
Algemeen

Gegevens onderneming

Peter Prins Woerden B.V., mede h.o.d.n.:
- PPW Installatie Management

Activiteiten onderneming

- ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies;
- de advisering op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkundige installaties en 
transportinstallaties;
- het uitvoeren van managementtaken (in de ruimste zin van het woord).

Omzetgegevens

2012: € 265.606,--
2013: € 231.822,--
2014: € 205.695,--
2015: € 120.532,--

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 3.476,62

Verslag 2:
€ 7.438,47

Verslagperiode

26 september 2017 t/m 30 oktober 2017

31 oktober 2017 t/m 2 februari 2018

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015602:F001

26-09-2017

mr. SC  Hagedoorn

Curator: mr W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/415
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Bestede uren in verslagperiode

"11,6"

"6,9"

Bestede uren totaal

"11,6"

"18,5"

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 17 maart 1999 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Prins 
Woerden B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Peter Prins Woerden B.V. bedroeg op de datum van het uitspreken 
van het faillissement € 18.151,21.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer P. Prins bestuurder en enig 
aandeelhouder van Peter Prins Woerden B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: € 267.435,--
2013: € 133.718,--
2014: € 308.966,--
2015: € 45.458,--

1.3 Balanstotaal

2012: € 1.703.893,--
2013: € 1.807.986,--
2014: € 2.115.897,--
2015: € 2.170.136,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zullen door mij worden opgezegd. Voor zover ik heb 
kunnen nagaan, betreft het hier uitsluitend een aansprakelijkheidsverzekering.
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Verslag 2:
De door de gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen zijn in de afgelopen 
verslagperiode door mij opgezegd. Hierbij is het mij gebleken dat er geen sprake is van 
premierestitutie.

1.6 Huur

Verslag 1:
Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door de gefailleerde 
vennootschap geen bedrijfspand meer gehuurd.

1.7 Oorzaak faillissement

In de periode 2014 t/m 2017 heeft de belastingdienst, ter zake van loonheffing, omzetbelasting 
en vennootschapsbelasting, diverse aanslagen aan Peter Prins Woerden B.V. opgelegd. Uit 
hoofde van deze aanslagen diende Peter Prins Woerden B.V. aan de belastingdienst een 
bedrag te voldoen van in totaal € 107.096,46. Ondanks diverse verzoeken en sommaties 
daartoe bleef Peter Prins Woerden B.V. in gebreke met het voldoen van de aan haar 
opgelegde belastingaanslagen. Gelet hierop heeft de belastingdienst uiteindelijk dan ook geen 
andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Peter Prins Woerden 
B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 26 september 2017 in de raadkamer van de 
rechtbank behandeld. De bestuurder van Peter Prins Woerden B.V. is tijdens deze zitting 
verschenen.

In haar vonnis van 26 september 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 
het faillissement van Peter Prins Woerden B.V. uitgesproken. Hoewel de bestuurder van 
voornoemde vennootschap is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep 
heeft hij hier geen gebruik van gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1 (de bestuurder)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1 (de bestuurder)

2.3 Datum ontslagaanzegging

Aangezien de bestuurder geen arbeidsovereenkomst had met de gefailleerde vennootschap, 
was er geen aanleiding om een arbeidsovereenkomst op te zeggen.

2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te 
verrichten.

Pagina 3 van 15

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

02-02-2018Datum:Nummer: 2



3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde 
vennootschap.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden 
werk.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Mobiele telefoonaansluiting: 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap 
een contract afgesloten bij Vodafone. Dit contract houdt verband met een mobiele 
telefoonaansluiting. Na de datum van het uitspreken van het faillissement heeft de bestuurder 
aangegeven dat hij het contract bij Vodafone in privé wenst over te nemen. In dat kader heeft 
de bestuurder een bod uitgebracht van € 150,--, excl. btw.

Op 26 oktober 2017 heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om het contract 
bij Vodafone voor € 150,--, excl. btw over te dragen aan de bestuurder. Nadat de rechter-
commissaris de verzochte toestemming had verleend, heeft de bestuurder het 
overnamebedrag voldaan en zijn de formaliteiten voor de contractovername geregeld. 

Vodafone heeft mij inmiddels bevestigd dat het mobiele telefooncontract op naam van de 
bestuurder is gesteld.

Aandelen:
De gefailleerde vennootschap is bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Applied Building & Environmental Technology 
Int. B.V. Deze aandelen van de gefailleerde vennootschap behoren ook tot de 
faillissementsboedel. De bestuurder heeft mij inmiddels een aantal financiële stukken 
toegestuurd van Applied Building & Environmental Technology Int. B.V. Op basis van deze 
stukken zal ik gaan beoordelen wat er met de aandelen moet gaan gebeuren.

Verslag 2:

Aandelen:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, is de gefailleerde vennootschap 
bestuurder en enig aandeelhouder van Applied Building & Environmental Technology 
Int. B.V. Tot op heden heeft zich nog geen enkele partij bij mij gemeld, die interesse 
heeft getoond in een overname van de aandelen die de gefailleerde vennootschap in 
haar dochtermaatschappij houdt. Het is ook niet meer mijn verwachting dat zich alsnog 
een potentiële koper voor deze aandelen meldt.

Het geheel overziend lijkt het mij de meest aangewezen weg om Applied Building & 
Environmental Technology Int. B.V. te ontbinden door middel van een zogenaamde 
turboliquidatie. Ik zal dan ook spoedig aan de rechter-commissaris toestemming gaan 
vragen om op grond van artikel 2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te mogen 
nemen, waarin wordt besloten om Applied Building & Environmental Technology Int. 
B.V. te ontbinden en hiervan vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW opgave te 
doen bij de Kamer van Koophandel. 
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
€ 150,--, excl. btw.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
- beoordelen wat er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Applied Building & 
Environmental Technology B.V. moet gaan gebeuren.

Verslag 2:
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 2:19 lid 1 
BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt besloten om Applied 
Building & Environmental Technology Int. B.V. te ontbinden.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is mij gebleken, dat er geen sprake is 
van debiteurenvorderingen. 

De gefailleerde vennootschap heeft uit hoofde van een rekening-courantverhouding wel een 
vordering op haar bestuurder van ten minste € 1.270.493,80. Voorts heeft de gefailleerde 
vennootschap, uit hoofde van een geldlening, nog een vordering op de bestuurder van ten 
minste € 400.000,--. Ik heb aan de bestuurder verzocht om mij een voorstel te doen toekomen, 
waaruit blijkt op welke wijze hij zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap zal gaan voldoen. 
De bestuurder heeft mij toegezegd dat hij zal gaan nadenken over een voorstel.
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Verslag 2:
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van 
een rekening-courantverhouding en een geldlening, een vordering op haar bestuurder 
heeft van in totaal € 1.670.493,80. Op basis van de bij mij bekende informatie is het 
enige verhaalsobject bij de bestuurder de woning, waarin hij thans woonachtig is. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder bericht dat, gelet op de vordering 
die de gefailleerde vennootschap op hem heeft, een verkoop van de woning 
onafwendbaar lijkt. Vanuit de netto-verkoopbrengst van de woning kan dan de 
vordering van de gefailleerde vennootschap gedeeltelijk worden voldaan.

In reactie op het voorgaande heeft de bestuurder mij bericht dat hij te zijner tijd bereid 
is om vrijwillig mee te werken aan een verkoop van de woning. De bestuurder heeft mij 
echter wel verzocht om hem, alvorens het verkooptraject van de woning daadwerkelijk 
in gang te zetten, een termijn van twee maanden te gunnen voor het vinden van een 
oplossing voor de voldoening van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap. De 
bestuurder doelt hierbij op een oplossing waarbij hij de overwaarde van de woning aan 
de faillissementsboedel voldoet, zodat een verkoop van de woning achterwege kan 
blijven.

Ik heb de bestuurder in mijn e-mailbericht van 10 januari 2018 bericht dat ik bereid ben 
om hem tot en met 10 maart 2018 de gelegenheid te geven om een oplossing te vinden 
voor de voldoening van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap. Heb ik op 
laatstgenoemde datum niet van de bestuurder mogen vernemen, dan zal ik met hem in 
overleg treden over het in gang zetten van het verkooptraject van de woning.

4.2 Opbrengst

***

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- contact onderhouden met de bestuurder over de wijze waarop hij zijn schuld aan de 
gefailleerde vennootschap zal gaan voldoen;
- onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

Verslag 2:
- de mogelijke oplossing van de bestuurder afwachten voor de voldoening van zijn 
schuld aan de gefailleerde vennootschap. Heb ik hieromtrent niet uiterlijk op 10 maart 
2018 van de bestuurder mogen vernemen, dan zal ik met hem in overleg treden over het 
in gang zetten van het verkooptraject van deze woning.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van een bankrekening bij ABN Amro. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 
3.295,12 credit. ABN Amro heeft voornoemd saldo inmiddels overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is mij uit een onderzoeksrapport van de Belastingdienst 
gebleken dat de gefailleerde vennootschap mogelijk ook nog een bankrekening bij ING 
heeft. Ik zal ING gaan verzoeken om mij hieromtrent meer informatie te verstrekken.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden 
gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op 
een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen, zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.
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Verslag 2:
- ING verzoeken om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het 
voortzetten van deze activiteiten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het 
realiseren van een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. 
Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen en de proef-/saldibalans. In de afgelopen 
verslagperiode zijn deze boekhoudkundige stukken door mij bestudeerd. Dit heeft een aantal 
vragen opgeleverd, die ik in de komende verslagperiode aan de bestuurder zal gaan 
voorleggen.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik 
inmiddels ook al aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. 
De bestuurder heeft mijn vragen vervolgens in een e-mailbericht beantwoord. De 
antwoorden van de bestuurder hebben vooralsnog geen nieuwe vragen bij mij 
opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 
2011 t/m 2015 enkel en alleen de jaarrekeningen over 2011 en 2015 tijdig zijn gedeponeerd. 
De overige jaarrekeningen over voornoemde periode zijn niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 17 maart 1999; een eventuele vordering ter zake 
van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 2003, dan 
ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal in 
de komende verslagperiode verder onderzoek worden gedaan.
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Verslag 2:
In haar onderzoeksrapport heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat de bestuurder 
van de gefailleerde vennootschap zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Naast de 
conclusies van de Belastingdienst en het niet tijdig deponeren van de jaarrekening over 
2015 is mij niet gebleken van andere feiten en/ of omstandigheden, die wijzen op 
mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Gelet op de hoogte van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap uit hoofde van 
een rekening-courantverhouding en een geldlening is het weinig zinvol om de 
bestuurder ook nog eens aansprakelijk te stellen wegens een onbehoorlijke 
taakvervulling. De bestuurder biedt onvoldoende verhaal om, naast de vordering uit 
hoofde van de rekening-courantverhouding en de geldlening, ook nog eens een 
vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid te voldoen. Vooralsnog zal ik 
hieromtrent dan ook geen verdere rechtsmaatregelen treffen tegen de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap met ingang van 1 augustus 2017 een onderneming in de vorm van 
een eenmanszaak drijft, “Peter Prins Woerden”. De bestuurder heeft mij tijdens een 
bespreking verteld dat voornoemde eenmanszaak met ingang van 1 augustus 2017 de 
activiteiten van de gefailleerde vennootschap heeft voortgezet. Bovendien heeft Peter Prins 
Woerden, zo vertelde de bestuurder mij, het klantenbestand van de gefailleerde vennootschap 
overgenomen.

Voor het voortzetten van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap en de overname van 
het klantenbestand heeft Peter Prins Woerden, zo heeft de bestuurder mij desgevraagd 
bevestigd, geen enkele vergoeding betaald. Gelet hierop ben ik van mening dat de crediteuren 
van de gefailleerde vennootschap zijn benadeeld. Het voortzetten van de activiteiten en de 
overname van het klantenbestand van de gefailleerde vennootschap door Peter Prins 
Woerden dient naar mijn mening dan ook te worden aangemerkt als paulianeus handelen. 

Ter voorkoming van verdere rechtsmaatregelen heeft de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap mij bericht, dat hij voor het voortzetten van de activiteiten en de overname van 
het klantenbestand alsnog een vergoeding wil betalen. In dat kader heeft de bestuurder mij 
inmiddels ook een voorstel doen toekomen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
rechter-commissaris is dit voorstel door mij geaccepteerd. Ik zal aan de rechter-commissaris 
toestemming gaan vragen om ter zake van het gestelde paulianus handelen een voorstel te 
mogen treffen met de bestuurder.

Pagina 11 van 
15

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

02-02-2018Datum:Nummer: 2



Verslag 2:
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, drijft de bestuurder met ingang van 1 
augustus 2017 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Deze eenmanszaak 
heeft, zonder dat zij daarvoor een vergoeding heeft betaald, de activiteiten van de 
gefailleerde vennootschap voortgezet, alsmede het klantenbestand overgenomen.

Ter voorkoming van verdere rechtsmaatregelen hieromtrent heb ik, na daartoe 
verkregen toestemming door de rechter-commissaris, ter zake van het voortzetten van 
de activiteiten en de overname van het klantenbestand met de bestuurder een 
minnelijke regeling getroffen. Deze regeling komt erop neer dat de bestuurder aan de 
faillissementsboedel een bedrag zal voldoen van in totaal € 8.000,--, zulks te betalen in 
vier gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn diende uiterlijk op 15 december 
2017 te zijn voldaan. De laatste termijnbetaling zal uiterlijk op 15 maart 2018 moeten zijn 
voldaan.

De bestuurder heeft er inmiddels zorg voor gedragen dat de eerste twee 
termijnbetalingen tijdig aan de faillissementsboedel zijn voldaan.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- mijn vragen over de administratie voorleggen aan de bestuurder;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om ter zake van het voortzetten van de 
activiteiten van de gefailleerde vennootschap door Peter Prins Woerden en de overname van 
het klantenbestand een minnelijke regeling te mogen treffen.

Verslag 2:
- erop toezien dat de bestuurder de minnelijke regeling ter zake van het voortzetten van 
de activiteiten van de gefailleerde vennootschap en de overname van het 
klantenbestand stipt blijft nakomen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 102.913,46

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

***
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest, die een concurrente vordering ter 
verificatie hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 0,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
- hoewel het mijn verwachting is dat alle crediteuren hun vordering ter verificatie 
hebben ingediend, zal ik gaan onderzoeken of er, naast de belastingdienst, mogelijk 
nog andere crediteuren zijn.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

Verslag 2:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- de verzekeringen opzeggen, die door de gefailleerde vennootschap zijn afgesloten;
- beoordelen wat er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Applied Building & 
Environmental Technology B.V. moet gaan gebeuren;
- contact onderhouden met de bestuurder over de wijze waarop hij zijn schuld aan de 
gefailleerde vennootschap zal gaan voldoen;
- onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder;
- mijn vragen over de administratie voorleggen aan de bestuurder;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om ter zake van het voortzetten van de 
activiteiten van de gefailleerde vennootschap door Peter Prins Woerden en de overname van 
het klantenbestand een minnelijke regeling te mogen treffen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 2:19 lid 1 
BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt besloten om Applied 
Building & Environmental Technology Int. B.V. te ontbinden;
- de mogelijke oplossing van de bestuurder afwachten voor de voldoening van zijn 
schuld aan de gefailleerde vennootschap. Heb ik hieromtrent niet uiterlijk op 10 maart 
2018 van de bestuurder mogen vernemen, dan zal ik met hem in overleg treden over het 
in gang zetten van het verkooptraject van deze woning;
- ING verzoeken om mij meer informatie te verstrekken over de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap;
- erop toezien dat de bestuurder de minnelijke regeling ter zake van het voortzetten van 
de activiteiten van de gefailleerde vennootschap en de overname van het 
klantenbestand stipt blijft nakomen;
- nader onderzoek doen naar mogelijke crediteuren van de gefailleerde vennootschap.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

Verslag 2:
Over drie maanden.
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10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 2:
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar 
hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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