07-2018
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4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De reactie van de bestuurder is, kort gezegd, dat er is geleverd volgens de 
offerte en dat ook dienovereenkomstig door de desbetreffende debiteur 
betaald dient te worden. 

De curator onderhoudt terzake ook contacten met de Rabobank, nu de 
Rabobank pandhouder is op debiteuren per datum faillietverklaring. 
De vordering op de debiteur in kwestie ziet op een factuur die reeds is 
verstuurd vóór datum faillietverklaring voor een bedrag van € 6.050,=. 
Daarop rust het pandrecht van de bank.
Zoals uit eerdere openbare faillissementsverslagen blijkt, heeft gefailleerde 
op enig moment met (voorheen) installatiebedrijf Pladdet afspraken gemaakt 
omtrent overname van klantenbestand en onderhandenwerk. Onder andere 
ook begrepen de bij de debiteur in kwestie nog te verrichten 
werkzaamheden. Con-form afspraak zijn resterende werkzaamheden in dat 
project afgemaakt door installatiebedrijf Pladdet. Pladdet heeft gefailleerde 
gefactureerd en gefailleerde factureerde de klant. Dat betroffen facturen 
groot € 2.691,42 en € 519,36. Daarop rust geen pandrecht. 

De debiteur heeft een uitgebreid  verweer geschreven waarom hij meent dat 
het totaalbedrag door hem niet verschuldigd is. 

Hij uit (specifieke) klachten over niet gehaalde planning en onvoldoende 
kwaliteit van het geleverde. Hij suggereert dat het afmaken van 
werkzaamheden door installatiebedrijf Pladdet, door gefailleerde niet 
(voldoende) gecommuniceerd zou zijn. Hij heeft klachten over onterecht in 
rekening gebracht meerwerk en ten onrechte niet meegenomen minder werk.  

Hij stelt voor een bedrag te betalen van € 5.650,= inclusief btw. 

De curator zal de Rabobank, pandhouder op de per datum faillissement 
openstaande  vordering, informeren omtrent de huidige stand. Gepoogd 
wordt om tot een minnelijke oplossing te komen, gelet op het uitgebreide 
verweer door de debiteur, de reactie daarop door de bestuurder, alsook de 
verwachting dat terzake de treffen rechtsmaatregelen aanzienlijk meer 
kosten met zich zal brengen. De boedel is dan ook gebaat bij afw ikkeling.

BOEDELBIJDRAGE:
10% (te vermeerderen met 21% btw.)
Zie hiervoor; over het laatste aan de bank toekomende deel zal nog 
boedelbijdrage worden berekend en ingehouden. Restant zal aan de 
Rabobank worden overgemaakt.

12-07-2018
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Afw ikkelen incasso debiteuren. Voorstel van de betreffende debiteur zal aan 
de Rabobank worden voorgelegd, evenals het voorstel van de curator op 
welke w ijze tot verdeling daarvan tussen Rabobank en boedel over te gaan.

12-07-2018
 5



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend.
12-07-2018

 5

€ 1.125,00 12-07-2018
 5

Niet van toepassing.
12-07-2018

 5

€ 73.006,42

2 (Rabobank en Installatiebedrijf J. Coenders).

12-07-2018
 5

63

63 (waarvan ingediend 34)

12-07-2018
 5

€ 105.817,88

€ 105.817,88, waarvan € 68.657,99 ingediend.

12-07-2018
 5

Opheffing wegens gebrek aan baten. 12-07-2018
 5

Nader inventariseren crediteuren. 12-07-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

-Curator zal, zoals aangegeven, het voorstel van de desbetreffende debiteur 
aan de Rabobank  voorleggen, evenals het voorstel van de curator op welke 
w ijze deze te verdelen. Indien de Rabobank akkoord is, zal een en ander 
vervolgens worden afgewikkeld;
-btw aangifte bij afw ikkeling van faillissement over gemaakte (veiling)kosten 
alsook boedelbijdragen.

12-07-2018
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Curator zal, zoals aangegeven, het voorstel van de desbetreffende debiteur 
aan de Rabobank  voorleggen, evenals het voorstel van de curator op welke 
w ijze deze te verdelen. Indien de Rabobank akkoord is, zal een en ander 
vervolgens worden afgewikkeld.

12-07-2018
 5

Indiening volgend verslag zo spoedig mogelijk. 12-07-2018
 5

Bijlagen
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