
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pardijs Eefde B.V. 

Activiteiten onderneming

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair, winkels in een algemeen assortiment van 
wit- en bruingoed. Elektrotechnische bouwinstallatie. Het gas-, water-, fitters-, elektrotechnisch 
installateurs- en reparateurs-, loodgieters-, en centrale verwarmingsbedrijf. Kleinhandel in 
radio en andere elektro-technische artikelen.

Omzetgegevens

2015: netto omzet € 649.208,=
2016: netto omzet € 607.666,=
Nader onderzoek volgt.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 0,=

€ 481,26

Verslagperiode

13 juni tot en met 29 juni 2017

30 juni 2017 tot en met 5 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

17:18 uren

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013968:F001

13-06-2017

mr. A.M.P.T. Blokhuis

Curator: Mr. A.A. Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/294
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41:54 uren

Bestede uren totaal

17:18 uren

59:12 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Pardijs Eefde B.V. is de heer J.M. Tuitert.

1.2 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.

1.3 Balanstotaal

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

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is er op het moment van faillietverklaring een aantal lopende 
procedures. Uit voorhanden stukken blijkt dat er nog een aanvraag tot faillietverklaring is 
ingediend. Voorts is er sprake van lopende gerechtelijke procedures. De aanvraag tot 
faillietverklaring behoeft uiteraard niet meer behandeld te worden, nu er reeds een 
faillissement is uitgesproken. Wat betreft de overige civiele procedures heeft de curator de 
Rechtbank gemeld dat de procedures dienen te worden geschorst en dienen te worden 
doorgehaald, nu deze zien op vorderingen op de failliete B.V.; dergelijke vorderingen moe-ten 
ter verificatie worden ingediend. De curator heeft de crediteuren terzake ook aangeschreven. 

1.5 Verzekeringen

De curator heeft de bestuurder gevraagd een overzicht te geven van alle lopende 
verzekeringen met daarbij vermelding van eventuele premieachterstand, danwel premie 

de curator verzoeken om dat tegoed te storten op de boedelrekening.
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1.6 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillietverklaring ruimte aan de Schoolstraat 48 te Eefde. De 
locatie te Gorssel wordt reeds vanaf 2014 niet meer gebruikt. Ter-zake is er dus geen 
huurovereenkomst. De huurovereenkomst voor het pand te Eefde is met toestemming van de 
Rechter-commissaris door de curator opgezegd, voor zover er nog sprake was van een 
huurovereenkomst. De bestuurder heeft de curator inmiddels ter hand gesteld een tussen de 

ontbinding van de huurovereenkomst Hoewel een dergelijke onderhandse overeenkomst 
rechtens niet leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst, gaat de curator (en ook de 
verhuurder) er wel vanuit dat per 31 december 2016 de huurovereenkomst reeds met 

over 2016. 

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming bestaat al lange tijd. Circa 29 jaar geleden heeft de heer Tuitert de 
onderneming van zijn vader overgenomen. Sindsdien is hij bestuurder en enig aandeelhouder. 
De onderneming heeft de gevolgen ervaren van de crisis. Het werk werd minder. De omzet 
daalde. Marges stonden onder druk. Daarnaast werd de onderneming geconfronteerd met 
problemen in het personeelsbestand. Een personeelslid is door een tragisch ongeval om het 
leven gekomen. Andere personeelsleden zijn structureel en soms chronisch ziek geworden. 
De werkvoorbereider heeft zijn dienstverband opgezegd. De be-stuurder laat weten dat 
daardoor de voorheen bestaande coherentie in het familiebedrijf wegviel. Dat bleek 
onvoldoende te kunnen worden hersteld. De bestuurder heeft (eind 2016) besloten om de 
activiteiten te staken en heeft zich ingespannen om de personeelsleden elders onder te 
brengen. Dat is gelukt. Per datum faillietverklaring zijn er geen personeelsleden meer in dienst, 
behalve de heer Tuitert zelf. Er zijn evenmin loonachterstanden. De bestuurder laat weten 
afspraken te hebben gemaakt met andere installatiebedrijven in de buurt om uitstaande 
projecten af te maken. Daarnaast is het klantenbestand met uitstaand onderhandenwerk (en 
het recht om eventueel uitstaande offertes op te volgen) overgedragen aan installatiebedrijf F. 
Pladdet in Almen. Nader onderzoek naar de terzake gemaakte afspraken  volgt nog.

De bestuurder heeft gepoogd om de aard van de activiteiten te veranderen naar een meer 
adviserende rol. Dat bleek evenwel onvoldoende mogelijk. In 2017 zijn (nagenoeg) geen 
activiteiten meer ontplooid. Het faillissement is aangevraagd door installatiebedrijf Coenders 
en de bestuurder berust in de huidige situatie. Er is geen hoger beroep ingesteld. Er zit geen 
perspectief meer in de onderneming in de huidige omvang.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

7

2.3 Datum ontslagaanzegging

21 juni 2017
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2.4 Werkzaamheden

Met toestemming van de Rechter-commissaris is het dienstverband  van de heer Tuitert bij 
brief van 21 juni 2017 opgezegd. Daarna liet de bestuurder weten dat hij reeds, naar zijn 

per maart 2017. Dat betekent dat er per datum faillietverklaring geen dienstverband meer is.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Per datum faillietverklaring heeft de curator aangetroffen onder andere kantoorinventaris en 
computerapparatuur met toebehoren. De bestuurder heeft de curator laten weten dat dit 

middelen had om dergelijke zaken aan te schaffen. Inmiddels blijkt de curator dat er tussen de 
2016 een koopovereenkomst is gesloten, 

waarbij de betreffende inventaris en computerapparatuur in eigendom is overge-dragen aan de 
heer Tuitert voor een bedrag van € 1.750,=, waarbij deze koopprijs is verrekend met kennelijk 
nog verschuldigde huur. Wat de curator betreft dient deze overdracht nader onderzocht te 
worden. Beoordeeld moet worden op welke wijze de waarde is op € 1.750,= is vastgesteld. 
Daarnaast blijkt de koopprijs niet betaald, maar verrekend met openstaande huur. Ook is 

bestuurder van gefailleerde. De (opbrengst van de) goederen (is) zijn daarbij uitsluitend aan de 
heer Tuitert als verhuurde toegekomen, dit terwijl er geen preferentie is. Wat de curator betreft, 
dienen deze goederen, althans de waarde daarvan, aan de boedel toe te komen. Nader 
onderzoek terzake volgt. Zie verder hierna onder punt 7 (rechtmatigheid).

Voorts zijn door de curator per datum faillietverklaring allerhande gereedschappen etc. 

ingeschakelde veilinghuis Bouwman en Bouwman te Brummen om tot  veiling daarvan te 
geraken. 
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De veiling heeft inmiddels plaatsgehad op 23 september jl. Gebleken is dat niet alle 
goederen zijn verkocht. Het veilinghuis is nog doende om de laatste goederen te 
verkopen en het gehuurde te ontruimen. Daarna zal het veilinghuis aan de curator de 
afrekening doen toekomen. En zal duidelijk zijn wat na aftrek van gemaakte kosten de 
restantopbrengst is. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Daar waar er sprake is van rechtsgeldig verpande goederen, wordt door de curator voor en 
namens de pandhouder verkocht tegen een boedelbijdrage van 10% over de netto-opbrengst 
(te vermeerderen met 21% btw). 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering, in ieder geval op grond van artikel 29 Wet Omzetbelasting. 
Ingevolge artikel 57 lid 3 Fw zal de curator de belangen van de fiscus als bevoorrechte 
crediteur behartigen, daar waar het (opbrengst van) bodemzaken betreft en uiteraard voor 
zover de fiscale vordering reikt. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Nader onderzoek naar overdracht kantoorinventaris en computerapparatuur, veilig stellen van 
deze goederen, althans waarde ervan. 
Inventariseren en verkoop bedrijfsmiddelen
Afdracht van de verkoopopbrengst, onderverdeeld naar vrij actief, gebonden actief en artikel 
57 lid 3 actief. 
Incasseren boedelbijdrage 
De curator heeft het veilinghuis inmiddels de opdracht gegeven om een en ander te 
inventariseren, verkavelen en verkoop bij veiling ter hand te nemen.

Gevolgen overdracht kantoorinventaris en computerapparatuur wordt onverminderd 
onderzocht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.
Afwachten en beoordelen eindafrekening naar aanleiding van de veiling
Afdracht van de verkoopopbrengst onderverdeeld in vrij actief, gebonden actief en 
artikel 57 lid 3 actief
Incasseren boedelbijdrage.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Per datum faillietverklaring heeft de curator allerhande voorraad aangetroffen. Deze voorraad 

veilinghuis Bouwman en Bouwman te Brummen ingeschakeld. De heer Tuitert en zijn vrouw 
verlenen de nodige medewerking om hetgeen is aangetroffen te ordenen en op te ruimen. Dat 
bleek nodig. 

De bestuurder heeft de curator ter hand gesteld een op 6 januari 2017 tussen gefailleerde en 
installatiebedrijf F. Pladdet BV te Almen gesloten overeenkomst inhoudende kort gezegd 
overdracht van klantenbestand en onder-handenwerkportefeuille en het recht om eventuele 
offertes op te volgen. Als koopprijs is afgesproken een provisie over in 2017 te genereren 
omzet van klanten c.q. opdrachtgevers, welke in 2014 tot en met 2016 omzet hebben 
gegenereerd bij gefailleerde. De provisie is bepaald op 10% over de eerste € 400.000,= en 5%
 over de omzet vanaf € 400.001,=. Daarnaast is een afspraak gemaakt omtrent, desgewenst, 
verkoop van voorraad zulks tegen inkoopprijs. De betreffende overeenkomst bepaalt ook dat 
deze wordt ontbonden in geval van faillissement. Daarnaast bepaalt de overeenkomst dat de 

overeenkomst te sluiten, waarbij door de heer Tuitert aanspraak zou kunnen worden gemaakt 
op het recht op provisie tot aan datum faillietverklaring, terwijl het recht van gefailleerde daarop 
zou komen te vervallen. De curator meent dat een dergelijke afspraak niet in het belang van 
de crediteuren is. Nader onderzoek daarna volgt. Zie terzake ook hierna onder punt 7 
(rechtmatigheid).

Zoals hiervoor reeds aangegeven heeft de veiling plaatsgehad op 23 september jl. Het 
veilinghuis verricht thans de laatste werkzaamheden om tot verkoop van resterende 
goederen en ontruiming van het gehuurde te komen. De curator wacht nog op de 
eindafrekening.

Nader onderzoek naar aanleiding van verkoop van voorraad en overigens de met 
installatiebedrijf Pladdet gesloten overeenkomst: zie hierna onder punt 7 
(rechtmatigheid).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

nog niet bekend

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Voor zover er sprake is van rechtsgeldig verpande goederen zal door de curator  voor en 
namens de bank worden verkocht tegen een boedelbijdrage van 10% over de netto opbrengst 
(te vermeerderen met 21% btw). 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Nader inventariseren en verkoop bij veiling van de voorraad. 
Nader onderzoek naar (overdracht van) onderhandenwerk en recht op koopprijs (de provisie)
Afdracht opbrengst, onderverdeeld naar vrij en gebonden actief. 

Opdracht aan het veilinghuis is reeds gegeven om te inventariseren, te verkavelen en de 
veiling  voor te bereiden.

Pagina 6 van 17

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

10-10-2017Datum:Nummer: 2



Beoordelen eindafrekening veilinghuis
Nader onderzoek naar (overdracht van) onderhandenwerk en recht op koopprijs (de 
provisie)
Afdracht opbrengst, onderverdeeld naar vrij en gebonden actief

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde bleek per datum faillietverklaring een rekening te hebben bij ABN AMRO Bank. 
De curator heeft de ABN AMRO Bank gevraagd opgave te doen van eventueel tegoed op die 
rekening en dat tegoed over te maken op de boedelrekening.

Van Vitens is een restitutie ontvangen van EUR 203,56.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

EUR 203,56

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Incasso eventueel tegoed bij ABN AMRO Bank.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Bestuurder heeft aangegeven dat er uitstaande debiteuren zouden zijn. Dit zou zien op 
debiteuren waaraan reeds per datum faillietverklaring facturen zijn verzonden, maar ook 
debiteuren voor wie werkzaamheden zijn verricht doch waarvoor nog een factuur opgemaakt 
zou moeten worden. Bestuurder heeft de curator laten weten dat daaronder ook projecten en 
werkzaamheden zijn die door collega installatiebedrijven zijn verricht c.q. afgemaakt. De 
afspraak zou zijn gemaakt dat gefailleerde de klant c.q. opdrachtgever factureert en dat de 
collega-installatiebedrijf de verrichte werkzaamheden vervolgens in rekening brengt bij 
gefailleerde. In principe zouden deze kosten uit de opbrengst worden betaald. De curator 
onderzoekt vorenstaande en de rangorde (preferentie) van de eventuele vorderingen van 
installatiebedrijven (mogelijk op grond van artikel 3:285 Burgerlijk Wetboek). 

De bestuurder heeft de curator een debiteurenlijst ter hand gesteld. Een en ander is 
door de curator nader beoordeeld en in een overzicht geplaatst. Per saldo zou er per 
datum faillissement nog een bedrag openstaan groot € 21.447,50. 

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.
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Inmiddels zijn er door debiteuren betalingen verricht tot een bedrag groot € 272,29.

4.3 Boedelbijdrage

Daar waar er sprake is van rechtsgeldig verpande debiteuren, zal de curator tot incasso 
daarvan voor en namens de pandhouder overgaan, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% 
over de netto opbrengst (te vermeerderen met 21% btw). Daarbij is de afspraak gemaakt dat 
de debiteur niet meer dan tweemaal wordt aangeschreven. Mochten er meer of andere 
werkzaamheden nodig zijn, dan zal er voorafgaand nader overleg met de pandhouder 
plaatsvinden.

4.4 Werkzaamheden

Het nader inventariseren van debiteuren, waaronder nog de te factureren debiteuren en 
beoordelen eventuele vorderingen van collega installatiebedrijven die werkzaamheden hebben 
afgemaakt en de rangorde in dat verband. 
Afdracht gebonden actief.
Incasseren boedelbijdrage

Nader incasseren debiteuren. De curator heeft alle debiteuren eenmaal aangeschreven. 
Het merendeel van de debiteuren heeft inmiddels de curator laten weten dat zij niet 
bereid zijn om de factuur (geheel of gedeeltelijk) te betalen, omdat werkzaamheden niet 
juist zouden zijn uitgevoerd danwel afspraken niet zouden zijn nagekomen. De curator 
inventariseert al deze klachten en zal de reactie van de bestuurder daarop vragen.

Voor wat betreft overige nog uitstaande vorderingen zij verder verwezen naar hierna 
onder punt 7 (rechtmatigheid).

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 72.387,42 (Rabobank).

5.2 Leasecontracten

voor zover bekend geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank claimt pandrechten op voorraad, inventaris, transportmiddelen en debiteuren. 
Voorts heeft de bank melding gemaakt van zekerheden in de vorm van hoofdelijk 
aansprakelijkheid van de heer Tuitert en (in dat verband) een recht van hypotheek.
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5.4 Separatistenpositie

De bank heeft zich op haar separatistenpositie beroepen. Daar waar er sprake is van 
rechtsgeldig pandrecht zal verkoop van de goederen alsook incasso van debiteuren voor en 
namens de bank geschieden tegen een boedelbijdrage van 10% (te vermeerderen met 21% 
btw). 

5.5 Boedelbijdragen

10% over netto opbrengst te vermeerderen met 21% btw.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er melden zich crediteuren met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Tot dusver blijken 
goederen evenwel niet (individualiseerbaar) aanwezig, zodat tot teruggave ervan niet kan 
worden gekomen.

De bestuurder heeft de curator voorts laten weten dat er sprake zou zijn van in bruikleen 
gegeven goederen, voornamelijk stellingen. Nader onderzoek terzake eigendom volgt.

Voorts heeft gefailleerde laten weten dat er een stelling zou zijn verkocht, in die zin dat de 
koopprijs is betaald. De stelling is evenwel niet geleverd. Nader onderzoek terzake volgt.

Er heeft zich een klant gemeld met een beroep op eigendom. De claim is door de 
curator beoordeeld en juist bevonden. Voor terzake door gefailleerde verrichte 
werkzaamheden was evenwel reeds een factuur verstuurd. De curator heeft de klant 
gevraagd eerst voor betaling van de factuur zorg te dragen, waarna het goed kon 

een koopovereenkomst gesloten terzake een aantal goederen. De koopprijs is betaald. 
Uit de curator ter beschikking staande stukken blijkt evenwel dat levering nog niet had 
plaatsgevonden. De curator heeft een beroep gedaan op artikel 35 Faillissementswet, 
waarin is bepaald dat indien op de dag van de faillietverklaring nog niet alle 
handelingen die voor een levering door de schuldenaar nodig zijn, hebben 
plaatsgevonden, de levering niet  rechtsgeldig meer kan geschieden. De curator heeft 
De Thuisfabriek laten weten dat zij haar vordering ter verificatie in het faillissement kan 
indienen

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden

Verdeling opbrengst naar vrij actief, gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief.
Incasseren boedelbijdrage
Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud, ook daar waar het ziet op mogelijk in bruikleen 
gegeven goederen en retourneren daarvan.
Nader onderzoek naar verkochte doch niet geleverde stelling.

Verdeling opbrengst naar vrij actief, gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief.
Incasseren boedelbijdrage.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

nader onderzoek volgt nog.

7.2 Depot jaarrekeningen

nader onderzoek volgt nog.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nader onderzoek volgt nog.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nader onderzoek volgt nog.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

nader onderzoek volgt nog.

7.6 Paulianeus handelen

een koopovereenkomst gesloten terzake kantoorinventaris en computerapparatuur met 
toebehoren. Deze goederen zijn verkocht bij overeenkomst d.d. 27 december 2016  voor een 
bedrag van € 1.750,=. Deze koopprijs is verrekend met openstaande huurpenningen. Nader 
onderzoek volgt naar de waarde van deze goederen en op welke wijze de koopprijs is bepaald. 
Vooralsnog meent de curator dat door deze overdracht crediteuren in zijn algemeenheid zijn 
benadeeld. (Opbrengst van) deze goederen dienen toe te komen aan crediteuren in zijn 
algemeenheid en niet louter de verhuurder. De curator verstaat zich terzake met de heer 
Tuitert. Nadere werkzaamheden volgen. 

Gebleken is dat er een overeenkomst is gesloten tussen gefailleerde en installatiebedrijf F. 
Pladdet B.V. te Almen. Overeengekomen is overdracht van klantenbestand en voor zover 
aanwezig onderhandenwerk en het recht om eventuele offertes op te volgen. Als koopprijs is 
afgesproken een provisie over in 2017 te genereren omzet van klanten c.q. opdrachtgevers 
welke in de jaren 2014 tot en met 2016 omzet hebben gegenereerd bij Pardijs. Deze provisie 
is vastgesteld op 10% over de eerste € 400.000,= omzet en 5% over de omzet van af € 
400.001,=. Voorts bepaalt deze overeenkomst dat deze wordt ontbonden in geval van 
faillissement en dat een eventueel aanspraak van gefailleerde op provisie per datum 
faillietverklaring komt te vervallen. Daarnaast bevat de overeenkomst een bepaling dat de heer 

en zelfs (bij uitsluiting) aanspraak te maken op het recht op provisie per datum 
faillietverklaring. Nader onderzoek terzake volgt. De curator meent dat een dergelijke afspraak 
niet in het belang van de boedel is. Nadere werkzaamheden volgen.

Uit nader onderzoek blijkt de curator (tot op heden) het volgende.

Er is tussen Pardijs Eefde B.V. (hierna Pardijs of gefailleerde) en installatiebedrijf F. 
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Pladdet B.V. (Pladdet) op 6 januari 2017 een overeenkomst gesloten tot, kort gezegd, 
overname van klantenbestand en daaruit voortvloeiende orders. Als koopprijs is 
overeengekomen provisie over in 2017 gegenereerde en betaalde omzet van klanten 
van Pardijs. Ook is een afspraak gemaakt over de mogelijkheid van Pladdet om 
voorraad van Pardijs te kopen. Tot slot is een afspraak gemaakt over het afmaken van 
lopende opdrachten bij klanten van Pardijs door Pladdet. 

Per datum faillietverklaring bleek door Pladdet uit de klanten van Pardijs een omzet 
gerealiseerd groot € 21.748,47. Tien procent provisie daarover brengt een bedrag ad € 
2.174,85. Deze provisie is nog niet betaald. 

Pladdet heeft van Pardijs voorraad gekocht, zo blijkt uit factuur d.d. 17 januari 2017, 
voor een bedrag groot € 2.965,33 (inclusief btw). Ook dat bedrag is nog niet betaald.

Inzake door Pladdet voor Pardijs afgemaakte, bij klanten lopende opdrachten, heeft 
Pladdet aan Pardijs facturen verzonden voor een bedrag totaal groot € 6.092,05. Ook dat 
bedrag is door Pardijs nog niet aan Pladdet betaald.  

Zoals in het vorige verslag reeds aangegeven, bepaalt artikel 11 van de op 6 januari 
2017 tussen Pardijs en Pladdet gesloten overeenkomst dat deze met onmiddellijke 
ingang wordt ontbonden op het moment dat Pardijs in staat van faillissement verkeert. 
Voorts is vermeld dat de provisies waarop op dat moment recht bestaat, maar die nog 
niet zijn uitbetaald, met terugwerkende kracht komen te vervallen. Tot slot is bepaald 

overeenkomst te sluiten en zelfs (bij uitsluiting) aanspraak te maken op het recht op 
provisie per datum faillietverklaring.

De curator ziet deze situatie als volgt. 

Op een dergelijk beding, zoals opgenomen in het hiervoor genoemde artikel 11, 
inhoudende dat het recht op nog niet betaalde provisie komt te vervallen, mag naar 
mening van de curator geen beroep worden gedaan door Pladdet, zulks op grond van 
artikel 35b Faillissementswet. Daarin is immers bepaald dat aan een gift (en zo is deze 
afspraak naar mening van de curator te duiden) door de schuldenaar (lees Pardijs) 
gedaan onder een opschortende voorwaarde of een opschortende tijdsbepaling, die op 
de dag van faillietverklaring nog niet was vervuld of verschenen, door de begiftigde 
(lees Pladdet) generlei recht tegen de boedel kan worden ontleend. 
Een dergelijke afspraak is naar mening van de curator evenzeer te duiden als 
paulianeus, nu deze bepaling uitdrukkelijk is geschreven voor de situatie dat Pardijs in 
staat van faillissement komt te verkeren. Partijen wisten immers met het sluiten van 
deze overeenkomst dat doordien crediteuren zouden worden benadeeld; het recht op 
provisie zou immers (concreet actief ten behoeve van deze crediteuren) ineens komen 
te vervallen. Pladdet zou dan het klantenbestand en de daarbij behorende omzet om 
niet verkrijgen. 
Tot slot geldt dat daar waar een handeling paulianeus is, zulks evenzeer als 
onrechtmatig is te duiden. 

De curator onderzoekt thans hoe hieraan een vervolg te geven. Vorenstaande kan 
immers de nodige juridische consequenties hebben. De curator zal een overleg tussen 
terzake betrokken partijen voorstellen. Pladdet heeft immers belang bij het kunnen 
voortzetten van de in de overeenkomst genoemde afspraken. 
De boedel heeft belang bij het kunnen voortzetten van de in de overeenkomst 
genoemde afspraken. 
De curator heeft de heer Tuitert laten weten dat, gelet op het hiervoor genoemde, het 

door hem aanspraak maken op de in de overeenkomst genoemde provisies (zowel voor 
als na datum faillietverklaring) niet acceptabel is althans dat de desbetreffende 
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bedragen (dan) aan de boedel moeten toekomen. De heer Tuitert heeft dat ook erkend.
Per datum faillietverklaring is er een vordering op Pladdet groot € 2.174,85 plus € 
2.965,33. 
Per datum faillietverklaring heeft Pladdet op Pardijs een vordering groot € 6.092,05.
De curator kan zich voorstellen dat er terzake een beroep op verrekening wordt gedaan. 

Wat de curator betreft, zal ertoe geleid moeten worden dat ook voor de periode  vanaf 
datum faillietverklaring tot en met 31 december 2017 de uit de klantenbestand van 
Pardijs gerealiseerde omzet wordt bijgehouden, zoals dat voorheen ook gebeurde, en 
dat de provisie van 10% daarover aan de boedel wordt afgedragen.

Mede tegen voormelde achtergrond is door de curator ook met de heer Tuitert 
gesproken over de naar mening van de curator paulianeuze overdracht van de 
kantoorinventaris voor het bedrag groot € 1.750,=. Zou de hiervoor genoemde 
overeenkomst worden voortgezet en de te realiseren provisie aan de boedel worden 
overgemaakt, dan vergt dat van de heer Tuitert de nodige inspanning en extra 
werkzaamheden. De curator heeft laten weten dat hij bereid zou zijn om overdracht van 
de kantoorinventaris voor het bedrag groot € 1.750,= in stand te laten indien de heer 
Tuitert deze werkzaamheden verricht en zich terzake ten volle inspant om het genoemde 
resultaat voor de boedel te behalen. Uiteraard moet dat resultaat dan wel komen.

Kortom nadere werkzaamheden volgen. 

7.7 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt nog.

nader onderzoek volgt nog.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend.

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

nog niet bekend.

€ 3.155,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

niet van toepassing.

Pagina 13 van 
17

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

10-10-2017Datum:Nummer: 2



niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

1 (Rabobank).

1 (Rabobank).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7 ingediend.

32 (ingediend).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.694,19 ingediend.

€ 62.992,73 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren; de curator heeft een map met facturen ontvangen doch nog 
geen crediteurenlijst. De curator heeft de bestuurder gevraagd een dergelijke lijst aan te 
leveren. De totale crediteurenlijst is groter dan tot nu toe ingediend.

Nader inventariseren crediteuren.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

NV Schadeverzekeringmaatschappij Metaal en Technische Bedrijfstakken.
Gevierdales Sanitair B.V., Technisch Handelsbureau Rensa B.V. en Wasco Holding B.V. 
(gezamenlijk)
Stabiplan.

Volgens de bestuurder is er op het moment van faillietverklaring een aantal lopende 
procedures. Uit voorhanden stukken blijkt dat er nog een aanvraag tot faillietverklaring is 
ingediend. Voorts is er sprake van lopende gerechtelijke procedures. De aanvraag tot 
faillietverklaring behoeft uiteraard niet meer behandeld te worden, nu er reeds een 
faillissement is uitgesproken. Wat betreft de overige civiele procedures heeft de curator de 
Rechtbank gemeld dat de procedures dienen te worden geschorst en dienen te worden 
doorgehaald, nu deze zien op vorderingen op de failliete B.V.; dergelijke vorderingen moe-ten 
ter verificatie worden ingediend. De curator heeft de crediteuren terzake ook aangeschreven. 

9.2 Aard procedures

Faillissementsprocedure en incassoprocedures.

9.3 Stand procedures

Niet geheel bekend, nader onderzoek volgt, zie hierna onder werkzaamheden.

9.4 Werkzaamheden

De curator heeft de Rechtbank laten weten dat er een faillissement is. De fail-
lissementsaanvraag behoeft niet verder behandeld te worden. Overige lopende civiele 
procedures dienen te worden geschorst en doorgehaald. Vorderingen moeten ter verificatie 
ingediend.

Lopende procedures zijn doorgehaald. Vorderingen zijn ter verificatie ingediend.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.

nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

-Ontruimen en opleveren gehuurde
-Beoordelen en opzeggen verzekeringen en eventuele incasso premietegoed
-Nader onderzoek naar overdracht kantoorinventaris en computerapparatuur. en veilig stellen 
van deze goederen, althans waarde ervan. 
-Inventariseren en verkoop bedrijfsmiddelen
-Afdracht van de verkoopopbrengst van bedrijfsmiddelen, onderverdeeld naar vrij actief, 
gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief. 
-Incasseren boedelbijdrage terzake bedrijfsmiddelen
-Nader inventariseren en verkoop bij veiling van de voorraad. 
-Nader onderzoek naar (overdracht van) onderhandenwerk en recht op koopprijs (de provisie)
-Afdracht opbrengst, onderverdeeld naar vrij en gebonden actief. 
-Incasseren boedelbijdrage terzake voorraad
-Incasso eventueel tegoed bij ABN AMRO Bank.
-Het nader inventariseren van debiteuren, waaronder nog de te factureren de-biteuren en 
eventuele vorderingen van collega installatiebedrijven die werk-zaamheden hebben afgemaakt 
en de rangorde in dat verband. 
-Afdracht gebonden actief (debiteuren).
-Incasseren boedelbijdrage terzake debiteuren
-Beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud, ook daar waar het ziet op mo-gelijk in 
bruikleen gegeven goederen en retourneren daarvan.
-Nader onderzoek naar verkochte doch niet geleverde stelling. 
-Nader rechtmatigheidsonderzoek, onder andere naar overdracht inventaris en overdracht 
onderhanden werk.
-Nader inventariseren crediteuren
-Nader inventariseren vorderingen van crediteuren in procedures.

Ontruimen en opleveren gehuurde
Ontvangen en beoordelen afrekening van veilinghuis terzake verkoop van 
bedrijfsmiddelen en voorraad
Onderverdeling van netto verkoopopbrengst naar vrij actief, gebonden actief en artikel 
57 lid 3 actief.
Incasseren boedelbijdrage
Nader inventariseren en incasseren debiteuren
Afdracht gebonden actief en incasseren boedelbijdrage terzake de debiteuren
Nader onderzoek (paulianeuze) overdracht kantoorinventaris en computerapparatuur
Nader onderzoek naar (overdracht van) onderhandenwerk en recht op de koopprijs 
(provisie)
Nader rechtmatigheidsonderzoek
Nader inventariseren crediteuren
Bijkomende werkzaamheden

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

Binnen 3 maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.
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Zie hiervoor.
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