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Inschrijfnummer KvK: 80868169
Vestigingsadres: Janssenlaan 120 2, 9207 JD Drachten
Statutaire zetel Driezum, gemeente Dantumadeel.
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De onderneming exploiteerde een bedrijf met als actitiviteit:

het geven van advies over en het plaatsen van zonnepaneelinstallaties,
warmtepompinstallaties en infra-roodverwarming;
verkoop en montage van zonnepanelen en pv-systemen op de
particulieren en zakelijke markt;
reparatie en onderhoud van elektronische en optische apparatuur.

Het zwaartepunt lag op verkoop, plaatsing en installatie van
zonnepaneelinstallaties. Er werd voornamelijk gecontracteerd met particuliere
opdrachtgevers.
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Er is nog geen jaarrekening vastgesteld. Aan de kolommenbalans per ultimo
oktober 2021 (derhalve niet actueel) kunnen de volgende gegevens worden
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ontleend:

materiële vaste activa (inventaris) € 699,--;
waarborgsommen € 4.050,--;
handelsvoorraad € 21.381,--;
vorderingen € 202.550,--;
waarvan debiteuren: € 165.767,--;
liquide middelen (€ 33.638,--) (negatief);
vlottend actief totaal € 190.293,--;
kortlopende schulden: € 306.087,--;
omzet periode januari/oktober 2021: € 1.170.500,--;
kostprijs van de omzet € 847.514,--;
bedrijfskosten € 178.480,--;
sociale lasten € 31.283,--;
afschrijvingen € 5.207,--;
personeelskosten excl. salaris € 12.072,--;
huisvestingskosten € 14.551,--;
kosten machines installaties en inventaris € 57.938,-- (leasekosten);
kosten vervoermiddelen € 14.797,-;
verkoopkosten € 86.657,--;
algemene kosten € 41.837,--;
overige baten en lasten € 190,--;
totaal resultaat € 111.046,--.

De curator heeft nadere gegevens opgevraagd over de periode november
2021/januari 2022. Kennelijk zijn in deze cijfers gegevens betreffende de
moedervennootschap (Meijpra BV) verwerkt via consolidatie, nu immers
leasekosten bedrijfsmiddelen zijn opgenomen, terw ijl de leaseovereenkomsten
bij de moedervennootschap Meijpra BV zijn ondergebracht.
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Bijgevoegd is het overzicht financiële mutaties, welke mutaties plaatsvonden
op de door de gefailleerde vennootschap gebruikte (bedrijfs)bankrekening
(ING ...739). Dit overzicht is door de curator opgesteld en omvat de mutaties
over de periode van 1 januari 2021 tot en met 24 januari 2022.

Genoemd worden de volgende kerngegevens:

totaal inkomend: € 1.982.367,56
waarvan debiteuren: € 929.259,--
overige inkomsten: € 9.428,98
financier: € 1.013.706,74
(Nota bene): De post 'ontvangst financier' betreft betalingen welke door
opdrachtgevers aan gefailleerde zijn gedaan en welke betalingen liepen via
de rekening van de financieringsinstelling (dat is: NL04 RABO 0352 4968 19,
zie de slotalinea van dit punt).

correctie financier: € 18.255,62
inkomend van zustervennootschappen: € 35.727,41
diverse inkomsten: € 12.501,05

uitgaand: zie het overzicht
belangrijkste posten:

leverancier VDH Solar € 512.120,77
zustervennootschap Meijpra Advies / Meijpra BV € 122.857,53
moedervennootschap Meijpra Holding € 88.026,80
salarissen personeel € 104.594,06
crediteuren € 432.779,90
leverancier Technische Unie € 206.554,46
belastingen € 44.337,--
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

en overige uitgaven

De curator heeft tijdens de verslagperiode inzage gekregen in de door het
bedrijf bijgehouden projectadministratie, opgenomen in 2Solar software.
Deze software moest via een beroep op artikel 105b Fw ontsloten worden.
Inmiddels is de toegang per 21 april 2022 weer afgesloten. De curator heeft
dus heropening moeten vragen, ook in verband met de uitvoering van het
rechtmatigheidsonderzoek (zie punt 7.5 en volgende).

Nota bene: met betrekking tot de bankrekeningen: het bedrijf maakte
gebruik van een zakelijke rekening en een zakelijke spaarrekening, onder
hetzelfde rekeningnummer aangehouden bij ING (NL33 INGB 0006 3557 39).
Het ging hier om een betaalrekening en een spaarrekening.

Aan opdrachtgevers werd veelal verzocht aanbetalingen te doen op
rekeningnummer NL04 RABO 0352 4968 19. Dit is een rekeningnummer ten
name van Stichting Floryn Payments, de financier die pandrecht debiteuren
bedongen heeft. De geldstroom inkomende betalingen van opdrachtgevers
verliep veelal via deze rekening naar de ING-rekening.
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€ 10.660,93

Toelichting 

Bijgevoegd wordt het tussentijds financieel verslag. Het saldo op de
faillissementsrekening beloopt € 10.660,93, bestaande uit het creditsaldo op
ING-rekening per datum faillissement ad € 10.666,23 verminderd met € 5,30
bankkosten.

21-02-2022 
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€ 2.018,36

Toelichting 

Ingediend is het tussentijds financieel verslag per 24 april 2022. Tijdens de
verslagperiode hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

Inkomsten:

verkoopopbrengst oud ijzer € 185,--
verkoop resterende voorraadgoederen en ‘leads’ opdrachtgevers €
750,20
terugbetaling verzekeringspremies € 370,69
terugbetaling deel waarborgsom huur € 375,--

Uitgaven:

salaris curator € 9.873,46
afrekening pandhouder over verkoop voorraadgoederen € 450,--

29-04-2022
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Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
25-1-2022

t/m 
16-2-2022

21-02-2022 
 1

van 
17-2-2022

t/m 
24-4-2022

29-04-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 54 uur 22 min

2 46 uur 41 min

totaal 101 uur 3 min

totaal bestede uren: 124 uur en 39 minuten 29-04-2022
 2

1. Inventarisatie

Per datum faillissement is de vennootschapsstructuur als volgt:

Enig aandeelhouder van Meijpra Zon BV is de besloten vennootschap Meijpra
BV (KvK nummer 80866336), bezoekadres Janssenlaan 120 2 te Drachten.
Meijpra BV voornoemd is tevens enig bestuurder. Gevolmachtigde voor Meijpra
Zon BV is mevrouw Klaske Praamstra, geboren 27 juni 1996. Ingangsdatum
van deze structuur is 11 november 2020.

Enig aandeelhouder van Meijpra BV is de besloten vennootschap Meijpra
Holding BV (KvK nummer 80860915), gevestigd aan het adres Janssenlaan 120
2 te Drachten. Meijpra Holding BV voornoemd is tevens enig bestuurder van
Meijpra BV. Gevolmachtigde is (opnieuw) mevrouw Klaske Praamstra
voornoemd. Deze structuur is eveneens ingegaan op 11 november 2020.

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Meijpra Holding BV is mevrouw
Klaske Praamstra (een en ander sedert 11 november 2020).

Meijpra Zon BV is opgericht bij akte d.d. 11 november 2020. Oprichter is de
besloten vennootschap Meijpra BV, via Meijpra Holding BV destijds
vertegenwoordigd door de heer Brian Mitchell Meijer, wonende te Akkrum.

Het geplaatst kapitaal omvat 100 gewone aandelen ad € 0,01 per aandeel;
het geplaatst kapitaal beloopt dus € 1,--.

21-02-2022 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De heer Brian Mitchell Meijer is per 11 november 2020 in functie getreden als
algemeen directeur van Meijpra Holding BV (KvK nummer 08060915); hij is uit
deze functie getreden per 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 is hij in dienst
getreden bij gefailleerde in de functie van bedrijfsleider.

Geen. 21-02-2022 
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Nog in onderzoek 21-02-2022 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft als huurder een huurovereenkomst gesloten met een
verhuurder, betreffende de berdrijfsunit (bedrijfsloods, begane grondruimte
met sanitair, en bovenliggende kantoorruimte) aan de Janssenlaan 120 2 te
Drachten. De huurprijs beloopt €1.386,38 ex BTW per maand. Het bedrijfspand
is bij gefailleerde als zodanig in gebruik.

De curator heeft op grond van artikel 39 Faillissementswet de
huurovereenkomst opgezegd op maandag 31 januari 2022 met inachtneming
van de wettelijke termijn van drie maanden maximaal, zodanig dat de
huurovereenkomst eindigt uiterlijk ultimo april 2022. Deze opzegging vond
plaats onder mededeling dat machtiging ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet
zal worden gevraagd. Deze machtiging is afgegeven d.d. 3 februari 2022.

In de bedrijfsruimte is aanwezig een hoeveelheid roerende zaken, deels
geleased, deels eigendom van derden, en deels eigendom van gefailleerde. De
curator gebruikt de bedrijfsruimte voor afw ikkeling van aanspraken van derden
(afgifte goederen aan eigendomsvoorbehouders), en voor het organiseren van
een verkoop van resterende roerende zaken. Er is sprake van een relatief
geringe waarde (geschat € 2.000,-- à € 3.000,--), voor zover het gaat om aan
gefailleerde behorende roerende zaken. Gelet op dit relatief gering belang is in
overleg met de pandhouder (zie hierna) besloten af te zien van het
inschakelen van een taxateur.

Mogelijk kan de huur voortijdig feitelijk beëindigd worden, ook ter voorkoming
van onnodige boedelschulden.

21-02-2022 
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Tijdens de verslagperiode is de door gefailleerde gehuurde bedrijfsunit aan
de Jansenlaan 120-2 geheel ontruimd en daarna opgeleverd aan de
verhuurder (de heer W. Tjoelker). Voorafgaand aan ontruiming is vanuit de
bedrijfsunit onder toezicht van de curator teruggaaf gedaan van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (teruglevering aan VDH Solar
tegen ontvangst van een gespecificeerde creditfactuur (zie hierna punt 5.5).
Daarna heeft verkoop en levering plaatsgevonden van de resterende
voorraad- en inventarisgoederen. De opbrengst daarvan is met de
pandhouder afgewikkeld (zie hierna punt 5.1).

Sleuteloverdracht van de ontruimde bedrijfsunit aan de heer Tjoelker door de
curator vond plaats op 16 maart 2022. Er vond verrekening plaats van
enerzijds de sinds faillissementsdatum opeisbaar geworden huurpenningen
als boedelvordering en anderzijds de vordering van de boedel met betrekking
tot de betaalde borgsom van drie maanden huur (€ 4.050,--), onder aftrek
van aan het gehuurde tijdens de huurperiode ontstane schadeposten. Na
onderhandeling ontving de boedel een bedrag groot € 375,-- btw-vrij.
Nutsvoorzieningen (elektra- en gasaansluitingen) zijn opgenomen en
overgenomen. Partijen hebben elkaar over en weer kw ijting gegeven. De
ontvangst van het bedrag ad € 375,-- is verantwoord op het tussentijds
financieel verslag.

29-04-2022
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1.5 Oorzaak faillissement

Naar de indruk van de curator is tijdens de bedrijfsvoering sprake geweest van
tekortschietend financieel beheer. Het bestuur van gefailleerde heeft
aangegeven dat de toenmalige accountant medio 2021 een te optimistich
beeld gegeven zou hebben. Met het oog hierop heeft gefailleerde 'riant
geïnvesteerd in bedrijfsvoertuigen en middelen', zoals zij zelf stelt. NB: deze
investeringen betroffen leasegoederen (bedrijfsauto's, aanhangwagens en
vork heftrucks); de leaseovereenkomsten zijn ondergebracht in de
moedervennootschap Meijpra BV.

Later in 2021 moest het inzicht bijgesteld worden (in de woorden van het
bestuur: 'van een positief resultaat naar een ernstig negatief resultaat van
een halve ton').

In het najaar 2021 werd een andere accountant aangezocht. Het bestuur van
gefailleerde erkent grip verloren te hebben en 'bepaalde dingen uit het oog
verloren te zijn'. Daarnaast meldt het bestuur in het jaar 2021 wel erg veel
pech te hebben gehad. Onder meer een hoog verloop in personeel, zzp-ers die
opdrachten niet konden of w ilden afronden, personeel wat geen respect had,
onnodige ziekmeldingen, spookfacturen van monteurs.

Als datum waarop verdere bedrijfsvoering uitzichtloos was noemt het bestuur
van gefailleerde 12 januari 2022.

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement verder.

21-02-2022 
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Aanvullend aan de opmerkingen over de oorzaak van het faillissement in het
vorig verslag merkt de curator het volgende op. De curator heeft het bestuur
van de vennootschap gevraagd vanaf welke datum in de visie van het
bestuur het faillissement onvermijdelijk was geworden. Het bestuur noemt
dan de datum van 12 januari 2022. Gevoelsmatig. Twee van de drie
ingehuurde personen waren op die dag niet op komen dagen. De
boekhouder toonde negatieve cijfers. Er was sprake van een optelsom van
tegenslagen.

De curator doet onderzoek naar onttrekkingen aan het vermogen van de
vennootschap ten behoeve van zustervennootschappen. Aan
zustervennootschappen zijn gedurende de maand voorafgaand aan
faillissement betalingen ten laste van gefailleerde gedaan ad € 20.714,41. In
de periode na 12 januari 2022 gaat het nog slechts om relatief geringe
betalingen; sinds 15 januari 2022 een totaalbedrag van € 820,--.

De curator doet ook onderzoek naar de rechtmatigheid. Vooruitlopend
hierop: in de laatste maanden voorafgaand aan faillissement (sedert 1
november 2021) zijn aanbetalingen aanvaard van opdrachtgevers. De
curator heeft onderzoek gedaan in de boekhouding naar de vraag of deze
ontvangen aanbetalingen zijn besteed aan inkoop van de voor uitvoering van
die opdrachten nodige materialen (zonnepanelen). Dit onderzoek heeft geleid
tot een aantal specifieke vragen aan het bestuur (op 22 april 2022). De
curator ziet het antwoord tegemoet. Zodra de curator op grond van de
voorliggende gegevens tot een definitief standpunt komt over de
rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement, zal hij hierover verslag
doen. Thans is het nog niet zover.

29-04-2022
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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

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
4

21-02-2022 
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Personeelsleden 
4

21-02-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-1-2022 3 tegen 9 maart 2022

3-2-2022 1 B.M. Meijer

totaal 4

Zie het voorgaande. De melding UWV en inname loongarantieregeling heeft
digitaal plaatsgevonden.

21-02-2022 
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3. Activa

In de boedel bevinden zich geen onroerende zaken. 21-02-2022 
 1

n.v.t. 21-02-2022 
 1

De voor het voeren van bedrijf benodigde bedrijfsmiddelen, waaronder
(voornamelijk) bedrijfsauto's en in de bedrijfslocatie aanwezig rollend materieel
(heftruck, twee-assige aanhangwagen) is in lease genomen door de

21-02-2022 
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moedervennootschap Meijpra BV, en behoort daarmee niet tot het vermogen
van gefailleerde.

In de bedrijfsunit aan het adres Janssenlaan 120 2 te Drachten bevindt zich
een kantoorruimte waarin aanwezig enig meubilair (kantoortafels en -stoelen,
een bank, een kast en een eenvoudige vergadertafel met stoelen. Deze
goederen zullen ten verkoop worden aangeboden. Daarnaast is in de
kantoorruimte aanwezig computerhardware (een drietal computerschermen,
een server en ondersteunende apparatuur). Deze goederen worden na
gebruik door de curator ingenomen, nu hierop (ook) de administratie gevoerd
is.

De administratie werd gevoerd met behulp van het softwaresysteem Twosolar.
De leverancier van dit systeem heeft het gebruik afgesloten wegens door
gefailleerde onbetaald gelaten schulden in de orde van grootte van € 9.750,--
ex BTW. Dit feit bemoeilijkt het beheer door de curator.

In overleg met de zekerheidsnemer (zie hierna paragraaf 5.1) is ertoe besloten
om geen taxateur of professioneel bedrijf ten behoeve van openbare veiling
van de goederen (kantoorinventaris) in te schakelen, een en ander in verband
met de verwachte (geringe) opbrengst.

Voor wat betreft de administratie:

De curator beschikt over een toegangscode voor Snelstart, het door
gefailleerde aangehouden boekhoudprogramma. Daarnaast heeft de curator
op grond van artikel 105b Fw toegang gevraagd en (tijdelijk) gekregen in het
systeem 2Solar, een digitaal systeem waarin onder meer projectadministratie
werd bijgehouden. De curator heeft recent (op 21 april 2022) heropening van
dit systeem aan de beheerder (leverancier) moeten vragen. Genoemde
leverancier heeft nog een onbetaalde vordering op gefailleerde en is
terughoudend met het verlenen van toegang.

Tijdens de verslagperiode heeft verkoop plaatsgevonden van de in het
bedrijfspand aanwezige roerende goederen, bestaande uit:

divers kantoormeubilair;
gereedschappen en materialen, benodigd voor het aanbrengen van
zonnepaneelinstallaties;
enige overige goederen zoals schoonmaakmateriaal en gebruikelijke
huishoudelijke uitrustingsstukken.

Een en ander vond plaats nadat andere goederen aan
eigendomsvoorbehouders, verhuurders en andere gerechtigden zijn
uitgeleverd.

De roerende zaken zijn aangeboden in een prospectus. Daarin werd ook
aangeboden de contactgegevens van opdrachtgevers voor w ie nog niet was
gewerkt en die nog een aanbetaling hadden gedaan. Al deze opdrachtgevers
zijn van tevoren door de curator benaderd met de vraag of men bezwaar had
tegen kenbaar maken van NAW-gegevens. Deze vraagstelling is relevant in
verband met de AVG-bepalingen (privacywetgeving).

Het resultaat van verkoop van resterende bedrijfsmiddelen was een
teleurstellende € 500,-- exclusief btw. Nu op de betrokken goederen
bezitloos pandrecht gevestigd was door de financier (Floryn, met w ie de
afspraak was gemaakt dat verkocht zou worden tegen de
separatistenregeling), heeft de boedel aan deze verkoopopbrengst een
netto bate ad € 50,-- overgehouden. Inmiddels is met de separatist
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

afgerekend door middel van betaling ad € 450,--, zulks nadat de curator de
koopsom ad € 500,--ontvangen heeft. Verwezen wordt naar het ingediende
financieel verslag.

Het bodemrecht fiscus is van toepassing op inventarisgoederen, aanwezig in
de bedrijfsunit aan de Janssenlaan 120 - 2. De fiscus heeft echter geen
bodembeslag gelegd op aan derden toebehorende inventarisgoederen. In
zover is dus het bodemvoorrecht door de fiscus in casu niet ingeroepen.

21-02-2022 
 1

Zie het voorgaande. De curator heeft een prospectus gemaakt voor
gadingmakers met betrekking tot overname van het bedrijf, welke zich in de
weken na faillissement hebben gemeld. In dat prospectus is betrokken een
vraag naar een bod op de aanwezige voorraadgoederen en
inventarisgoederen (het hiervoor omschreven kantoormeubilair). Er wordt een
kijkgelegenheid georganiseerd op woensdag 23 februari 2022 ter plekke van
de bedrijfsunit te Drachten.

21-02-2022 
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De kijkgelegenheid heeft plaatsgevonden op woensdag 23 februari 2022.
Daarvan is gebruikgemaakt door een drietal gadingmakers. Er is gegund op
vrijdag 25 februari 2022. Kort daarop zijn de goederen uitgeleverd en is de
verkoopfactuur aan de boedel voldaan.

29-04-2022
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In de bedrijfsloods bevindt zich ten tijde van faillissement nog enige goederen,
benodigd voor uitvoering van werkzaamheden:

steigermateriaal;
montagemateriaal;
elektrisch materiaal.

Geen van deze zaken is voldoende voor het uitvoeren van een volledig project.
Het betreft in feite 'restgoederen'.

In overleg met de pandnemer is besloten af te zien van het inschakelen van
een taxateur/professioneel verkoper, een en ander gelet op de kennelijk
geringe waarde van de goederen.

Voor wat betreft de onderhanden werkposities het volgende:

Met (meestal) particuliere opdrachtgevers sloot Meijpra Zon BV
overeenkomsten van aanneming van werk, waarbij Meijpra Zon BV zich
verplichtte tot levering, montage en installatie van zonnepaneelinstallaties.
Bedongen werd meestal:

40% betaling door opdrachtgever bij of kort na het aangaan van de
overeenkomst (voorafgaand aan de werkzaamheden);
60% betaling bij oplevering van de installatie.

De curator heeft onderzoek gedaan naar en een lijst opgesteld van
wederpartijen bij wederkerige overeenkomsten (opdrachtgevers), welke
overeenkomsten ten tijde van faillissement niet of niet volledig zijn
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nagekomen.

Het blijkt te gaan om overeenkomsten met 52 onderscheiden opdrachtgevers.
Daarvan zijn 51 consument (natuurlijk persoon/niet handelend in uitoefening
beroep of bedrijf). In vijf gevallen zijn de werkzaamheden deels uitgevoerd
(panelen wel gemonteerd maar niet geïnstalleerd). In een geval was ook
geïnstalleerd, maar nog niet opgeleverd. In alle overige gevallen (43 gevallen)
was wel aanbetaald maar nog niets geleverd. Van deze 43 gevallen was in 8
gevallen 100% aanbetaald, in 1 geval 50% aanbetaald, in 1 geval 20%
aanbetaald, en in alle overige gevallen 40% aanbetaald. De
aanbestedingssommen beliepen steeds bedragen in de orde van grootte van €
5.000,-- tot € 6.000,-- (100%).

Daarnaast bleek van een 32-tal overeenkomsten waarvan noch
werkzaamheden waren geleverd, noch was gefactureerd of aanbetaald.

W ijze van behandeling:
In verband met de bedrijfsbeëindiging per datum faillissement heeft de curator
in geen enkel geval een verklaring gegeven dat hij gesloten overeenkomsten
gestand kan doen (artikel 37 Fw).

Vanaf enig moment in het jaar 2021 heeft Meijpra Zon BV gecontracteerd met
toepasselijkheid van een garantie door de Stichting Garantiefonds Zonne-
energie. De curator heeft gecommuniceerd met deze stichting over de vraag of
en in hoever de opdrachtgevers die aanbetalingen hebben verricht, maar voor
w ie nog geen werk is verricht, tegemoet gekomen kunnen worden in hun
schade. De huidige stand van zaken is dat door de stichting per geval
nagegaan wordt in hoeverre een tegemoetkoming mogelijk is. Een en ander
speelt zich buiten het belang van de boedel af. De curator heeft de stichting de
relevante lijst opdrachtgevers ter hand gesteld na aan elk van de
opdrachtgevers toestemming te hebben gevraagd tot kenbaar maken NAW
gegevens, zulks in verband met privacywetgeving (AVG). Geen van deze
opdrachtgevers had bezwaar -ieder gaf toestemming-.

Voor wat betreft de 32 gevallen waarin opdracht gegeven is, maar waarin nog
geen enkel gevolg aan de overeenkomst is gegeven geldt het volgende. Met al
deze opdrachtgevers is door de curator gecommuniceerd. Zowel telefonisch als
schriftelijk. Er is door de curator aangegeven dat Meijpra Zon BV geen
uitvoering aan de overeenkomst kan en zal geven, en dat de curator op zoek
is naar een vervangende opdrachtnemer die bereid is de overeenkomst alsnog
uit te voeren. Gevraagd is toestemming te geven aan een dergelijke
opdrachtnemer de NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer kenbaar te
maken.

Van de 32 genoemde opdrachtgevers heeft een 12-tal meegedeeld
toestemming te geven voor kenbaar maken van NAW-gegevens aan een
eventueel opvolgend opdrachtnemer. Een 30-tal opdrachtgevers gaf geen
toestemming.

De curator heeft duidelijk gemaakt dat de opdrachtgevers niet juridisch
gebonden zijn aan een eventueel opvolgend opdrachtnemer.

De curator heeft een prospectus gemaakt en deze d.d. 17 februari 2022
verzonden aan een achttal zich gemeld hebbende gadingmakers. In het
prospectus is gevraagd een bieding te doen op overneming van de bedoelde
12 opdrachtgevers; de kerngegevens van de gesloten opdrachten zijn vermeld
in het prospectus (uiteraard zonder NAW-gegevens). Tevens is in het
prospectus gevraagd een bieding te doen op de aanwezige voorraadgoederen
(zie hiervoor). De termijn van bieding loopt af op donderdag 24 februari 2022.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Opgemerkt wordt tenslotte dat een van de opdrachtgevers op de dag voor
faillissement instructie heeft gegeven tot overboeking van de aanbetalingssom
(€ 9680,--), zijnde 40% van de overeengekomen aanneemsom. Dit bedrag is
door de gefailleerde vennootschap ontvangen op de ING rekening (zie hierna
paragraaf 5!); het creditsaldo op de ING rekening is op de
faillissementsrekening overgemaakt.

In het prospectus d.d. 17 februari 2022, waarin de resterende
bedrijfsmiddelen ten verkoop zijn aangeboden, is ook gevraagd een bieding
te doen op overneming van twaalf opdrachtgevers. De kerngegevens van de
gesloten opdrachten zijn vermeld in het prospectus (zonder NAW-gegevens).
Aan alle twee-en-dertig opdrachtgevers voor w ie nog geen werk was verricht
en aan w ie ook nog geen aanbetaling was gevraagd, is verzocht kenbaar te
maken of zij wel/geen bezwaar hebben tegen overdracht van hun NAW-
gegevens aan een eventueel opvolgende opdrachtnemer. Een tw intigtal
opdrachtgevers gaf geen toestemming, zodat een twaalftal overbleef. Voor
deze twaalf ‘leads’, welke in het prospectus genoemd zijn, is uiteindelijk een
bedrag groot € 120,-- aan de boedel betaald.

Daarnaast is sprake van een aanzienlijke hoeveelheid onderhanden werk,
daar waar het gaat om opdrachtgevers die al wel aanbetaald hebben maar
voor w ie nog niet werk is verricht / aan w ie nog geen materialen zijn
geleverd. De curator heeft al deze gegevens geïnventariseerd (NAW-
gegevens opdrachtgevers, stand van de werkzaamheden, vooruitbetaalde
bedragen). De curator betrekt deze gegevens in het onderzoek naar de
rechtmatigheid. In het bijzonder is in de administratie nagegaan of voor
uitvoering van de opdrachten van de betaald hebbende opdrachtgevers
wel/geen materialen zijn ingekocht. Zodra de curator zich een oordeel heeft
kunnen vormen over de rechtmatigheid en dit standpunt zich leent voor
publicatie, zal de curator tot verantwoording in de verslaglegging overgaan.

29-04-2022
 2

Zie hiervoor paragraaf 3.6. 21-02-2022 
 1

Andere activa zijn in de boedel niet aanwezig behoudens hierna te noemen
debiteuren.

21-02-2022 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De curator ontving op de dag van faillissement van de
vennootschapsbestuurder een aantal lijsten als volgt:

1. lijst getiteld 'debiteuren betaald maar niet geleverd': 47 vermeldingen.

Het betreft hier geen debiteuren, maar opdrachtgevers. De curator is zelf
nagegaan in hoeverre genoemde personen reeds betaald hebben, hetgeen
resulteerde in de hiervoor onder 'onderhanden werkpositie' omschreven
posities.

1. lijst getiteld 'debiteuren niet betaald maar wel grotendeels geleverd'

Deze lijst vermeldde een viertal posities. Deze posities zijn kenbaar gemaakt
aan de pandhouder (zie hierna). De curator heeft in elk geval van één van
deze opdrachtgevers een brief ontvangen waarin genoemde persoon stelt
niets verschuldigd te zijn.

1. lijst getiteld 'debiteuren met factuur maar niet betaald en niet geleverd'

Deze vermeldt vijf posities. Ook deze lijst is aan de pandgever ter hand
gesteld.

1. een tweetal lijsten als volgt:

openstaande debiteuren Q2 2021

Dit betreft debiteuren aan w ie gefactureerd is voor werk in het tweede
kwartaal 2021. De lijst bevat twee posities.

openstaande debiteuren Q3 2021

Dit betreft debiteuren voor w ie werk verricht is in het derde kwartaal 2021. De
lijst bevat drie posities.

De lijsten Q2 en Q3 zijn aan de pandgever ter hand gesteld. De curator heeft
hier geen incassowerk verricht.

21-02-2022 
 1

De curator heeft de gegevens van de debiteuren, nu deze verpand zijn aan
de financier, aan deze pandhouder ter beschikking gesteld opdat deze tot
incasso kan overgaan.

29-04-2022
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
21-02-2022 

 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Floryn Nederland BV heeft aan Meijpra Zon BV een financiering verstrekt in de
vorm van een krediet in hoofdsom groot € 100.000,--. Ter zake van deze
financieringsovereenkomst heeft Floryn Nederland BV per datum faillissement
te vorderen een bedrag groot € 96.860,37.

Als zekerheden heeft Floryn Nederland BV de volgende pandrechten genomen:

pandrecht debiteuren;
pandrecht voorraad.

Een en ander in eerste rang.

De pandhouder heeft meegedeeld de debiteuren zelfstandig te w illen
incasseren. De curator heeft hiertoe de actuele debiteurenlijsten als hiervoor
bedoeld aan de pandhouder ter beschikking gesteld.

Toelichting vordering van bank(en) 

Aan hetgeen in het eerste verslag is gemeld, behoeft op deze plaats niets
toegevoegd te worden, behalve de opmerking dat betalingen ten behoeve
van gefailleerde veelal plaatsvonden op de Rabobankrekening ten name van
de financier (NL04 RABO 0352 4968 19). Deze bedragen werden veelal door
de financier op de ING-bedrijfsrekening overgeboekt.

29-04-2022
 2

De leaseovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsmiddelen (rollend
materieel) zijn gesloten door de moedervennootschap Meijpra BV.

21-02-2022 
 1

De curator heeft een zevental gadingmakers in de gelegenheid gesteld een
bieding te doen op de aanwezige voorraad. Er is een kijkgelegenheid
georganiseerd op 23 februari 2022 te 14.00 uur. Deze kijkgelegenheid vindt
plaats nadat na te noemen eigendomsvoorbehouder de hem toekomende
goederen uit de loods heeft gehaald. Overeengekomen is een boedelbijdrage
ad 10% van de opbrengst.

21-02-2022 
 1

opbrengst: € 500,-- exclusief btw
afgedragen aan zekerheidsnemer: € 450,--

29-04-2022
 2

Zie 5.1 21-02-2022 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn een viertal crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsvoorbehoud:

1. crediteur 1: vordering € 7.281,84. Datum laatste levering 19 januari
2022.

Na onderzoek geen goederen meer aanwezig.

1. crediteur 2: vordering € 15.305,44. Datum laatste levering 14 januari
2022.

Geleverde goederen in het werk verwerkt; eigendomsvoorbehoud niet meer
werkzaam.

crediteuren 3 en 4 (gelieerd) € 77.825,23 en € 46.905,28. Data laatste levering
respectievelijk 18 januari 2022 en 3 januari 2022.

De curator heeft deze crediteuren in de gelegenheid gesteld goederen terug te
nemen - voor zover in de boedel aanwezig. Voor het ophalen van goederen is
een afspraak gemaakt d.d. 22 februari 2022 te 08.00 uur.

21-02-2022 
 1

Tijdens de verslagperiode heeft uitlevering plaatsgevonden van geleverde
goederen, aangetroffen in de boedel, welke vallen onder
eigendomsvoorbehoud van de relevante leverancier. Deze leverancier (VDH
Solar) heeft een gespecificeerde creditfactuur aan gefailleerde vennootschap
verzonden. Het bedrag van deze creditfactuur beloopt € 12.179,12 inclusief
btw.

29-04-2022
 2

Er zijn geen crediteuren die een beroep gedaan hebben op retentierecht. 21-02-2022 
 1

Eén van de crediteuren die aanspraak heeft gemaakt op
eigendomsvoorbehoud heeft daarnaast gelijktijdig aanspraak gemaakt op het
recht van reclame. Deze rechten vallen dus ineen.

21-02-2022 
 1

Toelichting 

n.v.t.

21-02-2022 
 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

De bedrijfsactiviteiten zijn met ingang van datum faillissement beëindigd. Er
vindt geen voortzetting plaats.

21-02-2022 
 1

n.v.t. 21-02-2022 
 1

n.v.t. 21-02-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Eventuele verkoop van het twaalftal contractposities (opdrachtgevers voor w ie
nog niet is gewerkt en aan w ie nog niet is gefactureerd) tezamen met een
resterende partij voorraad kan eigenlijk niet gezien worden als 'doorstart van
de onderneming' in eigenlijke zin.

21-02-2022 
 1

n.v.t. 21-02-2022 
 1

Toelichting 

De verkoopopbrengst van activa zal in het komend verslag onder de paragraaf
voorraden/onderhanden werk worden weergegeven.

21-02-2022 
 1

Toelichting 

n.v.t.

21-02-2022 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Nog in onderzoek. Uit de inleiding blijkt dat alle aanleiding is voor een kritisch
onderzoek. De curator heeft de nodige maatregelen getroffen voor behoud van
de administratie.

21-02-2022 
 1

De rechten en plichten van de vennootschap kunnen uit de relevante, aan de
curator ter beschikking staande gegevensdragers afgeleid worden. Althans:
de curator heeft geen gegevens waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de
kenbare gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen. In zover is
aan de boekhoudplicht voldaan.

Er is aanleiding een punt van kritiek te noemen, nu het bestuur zelf
aangegeven heeft halverwege het jaar 2021 een onjuist beeld gehad te
hebben van de stand van rechten en plichten en op grond daarvan te
optimistisch geïnvesteerd te hebben. In zover is dus niet voldaan aan de
boekhoudplicht. Thans is nog geen standpunt ingenomen over de vraag
welke consequenties hieraan moeten worden verbonden. Dit hangt ook
samen met de uitkomst van het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek.

29-04-2022
 2

Nog in onderzoek. 21-02-2022 
 1

De vennootschap was ten tijde van faillissement slechts dertien maanden 'in
bedrijf'. Er was nog geen sprake van een 'opeisbare' deponeringsplicht.

29-04-2022
 2

Nog in onderzoek. 21-02-2022 
 1

niet van toepassing 29-04-2022
 2

Het gaat in casu om een stortingsplicht ad € 1,--. 21-02-2022 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

In onderzoek.

21-02-2022 
 1

Toelichting 

De curator heeft het bestuur naar aanleiding van zijn bevindingen een aantal
vragen voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking op:

betalingen aan gelieerde vennootschappen gedurende de laatste maand
voorafgaand aan het faillissement;
ontvangst van aanbetalingen door opdrachtgevers en de vraag hoe deze
gelden zijn aangewend (concreet: of deze gelden zijn aangewend ten
behoeve van de uit te voeren opdrachten);
een nadere vraag naar feitelijk ingekochte materialen, waarvan
onduidelijk is of deze ten behoeve van de concrete opdrachten waarvoor
ze zijn bedoeld ook feitelijk zijn zijn aangewend.

Zodra de curator een definitief standpunt in kan nemen welk standpunt voor
publicatie vatbaar is, zal de curator tot vermelding in openbare
verslaglegging overgaan. Daaraan voorafgaand volgt de curator de door de
wet voorgeschreven route (vertrouwelijke verslaglegging aan de rechter-
commissaris).

29-04-2022
 2

Toelichting 

In onderzoek.

21-02-2022 
 1

In onderzoek

Toelichting 

zie punt 7.5

29-04-2022
 2

8. Crediteuren

Toelichting 
21-02-2022 

 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De vordering van het UWV is nog niet opgegeven. Overige boedelvorderingen
zijn er tot heden niet.

Toelichting 

De boedelvordering van het UWV is tot heden niet opgegeven. Overige
boedelvorderingen zijn er niet.

29-04-2022
 2

Toelichting 

Tot heden ingediend:

omzetbelasting 3e kwartaal 2021 € 10.496,--

21-02-2022 
 1

€ 25.084,00

Toelichting 

vordering Belastingdienst aangevuld met:
€ 3.190,-- loonheffing dec 2021
€ 11.398,-- OB vierde kwartaal 2021

29-04-2022
 2

Toelichting 

Nog niet opgegeven.

21-02-2022 
 1

Toelichting 

Floryn Nederland BV (zie hiervoor paragraaf 5.1).

21-02-2022 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Toelichting 

Aan de curator is door de bedrijfsleiding op datum faillissement een tweetal
lijsten verstrekt met NAW gegevens crediteuren. Deze lijst omvat 25 namen.
Alle genoemde crediteuren zijn door de curator aangeschreven met uitnodiging
opgaaf te doen van hun vordering. De door de curator aangehouden lijst
omvat 17 namen. Het totaalbedrag van de ter verificatie opgegeven
vorderingen beloopt € 149.709,10 ex BTW, BTW-bestanddeel € 26.199,50;
inclusief BTW € 181.208,60.

21-02-2022 
 1

23 29-04-2022
 2

€ 181.208,60 21-02-2022 
 1

€ 292.490,67 29-04-2022
 2

Nog niet bekend. 21-02-2022 
 1

9. Procedures

Er zijn geen procedures. 21-02-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Verkoop activa (onderhanden werkposities en resterende voorraadgoederen).
Rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2022 
 1

rechtmatigheidsonderzoek 29-04-2022
 2

Nog niet bekend. 21-02-2022 
 1

25-7-2022 29-04-2022
 2

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator
kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

21-02-2022 
 1

Bijlagen
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