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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Nab Holding B.V. 21-02-2019 
 1

Nab Holding B.V. was gevestigd aan de Broekdijk West 20 te (3621 LV) 
Breukelen.

21-02-2019 
 1

- Beleggingsinstellingen in financiële activa;
- Organisatie-adviesbureaus.
Het beleggen van vermogensbestanddelen, alsmede het tegen vergoeding 
voeren of doen voeren van (interim-)management over andere 
vennootschappen en ondernemingen.

Feitelijk fungeerde curanda als holding en materieelvennootschap van haar 
100% dochter Cor Nab B.V., welke vennootschap op 5 december 2018 is 
gefailleerd. Deze werkmaatschappij hield zich bezig met het maken van houten 
steigers en damwanden.

21-02-2019 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 21-05-2019
Insolventienummer F.16/19/17
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000084565:F002
Datum uitspraak 15-01-2019

R-C mr. PAM Penders
Curator mr K. van de Peppel



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 181.183,00 € 4.582,00 € 771.048,00

2017 € 149.000,00 € 636.530,00 € 124.360,00

0

N.v.t.

21-02-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-02-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 15.710,75

21-05-2019
 2

van
15-1-2019

t/m
15-2-2019

21-02-2019 
 1

van
16-2-2019

t/m
21-5-2019

21-05-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 14,12 uur

2 18,06 uur

totaal 32,18 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Nab Holding B.V. is opgericht op 7 december 2012. De aandeelhouders van de 
vennootschap zijn:
De bestuurders van curanda zijn: 
- Livit Beheer B.V. , van w ie Peggy Nab enig aandeelhoudster en bestuurder is 
en 
- COHA Holding B.V., van w ie Esther Nab enig aandeelhoudster en bestuurder 
is.

Nab Holding B.V. houdt 100% van de aandelen van het op 5 december 2018 
gefailleerde Cor Nab B.V. Bestuurder van curanda is Peggy Nab.

21-02-2019 
 1

Er is geen sprake lopende procedures. 21-02-2019 
 1

Voor zover er nog verzekeringen liepen en niet noodzakelijk waren zijn deze 
opgezegd.

21-02-2019 
 1

Curanda heeft een schriftelijke huurovereenkomst gesloten met Cor & Ria Nab 
B.V. voor het bedrijfspand aan de Broekdijk West 20 te (3621 LV) Breukelen. 
De huurpenningen werden voldaan door Cor Nab B.V.
Deze overeenkomst 

21-02-2019 
 1

De oplevering van het pand heeft plaatsgevonden op 19 februari 2019 aan 
de nieuwe eigenaar. 

21-05-2019
 2

Als gevolg van het faillissement van de dochter, Cor Nab B.V. op 5 december 
2018, die de omzet genereerde en de verkoop van het overgrote deel van het 
materieel in de jaren voorafgaand aan het faillissement, had de vennootschap 
volgens de bestuurder geen bestaansrecht meer.

21-02-2019 
 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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

Er was geen personeel in dienst bij Nab Holding B.V. 

21-02-2019 
 1

Personeelsleden

Er was geen personeel in dienst bij Nab Holding B.V. 

21-02-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

Er behoren geen onroerende zaken in eigendom toe aan curanda. 21-02-2019 
 1

n.v.t. 21-02-2019 
 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

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

2 bedrijfswagens € 1.315,00

2 aanhangwagens € 1.189,00

Inventaris + goederen aangetroffen in de loods en
op het buitenterrein

€ 11.288,49

totaal € 13.792,49 € 0,00

De zaken die zich op het bedrijventerrein en in het bedrijfspand bevinden, zijn 
in deze periode getaxeerd en zijn middels een online veiling verkocht. De 
afrekening zal plaatsvinden in de volgende verslagperiode.

21-02-2019 
 1

De zaken zijn inmiddels geveild en verkocht. Afrekening met BVA heeft in 
deze verslagperiode plaatsgevonden.

21-05-2019
 2

Er is geen sprake van een pandrecht, zodat geen rekening gehouden behoeft 
te worden met een bodemvoorrecht van de fiscus.

21-02-2019 
 1

Een online veiling organiseren. 21-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

Aan curanda behoren geen voorraden in eigendom toe. 21-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Banksaldo

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De betaalrekening die curanda aanhield bij de Rabobank vertoonde een 
positief saldo van 
€ 1.208,65, welk saldo is overgemaakt op de faillissementsrekening.

21-02-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 4.037,50

totaal € 4.037,50 € 0,00 € 0,00

Er is sprake van een drietal debiteuren. Het betreft facturen uit hoofde van 
verkocht materieel die nog niet volledig betaald zijn.

21-02-2019 
 1

De debiteuren zijn aangeschreven om tot betaling over te gaan. 21-02-2019 
 1

De reactie van de debiteuren worden beoordeeld. 21-05-2019
 2



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

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Nab Holding B.V. bankiert bij de Rabobank. Er is geen sprake van een 
vordering. 

21-02-2019 
 1

Ten tijde van het faillissement was geen sprake meer van lopende 
leaseovereenkomsten.

21-02-2019 
 1

De concurrente vordering van Damsteegt Meerkerk Holding B.V. staat p.m. 
genoteerd. Dit in verband met een hypothecair recht dat is gevestigd op de 
woning van de moeder van de bestuurders. Te zijner tijd zal de vordering 
bepaald worden nadat bekend is welke uitw inningsactiviteiten zijn 
ondernomen. 

21-05-2019
 2

Er is geen crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een 
eigendomsvoorbehoud.

21-02-2019 
 1

Er is geen crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een retentierecht. 21-02-2019 
 1

Er is geen crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een reclamerecht. 21-02-2019 
 1

n.v.t.
21-02-2019 

 1

6. Voortzetten/doorstart 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

Voortzetten onderneming

Gezien de aard van de onderneming, namelijk het voering van 
holdingactiviteiten en het beheren van materieel behoort het voortzetten van 
de activiteiten niet tot de mogelijkheden nu het materieel nagenoeg allemaal is 
verkocht en de dochter eveneens is gefailleerd.

21-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 21-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 21-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Gezien de aard van de onderneming, namelijk het voering van 
holdingactiviteiten en het beheren van materieel behoort het voortzetten van 
de activiteiten niet tot de mogelijkheden nu het materieel nagenoeg allemaal is 
verkocht en de dochter eveneens is gefailleerd.

21-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 21-02-2019 
 1

Niet van toepassing.
21-02-2019 

 1

Niet van toepassing.
21-02-2019 

 1

Niet van toepassing. 21-02-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

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. Rechtmatigheid

De administratie van de vennootschap is veiliggesteld en zal worden 
onderworpen aan een onderzoek.

21-02-2019 
 1

De administratie is in deze verslagperiode onderworpen aan een onderzoek. 
Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld aan de bestuurde, die inmiddels 
heeft gereageerd. Deze reactie zal  worden beoordeeld in de aankomende 
verslagperiode.

21-05-2019
 2

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, met uitzondering van de 
jaarrekening van 2014. De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 
2017.

21-02-2019 
 1

Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming. 21-02-2019 
 1

In onderzoek. 21-02-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. 

21-02-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

21-02-2019 
 1

In de aankomende periode zal verder onderzoek worden gedaan naar de
rechtmatigheid van het handelen van de bestuurder en paulianeus handelen. 
Met name zal gekeken worden naar de verkoop van de activa voorafgaand aan 
het faillissement en de financiële stromen tussen curanda en haar 
dochtervennootschap,

21-02-2019 
 1

Zie hiervoor onder 7.1. 21-05-2019
 2



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 6.579,00 21-02-2019 
 1

€ 31.428,00 21-05-2019
 2

€ 0,00 21-02-2019 
 1

€ 0,00 21-02-2019 
 1

1 21-02-2019 
 1

5 21-05-2019
 2

€ 12.100,00 21-02-2019 
 1

€ 19.127,77 21-05-2019
 2

Nog niet bekend. 21-02-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er is geen sprake van lopende procedures door of tegen curanda aanhangig
gemaakt.

21-02-2019 
 1

n.v.t. 21-02-2019 
 1

n.v.t. 21-02-2019 
 1

n.v.t. 21-02-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- crediteuren inventariseren;
- debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop activa.

21-02-2019 
 1

- crediteuren inventariseren;
- debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-05-2019
 2

Nog onbekend. 21-02-2019 
 1

15-8-2019 21-05-2019 
 2

Bijlagen
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