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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Limburg Vitaal B.V. 03-10-2018 
 5

Eenmans-B.V. van de heer L. van de Weijer (bestuurder) en diens 
levenspartner mevrouw A. Martens (aandeelhouder).
Beiden zijn op dezelfde w ijze betrokken bij Elwee B.V., een bedrijf in 
zonnecollectoren, eveneens failliet en met dezelfde curator.

Activiteiten zijn gestart in 2014 en gestaakt in 2016.

03-10-2018 
 5

Handel in scootmobiels, rollators en andere benodigdheden  voor mindere 
mobiele personen.

Het bedrijf is opgezet na het faillissement van het zonnecellenbedrijf.
Bestuurder had geen ervaring of specifieke kennis van de producten en/of van 
de markt. Dus ook niet van het feit dat deze markt sterk bepaald wordt door 
zorgverzekeraars. Daar waren geen ingangen of relaties.
Daarnaast beschikte bestuurder niet over voldoende kennis van het 
bestemmingsplan van de bedrijfslocatie, welke geen verkoop aan particulieren 
toestaat en waardoor men de deuren heeft moeten sluiten in 2016 en alle 
investeringen in het pand verloren gingen.

03-10-2018 
 5

Verslagnummer 6
Datum verslag 29-03-2019
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Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012076:F001
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 70.000,00 € -50.000,00 € -52.000,00

Cijfers hebben enkel betrekking op 2015, het enige volle jaar dat het bedrijf 
draaide.

03-10-2018 
 5

1

Naast bestuurder werden er soms uitzendkrachten ingeleend.

03-10-2018 
 5

Boedelsaldo
€ 1.000,00

03-10-2018 
 5

van
30-3-2018

t/m
3-10-2018

03-10-2018 
 5

van
4-10-2018

t/m
29-3-2019

29-03-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

5 3,60 uur

6 3,50 uur

totaal 7,10 uur

Totaal bestede tijd in dit faillissement bedraagt 41,25 uur. 03-10-2018 
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De heer Luc van de Weijer is bestuurder en diens levenspartner Anouk 
Martens is aandeelhouder en financier (via een persoonlijke lening bij een 
private financier).

03-10-2018 
 5

Geen. 03-10-2018 
 5

Opgezegd. 03-10-2018 
 5

Geëindigd in 2016.

Onderzoek naar aansprakelijkheid verhuurder en/of makelaar voor verhuur in 
strijd met het bestemmingsplan.

03-10-2018 
 5

Dit heeft geen grond voor een aansprakelijkstelling opgeleverd.
Naast dat dit primair in de risicosfeer van gefailleerde lag, is hij door de 
makelaar van verhuurder vooraf gewaarschuwd.

29-03-2019
 6

Zie onder het kopje algemeen voor de achtergronden, met als conclusie dat er 
te weinig omzet was en het geld voor een groot gedeelte was opgegaan aan 
investeringen in een pand waar geen detailhandel was toegestaan.

03-10-2018 
 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

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

2. Personeel

Personeelsleden
0

Alleen bestuurder zelf.

03-10-2018 
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hulpmiddelen voor minder valide mensen € 1.000,00 € 1.000,00

totaal € 1.000,00 € 1.000,00



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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Enkele losse goederen zoals douchecabines, deze zijn met toestemming van 
de RC verkocht aan bestuurder.

03-10-2018 
 5

Geïnteresseerden zijn benaderd, maar niemand wenste een adequaat bod te 
doen.

03-10-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren



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

€ 472,13

ING Bank.

Daarnaast was er een financiering ontvangen van Collin Crowdfund ad 
€50.000,00, waarop €12.500,00 is afgelost. Nu de overeenkomst op naam van 
mevrouw Martens staat, heeft Collin zich rechtstreeks tot haar gewend.

03-10-2018 
 5

Geen 03-10-2018 
 5

Geen, er is wel sprake van een borgtocht ad €2.000,00van mevrouw Martens 
aan Collin en van de ouders van de heer Van de Weijer ad €15.000,00, ook 
aan Collin.
Mevrouw Martens heeft ook €42.000,00 (per saldo eind 2015) geleend bij een 
private financier en deze in het bedrijf geïnvesteerd. De aandelen van failliet 
zijn daartoe verpand aan die investeerder: Gebr. Defouwes B.V.

03-10-2018 
 5

N.v.t. 03-10-2018 
 5

N.v.t. 03-10-2018 
 5

N.v.t. 03-10-2018 
 5

N.v.t. 03-10-2018 
 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

De activiteiten waren al voor datum faillissement gestaakt en een doorstart is 
kansloos.

03-10-2018 
 5

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

7. Rechtmatigheid

2015: ja
2016: losse stukken, niet verwerkt tot een jaarrekening
2017: idem

03-10-2018 
 5

Tijdig 03-10-2018 
 5

N.v.t. 03-10-2018 
 5

Ja. 03-10-2018 
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De intentie van bestuurder zal goed zijn geweest en met mevrouw Martens en 
ouders is veel geld onder borgstelling/hoofdelijkheid geïnvesteerd. 
Vraagtekens plaatst de curator bij het starten van een bedrijf zonder de markt 
te kennen, zonder een goede relatie met zorgverzekeraars (cruciaal, maar dat 
w ist de bestuurder niet bij de start!) en een locatie te nemen waar geen 
detailhandel is toegestaan, e.d. Dit valt tezamen nogal lichtzinnig te noemen. 
Dat geldt in verzwaarde mate voor het lenen van €12.000,00 aan Ecofriends 
B.V., een andere B.V. van de bestuurder en volledig leeg!

03-10-2018 
 5

Het voorgaande zal nog onderwerp van onderzoek en bespreking zijn.

Door onderzoek verder bevestigd en niets aan toe te voegen.

03-10-2018 
 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

8. Crediteuren

tot nu toe nog alleen de faillissementskosten.
03-10-2018 

 5

Geen.
03-10-2018 

 5

Geen.
03-10-2018 

 5

Geen.
03-10-2018 

 5

€ 56.009,00 03-10-2018 
 5

Nog niet bekend.

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van bestuurder het treffen van een 
regeling.

Hij heeft nu eindelijk werk en is opgeroepen voor afspraken over een regeling.

03-10-2018 
 5



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

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

de mogelijkheden van de curator zijn beperkt doordat bestuurder weliswaar 
steeds opnieuw een bedrijf opstart, maar telkens, zeker in de beginfase, over 
onvoldoende liquiditeiten beschikt.

03-10-2018 
 5

Nog niet bekend. 03-10-2018 
 5

28-9-2019 29-03-2019 
 6

najaar 2018 heeft zich een schuldhulpburo gemeld en een sanering 
aangekondigd, maar dat heeft niet tot overeenstemming geleid, noch tot 
enige betaling.
Gefailleerde is weer opgeroepen voor een gesprek. 

29-03-2019
 6

Bijlagen
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