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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Kozijnenbouw Nederland B.V. 30-09-2022 
 1

Voorheen gevestigd:
Pollaan 43
7202 BV ZUTPHEN

Thans:
Loohorst 4b
7207 BM Zutphen

KvK: 71607153

30-09-2022 
 1

Vervaardigen en/of verkoop van deuren, ramen en kozijnen 30-09-2022 
 1

De curator beschikt nog niet over de jaarrekeningen/cijfers van de gefailleerde
vennootschap. De laatst opgestelde jaarrekening betreft boekjaar 2019.

30-09-2022 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 21-12-2022
Insolventienummer F.05/22/166
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000246448:F001
Datum uitspraak 30-08-2022

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr B.H.M. Harbers
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

4
30-09-2022 

 1

€ 12.500,00
30-09-2022 

 1

€ 23.673,58
21-12-2022

 2

van 

30-8-2022

t/m 

29-9-2022

30-09-2022 
 1

van 

30-9-2022

t/m 

20-12-2022

21-12-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 55 uur 33 min

2 31 uur 15 min

totaal 86 uur 48 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Gruppo Rosso & Gringio B.V.
Van laatstgenoemde vennootschap is de heer M. Overduin enig aandeelhouder
en bestuurder.

30-09-2022 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 30-09-2022 
 1

Zie paragraaf 9. 21-12-2022
 2

Curanda heeft een voordeelpakket Bedrijven bij ASR Schadeverzekering N.V.
afgesloten. Doordat de levering van de activa nog niet heeft plaatsgevonden
heeft de curator de verzekering(en) nog niet (schriftelijk) opgezegd.

30-09-2022 
 1

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Pollaan 43 te
Zutphen is reeds voor datum faillissement beëindigd. De voormalig verhuurder
heeft haar vordering reeds ingediend. De huidige locatie aan de Loohorst 4b te
Zutphen wordt gehuurd door een gelieerde vennootschap.

30-09-2022 
 1

Volgens de (indirect) bestuurder van curanda is de oorzaak van het
faillissement onder andere te w ijten aan een discussie die is ontstaan tussen
de huidige bestuurder en de vorige (mede-)eigenaar. Daarnaast waren er
problemen met het personeel / monteren van de kozijnen.

30-09-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

2

Toelichting 

Ten tijde van het faillissement waren er nog twee personeelsleden in dienst,
waarvan één arbeidsovereenkomst per 31-08-2022 afliep. Voorts zijn er nog
twee personeelsleden die reeds voor datum faillissement uit dienst zijn
getreden, maar nog wel een loonvordering hebben.

30-09-2022 
 1

Personeelsleden 

4

30-09-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

5-9-2022 4 De curator heeft alle arbeidsovereenkomsten, voor zover deze nog
niet rechtsgeldig waren beeindigd, opgezegd.

totaal 4

De intakebijeenkomst voor de loongarantieregeling heeft inmiddels
plaatsgevonden. Het UWV zal naar alle waarschijnlijkheid over enige maanden
haar vordering bij de curator indienen.

30-09-2022 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

Geen. 30-09-2022 
 1



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

Kantoorinventaris (incl. 3 laptops en 4 mobiele telefoons), enkele
gereedschappen waaronder een kolomboormachine, alsmede een tweetal
auto' van het merk Saab.

Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa van curanda verkocht.
De activaovereenkomst is ondertekend en de curator verwacht uiterlijk begin
oktober 2022 de volledige koopsom op de boedelrekening te hebben
ontvangen. Het eerste deel ad € 12.500,00 is conform afspraak voldaan.

30-09-2022 
 1

Tot op heden is een bedrag ad € 23.107,00 voldaan. In totaal dient er nog
een bedrag ad € 1.893,00 te worden geïncasseerd. De kopende partij heeft
aangegeven momenteel niet over voldoende liquide middelen te beschikken
om het resterende deel te voldoen. Naar verwachting volgt de betaling eind
januari 2023. De eigendomsoverdracht van diverse activa, waaronder een
tweetal voertuigen, is om die reden nog niet geformaliseerd.

21-12-2022
 2

Aanwezig. 30-09-2022 
 1

Levering activa. 30-09-2022 
 1

Er is een zeer beperkte voorraad aanwezig, die voornamelijk bestaat uit retour
genomen zaken die niet pasten o.i.d. (op maat gemaakt).

Na toestemming van de rechter-commissaris is de activa van curanda verkocht.
De activaovereenkomst is ondertekend en de curator verwacht uiterlijk begin
oktober 2022 de volledige koopsom op de boedelrekening te hebben
ontvangen.

30-09-2022 
 1

Zie paragraaf 3.3. 21-12-2022
 2

Levering voorraad. 30-09-2022 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill

totaal € 0,00 € 0,00

Onderhanden werk:
Diverse lopende projecten waarop deels meer is aanbetaald dan dat er
werkzaamheden zijn verricht.
Verder is er een groot aantal klachten over uitgevoerde werkzaamheden.

30-09-2022 
 1

De boedel heeft een teruggave ontvangen van Nieuwe Stroom van € 571,88. 21-12-2022
 2

Geen. 30-09-2022 
 1

4. Debiteuren

Volgens de (indirect) bestuurder heeft curanda een vordering op de voormalige
eigenaar van curanda. De curator zal in de komende verslagperiode deze
vordering nader onderzoeken en overgaan tot inning.

Vooralsnog zijn er geen andere debiteuren aangetroffen.

30-09-2022 
 1

De curator heeft nog een tweetal potentiele vorderingen op
derden/opdrachtgevers in onderzoek. Daarbij is van belang te toetsten in
hoeverre op basis van de stand van het werk per datum faillissement in
combinatie met de contractueel gemaakte afspraken en de uitvoering van het
werk daadwerkelijk een vordering bestaat/geldend gemaakt kan worden.

21-12-2022
 2

onderzoek administratie;
innen vordering.

30-09-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Toelichting vordering van bank(en) 

De ING Bank N.V. heeft een vordering op curanda ten bedrage van € 1.653,50.

Op de Rabobank rekening van curanda stond ten tijde van het faillissement
een positief saldo van € 64,64. De curator zal de Rabobank verzoeken
voornoemd bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening. Daarnaast
hield de Rabobank een G-rekening aan op naam van curanda. Op deze
rekening stond op datum faillissement een tegoed van € 32.578,93.
Voornoemd bedrag is verpand aan de fiscus en het UWV.

30-09-2022 
 1

Ten tijde van het faillissement waren er een drietal leasecontracten, met
betrekking tot een aanhangwagen van het merk Henra, een Mercedes E 220
alsmede een Kia Ceed. De curator heeft de leasecontracten nog in onderzoek
en zal naar verwachting de leasemaatschappijen op korte termijn in de
gelegenheid stellen de leaseobjecten retour te nemen dan wel mee te werken
aan overname van de leasecontracten door de koper van de activa.

30-09-2022 
 1

De Kia Ceed is aan de leasemaatschappij geretourneerd. Met betrekking tot
de aanhangwagen alsmede de Mercedes E220 heeft er een
contractsovername plaatsgevonden door de doorstartende partij.

21-12-2022
 2

Voor zover thans bekend niet aanwezig. 30-09-2022 
 1

Niet aanwezig. 30-09-2022 
 1

Tot op heden hebben twee partijen een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft aan deze partijen laten weten dat de
geleverde zaken niet zijn aangetroffen. Voor zover sprake is van
eigendomsrechten zal de gelegenheid worden geboden eigendommen retour
te nemen.

30-09-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 30-09-2022 
 1



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

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 30-09-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

30-09-2022 
 1

correspondentie Rabobank;
afw ikkelen leasecontracten.

30-09-2022 
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

Geen. 30-09-2022 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Behoudens een aan curanda gelieerde vennootschap hebben zich geen
andere partijen gemeld die interesse hebben getoond in overname van de
bedrijfsactiviteiten van curanda. Na onderhandelingen en met toestemming
van de rechter-commissaris is de activa (bestaande uit: goodwill,
(kantoor)inventaris, voorraad, twee personenauto's en onderhanden
werk/orderportefeuille) verkocht voor een bedrag ad € 25.000,00, waarbij de
debiteuren buiten de verkoop zijn gebleven.

Deze koper heeft de intentie uitgesproken ook aan één personeelslid een
arbeidscontract te w illen aanbieden.

30-09-2022 
 1

Zie paragraaf 6.4. 30-09-2022 
 1

€ 25.000,00

Toelichting 

De opbrengst valt volledig in de boedel.

30-09-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

30-09-2022 
 1

Na ontvangst van de volledige koopsom, zal de activa geleverd worden. 30-09-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

Ten tijde van het faillissement was de administratie van curanda niet up-to-
date. De curator heeft op dit moment nog geen volledige inzage in de
boekhouding.

30-09-2022 
 1

Op dit moment heeft de curator nog geen (volledige) inzage kunnen
verkrijgen in de administratie, door een achterstand in de betalingen van het
boekhoudprogramma. Naar verwachting zal de curator op korte termijn de
administratie kunnen inzien.

21-12-2022
 2



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

De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 2 november 2020 gedeponeerd.
Voor zover de curator thans bekend zijn er nadien geen jaarrekeningen meer
opgesteld.

30-09-2022 
 1

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

In onderzoek. 30-09-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

30-09-2022 
 1

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator meerdere besprekingen
gehad met de bestuurder/feitelijk leidinggevende over het gevoerde beleid,
de administratie, waarbij tevens is ingegaan op rechtshandelingen in de
periode voor datum faillissement. Nadat het onderzoek naar een en ander is
afgerond, zal daarvan door de curator verslag worden gedaan.

21-12-2022
 2

In onderzoek
30-09-2022 

 1

onderzoek administratie, cijfers e.d.
30-09-2022 

 1

onderzoek administratie, cijfers e.d.;
overleg bestuurder.

21-12-2022
 2

8. Crediteuren



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

Toelichting 

Algemene faillissementskosten en UWV (salaris over opzegtermijn).

30-09-2022 
 1

€ 291.728,00
30-09-2022 

 1

€ 304.532,07
21-12-2022

 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

30-09-2022 
 1

€ 1.133,10

Toelichting 

Aanvrager faillissement.

30-09-2022 
 1

€ 10.447,10
21-12-2022

 2

22
30-09-2022 

 1

37
21-12-2022

 2

€ 174.232,62
30-09-2022 

 1

€ 285.553,83
21-12-2022

 2



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nog niet bekend. 30-09-2022 
 1

correspondentie crediteuren.
30-09-2022 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

Wagenborg Nedlift B.V. 21-12-2022
 2

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

Hoger beroep, ingesteld door curanda tegen een toewijzend vonnis van de
rechtbank Gelderland, waarbij curanda is veroordeeld tot betaling van een
bedrag ad € 14.959,81, vermeerderd met rente en (proces)kosten. Curanda
heeft geen zelfstandige (tegen)vordering.

21-12-2022
 2

Niet van toepassing. 30-09-2022 
 1

De procedure staat voor mondelinge behandeling na memorie van antwoord,
gepland op 17 januari 2023.

21-12-2022
 2

Geen. 30-09-2022 
 1

Nu curanda geen belang heeft bij voortzetting van de procedure, zal de
vordering van eiseres in eerste aanleg worden geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren en zal er geen
voortzetting/overname van de procedure plaatsvinden.

21-12-2022
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode zal de curator de debiteur(en) ter hand nemen.
Voorts zal de curator onderzoek doen naar de administratie van curanda en zal
de activa, na ontvangst van de volledige koopsom, worden geleverd.

30-09-2022 
 1

De curator verwacht op korte termijn inzage te verkrijgen in de (volledige)
administratie, waarna de curator de debiteur(en) verder ter hand zal nemen,
alsmede nader onderzoek zal doen naar de handelingen van voor datum
faillissement. Voorts zal de curator, voor zover noodzakelijk, nadere
inspanningen verrichten voor het innen van de resterende koopsom.

21-12-2022
 2

Nog niet bekend. 30-09-2022 
 1

21-3-2023 21-12-2022
 2

Bijlagen
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