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Nummer: 7 Datum: 21 maart 2013 

 

 

 

Gegevens onderneming: Rejovorm Leek B.V., gevestigd te Leek (9351 VA) 

aan de Zernikelaan 12 

Faillissementsnummer: 11/26 F 

Datum uitspraak: 1 februari 2011 

Curator: mr. S. van Gessel 

R-C: mr. A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: De fabricage van, winkel in en groothandel in 

meubelen alsmede het verzorgen van woning- 

danwel bedrijfsinrichtingen. 

Omzetgegevens: De omzet van Rejovorm Leek B.V. bedroeg in 

2010 € 2.113.321,-  

In 2009 bedroeg de omzet € 2.846.354,- 

Personeel gemiddeld aantal: 25 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 24 november 2012 t/m 21 maart 2013 

Bestede uren in verslag periode:  03:30 

Bestede uren totaal: 240:06 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Rejovorm Leek B.V. is opgericht bij akte van 4 juli 2002, 

ingeschreven op 5 juli 2002. Rejovorm richt zich voornamelijk 

op de productie van op maat gemaakte woning- en 

bedrijfsinrichtingen. De aandelen van Rejovorm Leek B.V. zijn 

in handen van Interior Investments B.V. Enig aandeelhouder 

van deze B.V. is vervolgens Interwinngroep B.V. waarvan de 

heren H.A. Kroon en T. Helmers bestuurders zijn. De 

organisatie ziet er derhalve als volgt uit: 

 
 

Interwinngroep B.V. 

Interior Investments 
B.V. 

 

Rejovorm Leek B.V. 

De Meubelmakers 
B.V. 

 

Machinepark Leek 
B.V. 

Wuyster 
Interieurbouw B.V. 
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Feitelijk werd Rejovorm Leek B.V. de laatste maanden 

voorafgaande aan het faillissement bestuurd door interim-

manager G. van der Schuur. 

1.2 Winst en verlies : Het resultaat voor belastingen over 2009 bedroeg € 225.094,- 

negatief. In 2008 bedroeg het resultaat € 86.958,- positief. De 

jaarrekening  over 2010  is niet opgesteld. Het verlies over 2010 

bedraagt naar schatting van de directie circa € 800.000,- 

 

1.3 Balanstotaal : Volgens de jaarrekening 2010 bedroeg het balanstotaal € 

464.019,-. In 2009 bedroeg het balanstotaal nog € 1.196.404,-. 

In 2008 bedroeg deze € 1.089.720,-.  

 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen 

1.5 Verzekeringen : Ziektewetverzekering via ASR. Het verzekeringspakket 

“ZakenZekerPlan” is inmiddels op initiatief van Avéro Achmea 

beëindigd. Dit pakket omvatte brand-; aansprakelijkheids- en 

verkeersverzekeringen. 

 

1.6 Huur : Gefailleerde huurde bedrijfsruimte in het bedrijfspand aan de 

Zernikelaan 12 te Leek voor € 20.000,- ex btw per kwartaal. Na 

overleg met de curator heeft de verhuurder de huur opgezegd 

per 15 april 2011. Het bedrijfspand is inmiddels aan de 

verhuurder opgeleverd. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement lijkt te moeten worden gezocht 

in de terugloop van het aantal opdrachten en toename van de 

kosten. De offertes door Rejovorm uitgebracht, waren vaak ‘te 

duur’ ten opzichte van de concurrent. Om de werknemers aan 

het werk te houden, hebben groepsvennootschappen binnen 

Interwinngroep regelmatig opdrachten ‘intercompany’ 

uitbesteed aan Rejovorm. Vaak gebeurde dit echter tegen 

kostprijs of soms zelfs onder kostprijs.  Uiteindelijk heeft de 

directie besloten eigen aangifte faillissement in te dienen.  

 Werkzaamheden : 31:30 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 25 medewerkers 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 33 medewerkers 

2.3 Datum ontslagaanzegging : De curator heeft de werknemers op 2 februari 2011 

mondeling ontslag aangezegd hetgeen bij brief van 3 februari 

2011 is bevestigd. 
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 Werkzaamheden : 15:42 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Onder andere diverse kantoorinventaris, houtbewerkings-

machines, handgereedschap en rollend materieel, waaronder  

- Ford Transit bestelwagen, kenteken 37-VKH-8,  

- Ford Transit bestelwagen, kenteken 21-VJX-9,   

- Volvo V50 1.6d, kenteken 70-ST-GB, diesel, alle 

drie bouwjaar 2005; 

- Opel Zafira, kenteken 21-ZH-FL, diesel, bouwjaar 

2008; 

- Ford Transit Connect 200S LR 1.8TD 55, kenteken 

08-BZ-FG, bouwjaar 2006; 

Een gespecificeerde lijst van aangetroffen bedrijfsmiddelen 

is beschikbaar. 

 

Met drie zusterbedrijven van Rejovorm is een geschil 

ontstaan over de eigendomsrechten van een belangrijk deel 

van het machinepark en enkele auto’s. Er is sprake van een 

overeenkomst gedateerd 18 december 2008 waaruit zou 

moeten blijken – kort gezegd – dat een eigendomsoverdracht 

‘om niet’ heeft plaatsgevonden van machines en auto’s van 

deze zustervennootschappen naar Rejovorm Leek BV, zulks 

onder de ontbindende voorwaarde van faillissement van 

Rejovorm. Uit de boekhouding van de onderneming blijkt 

echter dat de overdracht van deze activa al in augustus 2008 

is geeffectueerd; dat deze overdracht geenszins ‘om niet’ 

heeft plaatsgevonden en dat bovendien ook alle passiva zijn 

overgedragen. De onderlinge rekening-courantschulden die 

als gevolg van de overdracht ontstonden, zijn vervangen door 

één totaalschuld aan Interwinngroep BV.   

De ontbindende voorwaarde als vermeld in het contract is 

enkel en alleen bedoeld om vermogensbestanddelen te 

onttrekken aan verhaal van crediteuren van Rejovorm. Een 
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dergelijke voorwaarde is in strijd met 3:40 BW en derhalve 

nietig.  

Inmiddels heeft de curator over dit geschilpunt een 

minnelijke regeling getroffen met de betreffende 

vennootschappen, op basis van welke regeling alsnog de 

eigendomsrechten van Rejovorm worden erkend en de 

zustervennootschappen hun eigendomsaanspraken laten 

vallen. 

3.6 Verkoopopbrengst : Verkoop zal plaatsvinden via online veiling op 

www.onlineveilingmeester.nl  

Verkoop heeft inmiddels plaatsgevonden. De netto opbrengst 

bedraagt € 173.101,47; aanzienlijk meer dan de vooraf 

getaxeerde liquidatiewaarde. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Er zijn geen pandrechten gevestigd, zodat bodemvoorrecht 

geen rol speelt. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : Volgens opgave van de directie was er per datum 

faillissement voor circa 2 ton aan onderhanden werk. Een 

van de grootste opdrachten daarvan behelst circa € 

133.000,-.  Met de betreffende klant worden de 

mogelijkheden onderzocht om deze opdracht uit te besteden 

aan een andere partij. 

Het betrof een opdracht van de Rijksgebouwendienst ten 

behoeve van het CJIB te Leeuwarden. Helaas is geen andere 

partij bereid gevonden om tegen vergoeding aan de boedel 

deze opdracht over te nemen. Uitvoering door Rejovorm 

zelf was, gezien de grote financiële risico’s bij de uitvoering 

van deze opdracht, niet aan de orde. 

 

Enkele opdrachtgevers hebben de curator een termijn 

gesteld m.b.t. gestanddoening, waarbij in de meeste 

gevallen is besloten om van uitvoering af te zien, gezien de 

daarmee gemoeide (inkoop-)kosten en financiële risico’s. 

Een opdracht voor Cofely Noord wordt wel uitgevoerd. 

Deze opdracht, ten behoeve van het Provinciehuis Drenthe 

te Assen, is inmiddels uitgevoerd op één onderdeel na welke 

niet conform specificatie blijkt te zijn geleverd door de 

glasleverancier, als gevolg waarvan een glazen afscheiding 

niet kon worden voltooid. De leverancier betwist onjuist te 

hebben geleverd. Geprobeerd wordt om deze kwestie op 

minnelijke wijze op te lossen.  

 

De voorraad van Rejovorm bestaat voornamelijk uit hout- 

en MDF plaatmateriaal en houtbewerkingstoebehoren. Een 

http://www.onlineveilingmeester.nl/
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aantal leveranciers heeft een beroep gedaan op het recht van 

reclame of eigendomsvoorbehoud, welk beroep in sommige 

gevallen terecht was. Deze leveranciers zijn inmiddels in de 

gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen bij 

Rejovorm. 

De resterende voorraden zullen worden verkocht via Online 

Veilingmeester.nl; zie §3.6 hierboven. 

3.10 Verkoopopbrengst : Enkele onderdelen uit de voorraad zijn verkocht aan 

zusterbedrijven van Rejovorm voor totaal € 1.715,- 

exclusief btw. Hiervan is € 240,- teruggestort aan een van 

de kopers wegens het niet kunnen leveren van metalen 

frames omdat de leverancier het recht van reclame heeft 

ingeroepen. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : n.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst :  

 Werkzaamheden : 33:06 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Circa € 200.000,-. De debiteuren zijn inmiddels 

aangeschreven met het verzoek de opstaande facturen te 

voldoen op de boedelrekening.  

Sommige debiteuren betwisten de vordering geheel of 

gedeeltelijk vanwege niet of half-uitgevoerde projecten, of 

hebben zich op verrekening beroepen. Met deze debiteuren 

wordt getracht waar mogelijk een regeling te treffen. Zo 

nodig zullen tegen wanbetalers rechtsmaatregelen worden 

getroffen. In een aantal gevallen is vastgesteld dat de 

debiteur zich terecht op verrekening beroept dan wel zich 

terecht op het standpunt stelt dat het factuurbedrag niet 

verschuldigd is omdat niet geleverd is. 

 

Met een grote debiteur, die ruim € 26.000,- verschuldigd is,  

is een geschil ontstaan over betaling van openstaande 

facturen. Pogingen om buiten rechte betaling te verkrijgen 

zijn zonder succes gebleven zodat thans gerechtelijke incasso 

noodzakelijk is geworden. Toestemming RC voor de 

incassoprocedure is inmiddels verkregen en de dagvaarding 

is in concept gereed gemaakt. Op basis van ontvangen 

stukken is de dagvaarding inmiddels aangepast. De 



 
Gegevens onderneming: Rejovorm Leek B.V., gevestigd te Leek (9351 VA) aan de 

Zernikelaan 12 

Faillissementsnummer: 11/26 F 
 

 

PAG. 6 

 

dagvaarding zal binnenkort worden uitgebracht.   

 

Daarnaast is sprake van een vordering op een 

huisartsenpraktijk ten bedrage van ruim € 25.000,-. Een deel 

van het gefactureerde werk is door Rejovorm echter niet 

voltooid. Met de betreffende debiteur heeft overleg plaats 

gevonden over het minderwerk. Naar verwachting zal 

hierover overeenstemming worden bereikt. De curator heeft 

de betreffende huisartsen uitgenodigd voor een afrondende 

bespreking. Inmiddels is met deze debiteur een regeling 

getroffen – onder voorbehoud van nog te verkrijgen 

goedkeuring rechter-commissaris –  tot betaling van € 

23.339,47. Er is  van deze debiteur inmiddels een betaling 

ontvangen van € 20.852,72. De curator heeft de debiteur 

aangeschreven met het verzoek het resterende bedrag van     

€ 2.513,75  te voldoen op de boedelrekening. Inmiddels heeft 

de debiteur het resterende bedrag ad € 2.513,75 voldaan op 

de boedelrekening. 

 

Een van de andere grote debiteuren is zusterorganisatie 

Interoffice B.V. die zich voor een deel op verrekening 

beroept. Binnenkort zal een bespreking plaatsvinden met 

Interoffice om de geldigheid van dit verrekeningsberoep te 

verifiëren. Dit vraagpunt is inmiddels afgewikkeld. 

 

4.2 Opbrengst : De opbrengst bedraagt tot op heden € 120.715,57 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 41:00 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Geen 

5.2 Leasecontracten : Van Hellas Vastgoed Winschoten B.V. werd een 

Volkswagen Golf Variant met kenteken 60-LLH-1 geleast. 

Het leasecontract is overgenomen door een zusterbedrijf van 

Rejovorm.  

Voorts bestond een leaseovereenkomst tussen Hellas 

Vastgoed B.V. en Rejovorm met betrekking tot een 

freesmachine en een corpuspers. Deze machines zijn 

inmiddels door Hellas Vastgoed teruggehaald. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Geen 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 
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5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. Dit beroep bleek niet in alle gevallen 

stand te kunnen houden. Voor diegenen die wél rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud konden inroepen, is een afhaal(mid-) 

dag georganiseerd. 

5.7 Reclamerechten : Enkele crediteuren, die kort voor faillissement nog hadden 

geleverd aan Rejovorm,  hebben jegens de curator het recht 

van reclame ingeroepen. In alle gevallen kon dat beroep 

worden gehonoreerd. Ook deze crediteuren hebben hun 

goederen inmiddels kunnen afhalen. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 03:42 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Een enkele – kleine – lopende opdracht (Cofely Noord) 

wordt nog uitgevoerd door Rejovorm. Het betreft het 

plaatsen van glazen afscherming in het provinciehuis te 

Assen. Bij het plaatsen van de glazen afscherming bleken de 

maten van het geleverde paneel onjuist te zijn. Cofely Noord 

is inmiddels zelf in contact getreden met de leverancier van 

de glazen afscherming teneinde te bewerkstelligen dat een 

juist scherm geleverd wordt. Het project is inmiddels 

afgerond. Met Cofely Noord zal overleg moeten plaatsvinden 

over verrekening van het niet-geplaatste glaspaneel.  

6.2 Financiële verslaglegging : Volgt zodra met Cofely Noord overeenstemming is bereikt 

over de eindafrekening.  

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : De curator heeft de mogelijkheid van een doorstart 

onderzocht. Met twee overnamekandidaten hebben 

oriënterende  gesprekken plaatsgevonden. Helaas bleek een 

doorstart niet haalbaar. Besloten is om over te gaan tot 

veiling van de activa. Zie verder §3.6. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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 Werkzaamheden : 02:18 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding van Rejovorm voldoet aan de daaraan te 

stellen eisen. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Voldaan. Overigens dateert de oprichting van 2002, zodat 

een eventuele stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Vooralsnog heeft de curator geen 

aanwijzingen gevonden voor onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Vooralsnog heeft de curator geen 

aanwijzingen van paulianeus handelen. 

 Werkzaamheden : 01:48 

 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Huur van het bedrijfspand tijdens faillissement (€ 16.666,66 

ex btw). Het UWV heeft een boedelvordering van € 

171.140,14 ingediend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 70.948,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 36.726,74 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 69 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 1.423.588,52 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Naar verwachting zullen de boedelvorderingen geheel en de 

preferente vorderingen grotendeels voldaan kunnen worden. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal de boedel echter onvoldoende 

middelen beschikbaar krijgen om de concurrente crediteuren 

te voldoen. De verwachting is daarom dat het faillissement te 

zijner tijd op vereenvoudigde wijze zal kunnen worden 

afgewikkeld. 

 Werkzaamheden : 45:48 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover bekend: geen 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 1  jaar. 

10.2 Plan van aanpak :  Verkoop activa; 

 Onderzoek naar paulianeus handelen en onttrekking uit 

de boedel; 

 Onderzoek naar eventuele bestuurders-

aansprakelijkheid; 

 Verdere inventarisatie boekhouding; 

 Verdere inventarisatie schulden (duur afhankelijk van 

nog ter verificatie te ontvangen vorderingen); 

 Gerechtelijke incasso (circa 9 maanden; aangezien een 

bodemprocedure moet worden gevoerd); 

 Afwikkeling lopende opdrachten/onderhanden werk 

(circa 3 maanden); 

 (punten gemarkeerd met  zijn afgerond) 

10.3 Indiening volgend verslag : 21 juni 2013 

 Werkzaamheden : 65:12 
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S. van Gessel, 

Curator 


