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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Zowel de heer Cerezak, als wel de andere vennoot destijds in VOF De 
Nederlandse Kamerverhuur, de heer Kasperzak, zijn onlangs langs alle 
mogelijke wegen onderzocht op enige verhaalbaarheid, maar de uitkomsten 
daarvan waren over de hele linie volstrekt negatief.

Met de heer van Elderen is in 2018 nogmaals besproken hoe de 
verhoudingen tot hen financieel en juridisch precies lagen, maar de heer van 
Elderen kon daar geen enkele concrete relevante informatie over aanleveren, 
noch beschikte hij over schriftelijke stukken waaruit de rechtsverhouding tot 
het kamerverhuurbedrijf kon worden aangetoond. Hij stelde zich bovendien 
nog steeds volledig achter de claim van het kamerverhuurbedrijf op, erop 
neerkomend dat deze per saldo juist een (tegen-)vordering had vanwege de 
betaalde waarborgsommen en de voortijdige (vaak abrupte) beëindigingen 
van huurovereenkomsten door de gedwongen executies. Daardoor 
betaalden huurders dan weer het kamerverhuurbedrijf niet.

De curator heeft één huurcontract aangetroffen tussen gefailleerde en 
kamerverhuurbedrijf, waarbij inderdaad een waarborgsom was 
overeengekomen €4455,00 en dit betrof Nieuwe Zeine 4 te Waalw ijk. Het 
contract stond op naam van Van Elderen Vastgoed BV. De eigendomsrechten 
lagen echter bij de heer van Elderen privé, dit terw ijl tussen van Elderen 
privé en de Vastgoed BV nooit iets contractueel is uitgewerkt. 

De juridische positie van de curator bij een claim tegen het 
kamerverhuurbedrijf moet dan ook als veel te zwak worden gekwalificeerd. 
Daarbij komt dat een eventueel gunstig vonnis zal stuiten op het ontbreken 
van enige verhaalbaarheid.   

11-04-2019
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De onderneming werd gebruikt als verhuurvehikel door de heer H.F.P.M.M. van 
Elderen (eveneens gefailleerd), die enkele panden bezat.

27-09-2018 
 5

Er is geen administratie zodat niet valt na te gaan hoe de geldstromen liepen. 27-09-2018 
 5

0 27-09-2018 
 5

Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2019
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Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
28-3-2018

t/m
27-9-2018

27-09-2018 
 5

van
28-9-2018

t/m
1-4-2019

11-04-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

5 5,85 uur

6 13,50 uur

totaal 19,35 uur

inclusief 1 uur voor de opheffing c.a.

Waarschijnlijk omdat dit faillissement pas tussentijds in kei is ingevoerd, 
beloopt het totaal 19,35 uur, hetgeen in de laatste periode is gecorrigeerd 
door 7u20 extra op te voeren. 

11-04-2019
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1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

DGA van de onderneming is de heer H.F.P.M.M. van Elderen die op 11 oktober 
2016 in staat van faillissement is verklaard.

27-09-2018 
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Voor zover bekend geen. 27-09-2018 
 5

Voor zover bekend geen. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5

De vennootschap verhuurde diverse panden die in eigendom toebehoorden 
aan de heer H.F.P.M.M. van Elderen. Alle panden op één na zijn inmiddels door 
de hypotheekhouder verkocht. Er resteren nog drie panden die ook op korte 
termijn worden geveild. De panden zijn in gebruik van Nederlandse 
Kamerverhuur / de heer Czerezak. Die betaalt al sinds oktober 2016 geen 
vergoeding daarvoor en beroept zich op verrekening. Voor zover bekend 
maakt de vennootschap dan ook geen omzet meer. De aandelen van de 
vennootschap vallen in de faillissementsboedel van het faillissement van de 
heer Van Elderen, waardoor eveneens noodzakelijk was om tot liquidatie van 
de vennootschap te komen. Het faillissement is op verzoek van de curator van 
de heer Van Elderen, met instemming van de bestuurder van failliet, 
aangevraagd.

27-09-2018 
 5



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

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden
0

11-04-2019
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3. Activa

Er was een beleggingsportefeuille met meerdere verhuurde panden met een 
onduidelijke verdeling van eigendom en opbrengsten en kosten tussen privé 
en Vastgoed BV.
Inmiddels helemaal buiten de boedel om door ABNAMRO geëxecuteerd.

11-04-2019
 6

samen met privé-faillissement. 11-04-2019
 6

In het kader van een ontnemingszaak tegen de heer Van Elderen zijn door het 
OM alle roerende zaken welke aanwezig waren in de panden welke werden 
verhuurd door failliet in beslag genomen en geveild. Onduidelijk is welke zaken 
nu toebehoorden aan failliet en welke aan de heer Van Elderen. De opbrengst 
werd door het OM overgemaakt op de faillissementsrekening in het 
faillissement van de heer Van Elderen. Mogelijk dat een deel daarvan toekomt 
aan de boedel in dit faillissement.

De bank heeft inmiddels alle onroerende zaken laten ontruimen en vervolgens 
geveild. De aanzienlijke restschuld wordt ingediend in het faillissement van de 
heer Van Elderen persoonlijk.

De bank wenste onder geen beding een boedelbijdrage te betalen.

27-09-2018 
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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

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nee 11-04-2019
 6

Voor zover bekend geen. 27-09-2018 
 5

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De Nederlandse Kamerverhuur / De heer Czerezak heeft de laatste drie 
panden in gebruik maar betaalt daarvoor geen vergoeding, terw ijl hij zelf wel 
de huurpenningen incasseert van de in de panden wonende arbeidsmigranten. 
Het dient onderzocht te worden welke vordering failliet heeft op de 
Nederlandse Kamerverhuur / de heer Czerezak.

Voor het overige zijn er op dit moment geen debiteuren bekend.

De heer Czerezak betw ist elke verschuldigdheid  van enig bedrag en claimt 
zelfs tegenvorderingen te hebben die elke vordering van de boedel 
overstijgen. Hij is geconfronteerd met schade van zijn huurders en hij is 
geschaad in zijn positief contractsbelang doordat hij de onderhuur-contracten 
heeft moeten opzeggen. Hij claimt ook borgsommen en bemiddelingskosten 
kw ijt te zijn.

Dit alles is in meer of mindere mate voor discussie vatbaar, maar rechtvaardigt 
niet de kosten van een gerechtelijke procedure, welke gelet op de 
stellingname van de heer Czerezak noodzakelijk zou zijn.

27-09-2018 
 5

Zowel de heer Czerezak, alswel de andere vennoot destijds in De 
Nederlandse Kamerverhuur, de heer Kasprzak zijn langs alle ter beschikking 
staande wegen onderzocht op enig verhaalbaarheid, maar de uitkomsten 
daarvan waren over de hele linie volstrekt negatief.

Met de heer Van Elderen is in 2018 nogmaals besproken hoe de 
verhoudingen tot hen financieel en juridisch precies lagen, maar de heer Van 
Elderen kon daar geen enkele concrete relevante informatie over aanleveren, 
noch beschikte hij over schriftelijke stukken, waaruit de rechtsverhouding tot 
het kamerverhuurbedrijf kon worden aangetoond. Hij stelde zich bovendien 
nog steeds volledig achter de claim van het kamerverhuurbedrijf op, erop 
neerkomend dat deze juist een tegenvordering had vanwege betaalde 
borgsommen en de voortijdige (vaak abrupte) beëindiging van de 
huurovereenkomsten door de executie door de bank. De curator heeft 
een huurcontract aangetroffen tussen gefailleerde en het 
kamerverhuurbedrijf, waarbij inderdaad een waarborgsom was 
overeengekomen van €4.455,00. Dit betrof het pand Nieuwe Zeine 4 te 
Waalw ijk. Het contract stond op naam van Van Elderen vastgoed Waalw ijk 
B.V. De eigendomsrechten lagen echter bij de heer Van Elderen privé, dit 
terw ijl tussen Van Elderen privé en De Vastgoed B.V. nooit iets contractueel 
is uitgewerkt.

De juridische positie van de curator bij een claim tegen het 
kamerverhuurbedrijf moet dan ook als veel te zwak worden gekwalificeerd. 
Daarbij komt dat een eventueel gunstig vonnis zal afstuiten op het totaal 
ontbreken van enige verhaalbaarheid. 

11-04-2019
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Afgedaan. 27-09-2018 
 5



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

€ 99,69

ING Bank

27-09-2018 
 5

Voor zover bekend geen. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5



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. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5

Doorstarten onderneming

N.v.t. 27-09-2018 
 5

N.v.t. 27-09-2018 
 5



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

7. Rechtmatigheid

Niet aan voldaan. 27-09-2018 
 5

Niet aan voldaan. 27-09-2018 
 5

Door het ontbreken van een administratie valt dit niet te verifiëren. 27-09-2018 
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er bestaat een vermoeden dat de bestuurder is tekortgeschoten.

Dit is immers geen vermoeden meer gebleken, maar onbetw istbaar. Gelet op 
het persoonlijk faillissement van de bestuurder is dat echter verder niet meer 
relevant.

27-09-2018 
 5

7.6 Paulianeus handelen

Valt niet te controleren.

27-09-2018 
 5

Afgedaan 27-09-2018 
 5



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

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 2.211,00 27-09-2018 
 5

7

waarvan 3 ingediend

27-09-2018 
 5

€ 6.601,14 27-09-2018 
 5

Opheffing. 27-09-2018 
 5

Afgedaan. 27-09-2018 
 5

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Nader onderzoek zoals hiervoor aangegeven.

Voorgesteld wordt het faillissement nu op te heffen wegens gebrek aan baten.

27-09-2018 
 5

Nog niet bekend.

Aan de RC is opheffing gevraagd, de curator wacht op antwoord.

27-09-2018 
 5

Aanvullend informatie tbv claim tegen Kamerverhuurbedrijf. 11-04-2019
 6

Bijlagen
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