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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Van Hoof Meubelen B.V. 23-10-2018 
 5

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HOOF 
MEUBELEN B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
18023278, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5071 NP) 
Udenhout aan de Energieweg 11

23-10-2018 
 5

Vervaardigen en verkopen van (met name kersenhouten) meubels 
(meubelmakerij).

23-10-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 718.000,00 € -195.000,00 € 611.001,00

2012 € 1.167.000,00 € 7.700,00 € 709.785,00

Verslagnummer 16
Datum verslag 17-09-2021
Insolventienummer F.02/14/492
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000006021:F001
Datum uitspraak 08-07-2014

R-C mr. H.H. de Kroon
Curator mr H.L.J.M. van Grinsven

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=8b8b43e9-f611-e611-80cc-005056ac5ca6
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bf3c30bb-2df7-e511-80cb-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

10 23-10-2018 
 5

€ 192.070,87 23-10-2018 
 5

€ 192.867,20 28-05-2019 
 12

€ 181.946,72 06-01-2020 
 13

€ 157.936,21 26-07-2020 
 14

€ 136.717,88 02-03-2021 
 15



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
17-3-2018

t/m 
21-10-2018

23-10-2018 
 5

van 
22-10-2018

t/m 
27-5-2019

28-05-2019 
 12

van 
28-5-2019

t/m 
31-12-2019

06-01-2020 
 13

van 
1-1-2020

t/m 
24-7-2020

26-07-2020 
 14

van 
25-7-2020

t/m 
1-3-2021

02-03-2021 
 15

van 
2-3-2021

t/m 
16-9-2021

17-09-2021
 16

Verslagperiode Bestede uren

5 128 uur 30 min

12 0 uur 42 min

13 0 uur 48 min

14 5 uur 42 min

15 1 uur 6 min

16 1 uur 48 min

totaal 138 uur 36 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Dit is verslag 011 en in deze verslagperiode is 0,7 uur besteed. In de 
verslagperiode vanaf datum faillissement tot en met 16 maart 2018 is 127,8 
uur besteed.

23-10-2018 
 5

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Vesal II Holding B.V. (KvK: 17093921). Enig 
aandeelhouder en directeur van Vesal II Holding B.V. is de heer T.M. van 
Doorne.

De curator is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij vonnis van 2 
september 2014 eveneens benoemd tot curator in het faillissement van Vesal 
II Holding B.V. Dit faillissement is inmiddels bij vonnis van 17 januari 2017 
opgeheven wegens de toestand van de boedel.

23-10-2018 
 5

De curator is niet gestuit op enige lopende procedure. 23-10-2018 
 5

De verzekeringen zijn in kaart gebracht en voor zo veel nodig in stand 
gehouden danwel opgezegd.

23-10-2018 
 5

Het bedrijfspand waarin curanda haar onderneming dreef, wordt gehuurd van 
Van Hoof Pensioen B.V. Met verkregen toestemming heeft de curator de huur 
opgezegd tegen 1 september 2014. De huur is beëindigd en het pand is 
opgeleverd.

23-10-2018 
 5



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

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De markt voor klassieke kersenhouten zakte in door faillissementen en de 
overige verkopers bestelden veel minder dan voorheen. Er bleven slechts 
enkele regelmatig bestellende klanten over. Nieuw aangeboorde 
marktsegmenten (modernere collectie en interieurbouw voor w inkels) sloegen 
slechts ten dele aan. 

Volgens de bestuurder van curanda hangt meubelverkoop nauw samen met 
het aantal verhuizingen en realisatie van nieuwbouwwoningen. Beide 
terreinen zitten op slot, waardoor ook daar geen afzetmarkt is. 

Om de schulden niet te hoog te laten oplopen is het eigen faillissement 
aangevraagd en uitgesproken op 8 juli 2014.

23-10-2018 
 5

2. Personeel

Personeelsleden 
10

23-10-2018 
 5

Personeelsleden 
12

23-10-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

10-7-2014 10 met verkregen toestemming.

totaal 10

Contact onderhouden met het UWV terzake eventuele loonvorderingen. Het 
UWV heeft haar vorderingen ingediend. Geen nadere werkzaamheden te 
verrichten.

23-10-2018 
 5

3. Activa



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

De curator is niet gestuit op enige onroerende zaak. 23-10-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

normale en gebruikelijke bedrijfsmiddelen voor
een meubelmakerij

€ 125.000,00

totaal € 125.000,00 € 0,00

De curator is in overleg met de bank terzake diens positie en een eventuele 
boedelbijdrage

23-10-2018 
 5

In onderzoek. 23-10-2018 
 5

Afw ikkelen activatransactie met de bank. Nog actueel (hangt samen met 
debiteurenincasso).

23-10-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

restpartij € 1.500,00

onderhanden werk € 23.500,00 € 0,00

normale en gebruikelijke voorraden € 12.090,54 € 0,00

totaal € 37.090,54 € 0,00

De curator heeft de normale en gebruikelijke voorraden aangetroffen. Het 
laatste onderhanden werk is in de eerste week van het faillissement door het 
personeel afgemaakt. Een en ander is met verkregen toestemming van de 
rechter-commissaris verkocht en geleverd. 

De curator heeft nog enige voorraad aangetroffen en is doende deze te 
verkopen aan een derde partij. 

Deze 'restpartij' is verkocht en geleverd aan een derde partij.

23-10-2018 
 5



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. Verkoop laatstelijk aangetroffen 
voorraad. Financieel afw ikkelen verkoop restpartij.

23-10-2018 
 5

Verkoop restpartij is afgewikkeld. Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 06-01-2020 
 13

Er is nog sprake van enige activa (onder andere een aanhanger) die thans 
door de curator verkocht wordt. Afw ikkelen verkoop aanhanger.

23-10-2018 
 5

De aanhanger blijkt niet tot de boedel te behoren. Afgewikkeld. 06-01-2020 
 13

Er is nog sprake van enige activa (onder andere een aanhanger) die thans 
door de curator verkocht wordt. Afw ikkelen verkoop aanhanger.

23-10-2018 
 5

De aanhanger blijkt niet tot de boedel te behoren. Afgewikkeld. Geen nadere 
werkzaamheden te verrichten.

06-01-2020 
 13

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

prefaill. debiteuren vlgs opgave bestuurder € 86.544,53 € 78.542,58

totaal € 86.544,53 € 78.542,58 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Volgens opgave van de bestuurder van curanda: € 86.544,53.
De pre-faillissementsdebiteuren zijn in kaart gebracht en aangeschreven. De 
betalingen komen op gang. De incasso is gaande. Incasso afgerond. De 
curator zal met de bank afrekenen.

Met de bank is afgesproken dat er op basis van de separatistenregeling zal 
worden afgerekend, tenzij de werkzaamheden van de curator tot een andere 
verdeling aanleiding geven.

23-10-2018 
 5

De curator w il de komende periode tot afw ikkeling met de bank komen, zodat 
daarna het faillissement afgewikkeld kan worden. 

26-07-2020 
 14

De curator is in overleg met de bank om tot afw ikkeling van de 
debiteurenpositie te komen. 

02-03-2021 
 15

Incasseren debiteuren. De incasso is afgerond. Afrekenen met bank. 23-10-2018 
 5

Nog actueel. 28-05-2019 
 12

Afw ikkeling positie bank naar aanleiding van debiteurenincasso. 26-07-2020 
 14

Nog actueel. 02-03-2021 
 15

5. Bank/Zekerheden

€ 243.024,07 23-10-2018 
 5

De curator is niet op enig leasecontract gestuit. 23-10-2018 
 5

Verpanding van voorraden, inventaris, transportmiddelen en vorderingen op 
derden blijkens onderhandse akte.

23-10-2018 
 5



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

In onderzoek. 23-10-2018 
 5

De curator is doende de eigendomsvoorbehouden in kaart te brengen en af te 
w ikkelen. Afgewikkeld.

23-10-2018 
 5

De curator is niet gestuit op enig retentierecht. 23-10-2018 
 5

De curator is niet gestuit op enig reclamerecht. 23-10-2018 
 5

Toelichting 
De curator heeft afspraken met de bank gemaakt terzake de verdeling van de 
geïncasseerde bedragen.

23-10-2018 
 5

Toelichting 
De curator is in overleg met de bank om tot afw ikkeling te komen. 

17-09-2021
 16

De curator is doende de positie van de bank te beoordelen en de 
eigendomsvoorbehouden af te w ikkelen. Alle eigendomsvoorbehouden zijn 
afgewikkeld. Onderzoek separatistenpositie.

23-10-2018 
 5

De curator w il de komende periode tot afrekening met de bank komen. 28-05-2019 
 12

Nog actueel. 02-03-2021 
 15

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-10-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

De curator heeft dit nog in onderzoek, maar hieraan lijkt te zijn voldaan. 23-10-2018 



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

 5

Afgerond 17-09-2021
 16

De jaarrekeningen over de jaren 2012 en 2013 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekeningen over de jaren 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd.

23-10-2018 
 5

Afgerond. 17-09-2021
 16

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is curanda vrijgesteld. 23-10-2018 
 5

Curanda is opgericht bij notariële akte van 22 juni 1976. Gelet op het feit dat 
de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ 2004/282, De Rijk 
q.q./De Roy) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de 
aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van 
toepassing is, zou een vordering uit hoofde van een mogelijke schending 
inmiddels zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort 
geen praktisch belang (meer) toekomt.

23-10-2018 
 5

Toelichting 
In onderzoek.

23-10-2018 
 5

Nee

Toelichting 
Niet gebleken.

17-09-2021
 16

Toelichting 
In onderzoek.

23-10-2018 
 5

Nee

Toelichting 
Niet gebleken.

17-09-2021
 16



7.8 Werkzaamheden 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

De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Nog actueel. 23-10-2018 
 5

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. 17-09-2021
 16

8. Crediteuren

€ 73.456,17

Toelichting 
salaris curator, UWV en verhuurder

23-10-2018 
 5

€ 53.253,34

Toelichting 
De boedelvordering terzake huurpenningen over de opzegperiode is voldaan 
aan de verhuurder. 

26-07-2020 
 14

€ 84.570,00 23-10-2018 
 5

€ 7.215,61 23-10-2018 
 5

30 23-10-2018 
 5

€ 357.523,77 23-10-2018 
 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog onbekend. 23-10-2018 
 5

Is afhankelijk van de afw ikkeling met de bank. 17-09-2021
 16

Inventariseren crediteuren. 23-10-2018 
 5

De crediteuren zijn geïnventariseerd. Geen nadere werkzaamheden te 
verrichten. 

02-03-2021 
 15

9. Procedures

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5

Niet van toepassing. 23-10-2018 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Incasseren debiteuren, verkoop voorraad, inventariseren crediteuren, 
afw ikkelen activatransactie, afrekenen bank, onderzoeken positie van de bank, 
verkoop voorraad, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

23-10-2018 
 5

Positie bank afw ikkelen. 28-05-2019 
 12

Nog actueel. 17-09-2021
 16

Nog onbekend, afhankelijk van de debiteurenincasso en de positie van de 
bank. De afw ikkeling van dit faillissement hangt tevens samen met het 
faillissement van de enig aandeelhouder en bestuurder van curanda, te weten: 
Vesal II Holding BV, welke vennootschap op 2 september 2014 is gefailleerd.

23-10-2018 
 5

Positie bank afw ikkelen. 28-05-2019 
 12

Nadat met de bank is afgerekend zal het faillissement worden afgewikkeld. 17-09-2021
 16

16-3-2022 17-09-2021
 16

Afw ikkelen activatransactie, afrekenen bank, onderzoeken positie van de bank, 
verkoop voorraad, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

23-10-2018 
 5

Positie bank afw ikkelen en afronden rechtmatigheidsonderzoeken waarna het 
faillissement afgewikkeld kan worden. 

26-07-2020 
 14

Bijlagen
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