
 

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

Nummer: 1 Datum: 18 juli 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 

9679 VA Scheemda 

Faillissementsnummer: F18/13/253 

Datum uitspraak: 2 juli 2013 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: Exploitatie van een installatiebedrijf 

(elektrotechnische en loodgieterswerkzaamheden) 

Omzetgegevens: Niet bekend 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 2 juli t/m 18 juli 2013 

Bestede uren in verslag periode:  18:06 

Bestede uren totaal: 18:06 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Veta Installaties B.V. is opgericht bij akte van 28 februari 

2012. Enig aandeelhouder is Veta Holding B.V. (eveneens 

failliet verklaard op 2 juli 2013). Enig aandeelhouder van 

deze vennootschap – en feitelijk bestuurder van Veta 

Installaties B.V. – is de heer T.J. Verdegaal.  

1.2 Winst en verlies : Onbekend. Een jaarrekening is niet opgemaakt. 

1.3 Balanstotaal : Onbekend. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Montageverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en 

brandverzekering. De curator heeft de tussenpersoon verzocht 

alle verzekeringen te beëindigen. 

1.6 Huur : Gefailleerde huurt een garagebox aan de Grotelant 7 te 

Scheemda. De huur bedraagt € 250,- per maand (excl. BTW). 

De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder 

beëindigd per 1 augustus 2013. 

Voorts huurde gefailleerde gereedschap van Hilti Nederland 

B.V. De curator heeft Hilti Nederland B.V. in de gelegenheid 

gesteld om de betreffende gereedschappen op te halen. 

1.7 Oorzaak faillissement : Veta Installaties B.V. werkte als onderaannemer aan een 

groot project in Rotterdam. Het betrof de bouw van een 
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zorgappartementencomplex. De vennootschap had slechts één 

opdrachtgever, Quadra Bouw BV. Op een gegeven moment 

stopte de opdrachtgever echter met betalen . Enige tijd 

daarna, op 24 januari 2013, werd Quadra Bouw BV failliet 

verklaard.  

De hoofdopdrachtgever heeft gefailleerde benaderd om 

rechtstreeks voor hem te werken. Voor deze werkzaamheden 

is nog één factuur betaald maar de bouw werd vervolgens op 

last van de gemeente stil gelegd waarna verdere betaling 

uitbleef. De heer Verdegaal zag toen geen andere oplossing 

meer dan het aanvragen van het eigen faillissement van zowel 

Veta Installaties B.V. als van Veta Holding B.V. 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:12 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerend goed op naam. 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : De meeste gereedschappen werden gehuurd. Daarnaast heeft 

gefailleerde nog was handgereedschap dat echter nauwelijks 

enige handelswaarde heeft. 

3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 

3.7 Boedelbijdrage :  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus :  
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VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De curator heeft een kleine hoeveelheid (rest)voorraad 

aangetroffen. De waarde daarvan zal de kosten van verkoop 

niet overstijgen. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage :  

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Gefailleerde heeft een aanhangwagen van het merk 

Flamingo in eigendom. De curator zal overgaan tot 

verkoop. 

3.13 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 0:18 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Gefailleerde heeft een vordering op – reeds failliet 

verklaarde – opdrachtgever Quadra Bouw B.V. De vordering 

is reeds ingediend in het faillissement van Quadra Bouw B.V.  

4.2 Opbrengst : Uit de faillissementsverslagen van de curator van Quadra 

Bouw B.V. blijkt dat een uitkering aan de concurrente 

crediteuren niet te verwachten is. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Nog niet bekend. 

5.2 Leasecontracten : Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst voor een 

bedrijfsauto. De curator heeft de leasemaatschappij 

inmiddels in de gelegenheid gesteld om de leaseauto af te 

halen. 

5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden hebben twee crediteuren een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. De betreffende goederen waren 

echter reeds verwerkt. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:18 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing; de termijn voor het deponeren van de 

eerste jaarrekening is nog niet verstreken. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet voldaan. 

Gebleken is dat de volstorting van het aandelenkapitaal van 

Veta Installaties B.V. niet op de juiste wijze heeft 

plaatsgevonden. Veta Installaties B.V. i.o. had twee 

bankrekeningen, te weten ING Bank 52.15.537 en ABN 

AMRO Bank 43.94.91.509. Op 8 februari 2012 is € 18.600,- 

gestort van de ene rekening naar de andere, onder 

vermelding van “spoedoverboeking kruispost”. Dit bedrag 

was afkomstig uit het eigen vermogen van de onderneming, 

te weten de door Quadra Bouw B.V. betaalde factuur ad € 
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20.000,-. Het bedrag van € 18.600,- is een dag later 

doorgestort naar Veta Holding B.V. i.o. waarna het bedrag – 

minus een factuur m.b.t. management fee – is terug gestort 

naar Veta Installaties B.V. i.o. 

 

Het gestorte kapitaal is aldus niet daadwerkelijk door de 

oprichter (Veta Holding)  aan de vennootschap in oprichting 

(Veta Installaties) ter beschikking is gesteld. 

 

Het betrokken bedrag is weliswaar op een ten name van Veta 

Installaties gevoerde bankrekening bijgeschreven, doch de 

tegenwaarde daarvan is een dag eerder ten laste van Veta 

Installaties afgeschreven. Bovendien heeft de storting 

plaatsgevonden met gebruikmaking van de middelen die tot 

het vermogen van de op te richten werkmaatschappij moeten 

worden gerekend, hetgeen niet heeft te gelden als werkelijke 

volstorting.  

Dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid in de zin van 

artikel 2:180 lid 2 BW. 

De curator heeft de bestuurder, de heer Verdegaal, hierover 

inmiddels aangeschreven. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : 00:18 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden geen. De verhuurder heeft zijn boedelvordering 

nog niet aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 3.066,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 6 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 4.955,36 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 04:00 

 

9. Procedures 
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9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

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 9 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen (circa 3 

maanden) 

 afwikkeling volstorting aandelen (circa 3 maanden) 

 Verkoop aanhangwagen (circa 3 maanden) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 18 oktober 2013 

 Werkzaamheden : 02:00 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


