
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 11   Datum : 22 juli 2015 
 
Gegevens onderneming House Center CV 
Faillissementsnummer 17/13/27 F 
Datum uitspraak 22 januari 2013 
Curator mr. T.E.A. Detmar 
Rechter Commissaris mr. J. Smit 
  
Activiteiten onderneming Bemiddeling nieuwbouwwoningen 
Omzetgegevens Voorheen (2010 en daarvoor) ± € 300.000,00. 

2012 nagenoeg nihil 
Personeel in dienst (gemiddeld aantal) n.v.t. 
  
Verslagperiode 22 april 2015 tot en met 21 juli 2015 
Bestede uren in verslagperiode 1 uur en 8 minuten  
Bestede uren in totaal 45 uur en 36 minuten 
 
1.  INVENTARISATIE 
 
1.1. Directie en organisatie Commanditaire vennootschap. Beherend vennoot 

(eveneens failliet verklaard) was Creamwell Ltd. 
Bestuurder daarvan is onbekend. Gevolmachtigde 
was de heer J.G. Tuin te Drachten. 

1.2. Winst en verlies 2010 en daarvoor: gemiddeld € 50.000,00 bruto.  
2011 en 2012: verlies (nauwelijks omzet).  

1.3. Balanstotaal Niet bekend 
1.4. Lopende procedures Er lopen bij de rechtbanken Amsterdam en Almere 

twee procedures tegen debiteuren. 
1.5. Verzekeringen Reeds beëindigd. 
1.6. Huur In het verleden zijn er diverse kantoorruimte 

gehuurd geweest door heel Nederland, ook in 
Duitsland. Laatstelijk werd kantoorgehouden ten 
huize van gevolmachtigde Tuin.   

1.7. Oorzaak faillissement Stilvallen bouw van nieuwe woningen in verband 
met economische situatie.  House-Center kon in 
2011 nog nauwelijks opdrachten verwerven en in 
2012 al helemaal niet meer. House-Center had 
nog een vordering van ruim € 100.000,00 op het 
Duitse aannemersbedrijf Ammerland Bau. House-
Center bracht de opdrachtgevers regelmatig 
contact met dit aannemingsbedrijf. Daarnaast had 
House-Center in het verleden rechtstreeks voor dit 
bedrijf opdrachten verworven, ter zake waarvan 
zij nog vorderingen had. Ammerland Bau GmbH is 
echter gefailleerd. De vordering van House-Center 
is daardoor oninbaar. Daardoor kon House-Center 
haar openstaande schuldverplichtingen niet 
voldoen, die dus ook niet meer ingelopen konden 
worden uit nieuwe opdrachten en 
werkzaamheden. Aldus resteerde niet anders dan 
faillissementsverzoek. 

 



 
 
2. PERSONEEL 
 
2.1. Aantal ten tijde van faillissement Niet van toepassing 
2.2. Aantal in jaar voor faillissement Niet van toepassing 
2.3. Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 
 
3. ACTIVA 
 
Roerende zaken 
3.1. Beschrijving Niet van toepassing 
3.2. Verkoopopbrengst Niet van toepassing 
3.3. Hoogte hypotheek Niet van toepassing 
3.4. Boedelbijdrage Niet van toepassing 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5. Beschrijving Laptop 
3.6. Verkoopopbrengst Niet van toepassing 
3.7. Boedelbijdrage Niet van toepassing 
3.8. Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing 
 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9. Beschrijving Geen lopende opdrachten 
3.10. Verkoopopbrengst Niet van toepassing 
3.11. Boedelbijdrage Niet van toepassing 
 
Andere activa 
3.12. Beschrijving Niet van toepassing 
3.13. Verkoopopbrengst Niet van toepassing 
 
4. DEBITEUREN 
 
4.1. Omvang debiteuren 
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Ammerland bau GmbH: € 136.000,00. 
2 opdrachtgevers voor elk € 13.500,00. 
Deze vorderingen worden betwist. Hierover lopen 
procedures. 
 
De vordering op Ammerland is oninbaar. De 
procedures m.b.t. de opdrachtgevers lopen nog.  
 
In één van beide procedures is de vordering 
afgewezen. Ik heb echter nog geen beschikking 
kunnen krijgen over een vonnis. In de andere 
procedure is de vordering toegewezen. De 
debiteur/gedaagde partij heeft te kennen gegeven 
in hoger beroep te zullen gaan. Het vonnis is 
echter uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Het 
geeft niettemin wel enige incassoproblemen.  
 
Er is een regeling getroffen voor een totaalbedrag 
ter kwijting, te voldoen in maandelijkse termijnen. 
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Verwikkelingen nadien 

 
 Met de betalingsregeling is een aanvang 
genomen. Er zijn thans twee termijnen voldaan.  
 
Er wordt maandelijks voldaan.  
 
Idem. 

4.2. Opbrengst Thans € 2.750,00 (t/m 3/2015) 
4.3. Boedelbijdrage Niet van toepassing 
   
4.4. Werkzaamheden Faillissementsadministratie, betalingsbeheer, 

bijwerken betalingsverloop.  
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1. Vordering van bank(en) Niet van toepassing 
5.2. Leasecontracten Niet van toepassing 
5.3. Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 
5.4. Separatistenpositie Niet van toepassing 
5.5. Boedelbijdragen Niet van toepassing 
5.6. Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 
5.7. Reclamerechten Niet van toepassing 
5.8. Retentierechten Niet van toepassing 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 
 
Voortzetten 
6.1. Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 
6.2. Financiële verslaglegging Niet van toepassing 
 
Doorstart 
6.4. Beschrijving Niet van toepassing 
6.5. Verantwoording Niet van toepassing 
6.6. Opbrengst Niet van toepassing 
6.7. Boedelbijdrage Niet van toepassing 
 
7.  RECHTMATIGHEID 
 
7.1. Boekhoudplicht Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. De 

boekhouding berust bij Ceres Accountants. 
7.2. Depot jaarrekeningen In onderzoek 
7.3. Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 
7.4.  Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing 
7.5. Onbehoorlijk bestuur Niet gebleken 
7.6. Paulianeus handelen Niet gebleken 
   
7.7. Werkzaamheden Niet van toepassing 
 
8. CREDITEUREN 
 
8.1. Boedelvorderingen Zie aangehechte crediteurenlijst 
8.2. Preferente vorderingen fiscus Zie aangehechte crediteurenlijst 



8.3. Preferentie vorderingen UWV Zie aangehechte crediteurenlijst 
8.4. Andere preferente crediteuren Zie aangehechte crediteurenlijst 
8.5. Aantal concurrente crediteuren Zie aangehechte crediteurenlijst 
8.6. Bedrag concurrente crediteuren Zie aangehechte crediteurenlijst 
   
8.7. Verwachte wijze van afwikkeling 
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Verwikkelingen nadien 
 

Opheffing wegens gebrek aan baten. 
 
De voldoening van de schuld aan de gefailleerde, 
waarop thans maandelijks wordt betaald, zal niet 
leiden tot enige uitkering aan de concurrente 
crediteuren. Deze vordering van de gefailleerde is 
het enige thans nog bestaande actief. Ander actief 
is er niet. De concurrente crediteuren zijn 
aangeschreven, dat met voor de belastingdienst 
vereiste aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid geen uitkeringen op hun 
vorderingen zullen plaatsvinden.  
 
Geen. 

8.8. Werkzaamheden Niet van toepassing.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1. Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  
9.2. Aard procedure Niet van toepassing. 
9.3. Stand procedure 
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Niet van toepassing. 
 
Beide procedures staan nog steeds voor vonnis. 
 
Zie hierboven debiteuren/rubriek 4. 
 
In beide procedures is vonnis gewezen. 
Tegenstrijdige uitspraken. Er wordt geen beroep 
ingesteld, althans dit is ingetrokken. Er zijn 
derhalve thans geen lopende procedures meer. 
 
 Afgerond. De overeengekomen kwijting wordt in 
termijnen voldaan. Dit wordt geschreven onder 
rubriek 4, boedeldebiteuren.  
 
Afgerond, zie rubriek 4 

9.4. Werkzaamheden Niet van toepassing.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10. OVERIG 
 
10.1. Termijn afwikkeling faillissement De betalingsregeling kan ruim een jaar duren.  
10.2. Plan van aanpak De procedures zijn afgerond/beëindigd. Het 

termijnverloop m.b.t. de betalingsregeling dient te 
worden uitgezeten. Verdere inhoudelijke 
werkzaamheden zijn niet te verwachten.  

10.3. Indiening volgend verslag 22 juli 2015 
10.4. Werkzaamheden Verslaglegging c.a. 
 
 
 
Drachten, 22 april 2015   
 
 
 
T.E.A. Detmar 
Curator 


