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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Foto Techniek & Service B.V. 22-03-2022 
 1

Foto Techniek & Service B.V. is gevestigd te Franeker aan de Edisonsstraat 28
b. De directie wordt gevormd door de heer A.J.G Muizer. Statutair is de
vennootschap gevestigd te Nieuwkoop.

22-03-2022 
 1

Door failliet werd een groothandel in fotografische artikelen geëxploiteerd. Er
werden vooral gebruikte mini-labs gekocht, opgekocht en gebruikt
doorverkocht. De activiteiten waren vooral voor de export naar het voormalig
Oostblok, India en Afrika en de BRD.

22-03-2022 
 1

In onderzoek. 22-03-2022 
 1
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

2

Toelichting 

Gedurende 2021 waren er twee personeelsleden. Naast de bestuurder betrof
het de vader van bestuurder die per 1 februari 2022 is ontslagen. De
bestuurder zelf is medio 2021 gestopt en werkt sedertdien in Duitsland.

22-03-2022 
 1

€ 257,86

Toelichting 

kosten rekening zijn er af en € 263,16 ontvangen van een debiteur.

22-03-2022 
 1

€ 1.862,86

Toelichting 

Een enkele prae-faillissements debiteur heeft betaald. Daarnaast heeft de
boedel een tegemoetkoming in de kosten van de ontruiming van het
bedrijfspand ontvangen.

07-07-2022 
 2

van 

15-2-2022

t/m 

22-3-2022

22-03-2022 
 1

van 

22-3-2022

t/m 

7-7-2022

07-07-2022 
 2

van 

10-11-2022

t/m 

10-2-2023

10-11-2022
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 17 uur 0 min

2 16 uur 9 min

3 3 uur 0 min

totaal 36 uur 9 min

1. Inventarisatie

De directie werd verzorgd door de heer A.J.G Muizer. 22-03-2022 
 1

Geen, voor zover bekend. 22-03-2022 
 1

Geen. 22-03-2022 
 1

Het bedrijfspand aan de Edisonstraat 28b te Franeker wordt gehuurd. De
huurovereenkomst is opgezegd door de verhuurder per 1 juli 2022.

22-03-2022 
 1

Als export bedrijf is failliet zwaar getroffen door de corona-crisis. De handel is
volledig stilgevallen. Daarnaast spelen de enorm toegenomen transportkosten.
Voor de export wordt veel gebruik gemaakt van containers waarvan de prijzen
veel zijn gestegen.

22-03-2022 
 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

Toelichting 

Voorafgaand aan het faillissement is de arbeidsovereenkomst met het enig
overgebleven personeelslid beëindigd(01-februari 2022).

22-03-2022 
 1

Personeelsleden 

2

Toelichting 

Medio 2021 is de bestuurder reeds van de loonlijst geschrapt en is deze
bestuurder elders werkzaamheden gaan verrichten.

22-03-2022 
 1

Geen. 22-03-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

bedrijfsinventaris

totaal € 0,00 € 0,00

Er is de nodige bedrijfsinventaris. De waarde daarvan is vooralsnog
onduidelijk. Het gaat om veel lossen dingen die zich vermoedelijk het beste
laten veilen. Met een veilingbureau is contact gelegd. E.e.a. wordt op korte
termijn geïnventariseerd.

22-03-2022 
 1

Er is een aanzienlijke fiscale schuld. Voor de bedrijfsinventaris geldt een
bodemvoorrecht.

22-03-2022 
 1

Er is contact gelegd met een partij in Duitsland die soortgelijke activiteiten
verricht als failliet. Deze partij heeft interesse in met name de voorraad. De
uitgebrachte biedingen acht de curator aan de magere kant. Daarom is ook het
veilingbureau waar de curator gewoonlijk zaken mee doet ingeschakeld. Het
wachten is op een schatting van de veilingopbrengst. De verkoop van de activa
zal de komende verslagperiode zijn beslag krijgen.

22-03-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn de nodige gebruikte en nog niet verkoop
klaar gemaakte machines waarvan de waarde
vooralsnog niet bekend is.

totaal € 0,00 € 0,00

Er zijn de nodige gebruikte en nog niet verkoop klaar gemaakte machines
waarvan de waarde vooralsnog onbekend is. Er zijn inmiddels biedingen
gedaan. Het gaat daarbij om bescheiden biedingen. Vermoedelijk al een veiling
van de roerende zaken meer opbrengen.

22-03-2022 
 1

Tijdens de verslagperiode zijn alle activa na vooraf verkregen toestemming
door de rechter-commissaris geveild. De netto-opbrengst na aftrek van de
kosten bedroeg € 8.894.04. De kosten bedroegen € 3.466,81. De boedel is in
afwachting van betaling van de opbrengst.

07-07-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er zijn nog een 4-tal debiteuren. Drie kleinere en
een grote debiteur. De incasso van
laatstgenoemde is vermoedelijk lastiger omdat
daar ook nog werkzaamheden moeten worden
verricht.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De opbrengst van de drie kleine debiteurenposten zal naar verwachting ronde
de € 3.500,- bedragen. De vierde debiteur is in Azië gevestigd en heeft de
bestelde machines weliswaar geleverd gekregen en was echter sprake van
transportschade welke nog moet worden hersteld. Getracht wordt met de
debiteur afspraken te maken.

22-03-2022 
 1

Er wordt nog gecommuniceerd met een enkele debiteur. Naar verwachting zal
dat leiden tot een betaling in de orde van grootte van €1.325- 2.420,- Er
bestaat discussie over het restantsaldo van de vordering.
Daarnaast is een NOW aanvraag ingediend waarvoor vermoedelijk netto €
2.208,- te verwachten is.

10-11-2022
 3

De drie kleinere debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Met de vierde wordt
overleg gevoerd door de oud bestuurder.

22-03-2022 
 1

Een enkele debiteur heeft betaald. De resterende debiteuren zullen opnieuw
worden aangeschreven.

07-07-2022 
 2

Er is gecommuniceerd met de laatst overgebleven debiteur en de aanvraag
NOW is ingediend.

10-11-2022
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 22.822,61

Toelichting vordering van bank(en) 

De failliet had een rekening courantkrediet bij de ING.

22-03-2022 
 1



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

Er is een leasecontract voor de lease van een VW-UP. Het betreft een
operational lease. Het leaseobject is reeds geretourneerd.

22-03-2022 
 1

ER zijn geen zekerheden gestipuleerd door de ING. 22-03-2022 
 1

n.v.t. 22-03-2022 
 1

Geen, voor zover bekend. 22-03-2022 
 1

Geen, voor zover bekend. 22-03-2022 
 1

Geen, voor zover bekend. 22-03-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

22-03-2022 
 1

De vordering van de ING is geplaatst op de lijst der voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

22-03-2022 
 1



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

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 22-03-2022 
 1

Doorstarten onderneming



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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 22-03-2022 
 1

In onderzoek. 22-03-2022 
 1

N.v.t. 22-03-2022 
 1

In onderzoek. 22-03-2022 
 1

8. Crediteuren

€ 300,00

Toelichting 

Trip Advocaten inz. nota curatorenverzekering

22-03-2022 
 1

Toelichting 

Ongewijzigd.

10-11-2022
 3



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

€ 43.794,90
22-03-2022 

 1

€ 50.583,90
07-07-2022 

 2

Toelichting 

Ongewijzigd.

10-11-2022
 3

Toelichting 

Ongewijzigd.

10-11-2022
 3

€ 3.024,35

Toelichting 

Aanvraagkosten faillissement

22-03-2022 
 1

5
07-07-2022 

 2

€ 22.856,09
22-03-2022 

 1

€ 30.243,33
07-07-2022 

 2

Eigenlijke opheffing ex art 16 Fw. 07-07-2022 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Geen, voor zover bekend. 22-03-2022 
 1

10. Overig

De komende verslagperiode staat voornamelijk in het teken van het te gelde
maken van de activa en de verdere inventarisatie.

22-03-2022 
 1

De komende verslagperiode is er vooral op gericht de resterende debiteuren te
incasseren.

07-07-2022 
 2

Het wachten is op betaling van de laatst overgebleven debiteurenpost en de
NOW. Daarna kan er worden afgewikkeld.

10-11-2022
 3

Onduidelijk. Vermoedelijk niet al te lang. 22-03-2022 
 1

10-2-2023 10-11-2022
 3



Bijlagen

Bijlagen
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