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Inleiding 

Op 22 augustus 2013 is de besloten vennootschap Radius B.V. opgericht. Genoemde vennootschap 

houdt zich bezig met het importeren, exporteren, in- en verkopen van zonnepanelen, technische appa-

ratuur en onderdelen en aanverwante producten. Radius B.V. handelde mede onder de handelsnamen 

“solar4life” en “solar-world”. Vanaf het  moment van de beoogde overname van de aandelen zijn de 

bedrijfsactiviteiten de facto gestaakt. Op 15 juli 2016 is de inschrijving in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel wegens opheffing van de vestiging ambtshalve doorgehaald. Deze doorhaling 

heeft geen invloed op het uitgesproken faillissement of de rechtsgeldigheid daarvan. 

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : Radius B.V. houdt zich bezig met het importeren, ex-

porteren, in- en verkopen van zonnepanelen, techni-

sche apparatuur en onderdelen en aanverwante pro-

ducten. De vennootschap is door de heer Eleveld opge-

richt omdat hij via de stichting Huis en Erf in een pro-

ject kon participeren waarbij op 108 woningen (utili-

teitsbouw) zonnepanelen konden worden geleverd. De 

order besloeg een aanneemsom van € 323.000,00 met 

een marge van € 100.000,00. Ten tijde van de overna-

me was plm. een derde uitgeleverd en betaald. 

Omzetgegevens  : 2016: € 0,00 

Personeel gemiddeld aantal : N.v.t. 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder is de heer J.J.C. Eleveld, wonende 

te Sprang Capelle. Bestuurder is de heer E.W.M. 

Voogd, wonende te Sprang-Capelle.  

1.2  Winst en verlies : 2014 €           0,00 

2015 €  14.000,00 

   2016 €           0,00 
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1.3 Balanstotaal : 2014 €             0,00 

2015 €  110.000,00 

   2016 €             0,00 

1.4 Lopende procedures : Er zou een hoger beroep procedure jegens Swinkels 

Installatie B.V. te Schijndel aanhangig zijn gemaakt. In 

onderzoek. 

1.5 Verzekeringen : In onderzoek. 

1.6 Huur : N.v.t. 

1.7 Oorzaak faillissement : Op 27 juli 2016 hebben MRO Elektrotechniek B.V. te 

Langerak en Euler Hermes S.A. te Brussel bij de 

rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda het faillis-

sement van Radius B.V. te Sprang-Capelle wegens op-

eisbare vorderingen aangevraagd. Het feit dat de be-

drijfsactiviteiten waren gestaakt, is mede debet gewor-

den aan de situatie op grond waarvan het faillissement 

is aangevraagd. Bij gebreke aan bedrijfsactiviteiten 

werd immers geen omzet meer gerealiseerd, zodat de 

vorderingen van crediteuren niet meer door curanda 

kon worden voldaan. Op 30 augustus 2016 is bij ver-

stek vonnis het faillissement uitgesproken. Er is geen 

verzetprocedure ingesteld. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : N.v.t.  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t. 

2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 
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3.5 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.6.  Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.7 Beschrijving : Enig beperkte inventaris en mogelijk vervoermiddelen.  

3.8  Verkoopopbrengst : P.m. 

3.9  Boedelbijdrage : P.m. 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : P.m. 

3.12 Toestemming verkoop separatist : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : Onderzoek, (zicht) taxatie. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : In onderzoek. 

3.14 Verkoopopbrengst : P.m. 

3.15 Boedelbijdrage : P.m. 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : P.m. 

 Werkzaamheden : Onderzoek. 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : N.v.t. 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : N.v.t.  

3.21 Boedel deposito rekening : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : N.v.t. 

4.2 Opbrengst : - 

4.3 Boedelbijdrage : - 
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Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : - 

 Werkzaamheden : - 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : P.m. De Abn AMRO Bank N.V. heeft een bedrijfskre-

diet in rekening – courant (ad thans € 73.000,00) ver-

strekt. Er is door de heer Eleveld in privé een borg-

stelling afgegeven. Verder: in onderzoek. 

5.2 Leasecontracten : In onderzoek. 

5.3 Beschrijving zekerheden : In onderzoek. 

5.4 Separatistenpositie : In onderzoek. 

5.5 Boedelbijdragen : P.m. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

 Werkzaamheden : Onderzoek, overleg derden. 

 

6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : In onderzoek. 

6.2 Financiële verslaglegging : - 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :  - 

 Werkzaamheden : - 

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving : N.v.t. 

6.5 Verantwoording : - 

6.6 Opbrengst : - 

6.7 Boedelbijdrage : - 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : - 
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Naar opgave van de bestuurders is aan de boekhoud-

plicht voldaan. Er zijn 7 ordners aan administratie aan 

de curator overhandigd. De curator heeft dit in onder-

zoek. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over het boekjaar 2014 is op 15 okto-

ber 2015 gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : Nee. Dit is niet wettelijk vereist. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.  

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.  

 Werkzaamheden : Onderzoek, overleg en studie stukken. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 28.633,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : € 750,00 (MRO Elektrotechniek B.V.: kosten faillis-

sementsaanvraag)  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 2 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 5.589,64 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Onbekend. 

 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren alsmede registratie en ver-

werking van de nog door crediteuren in te dienen vor-

deringen. 
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9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. 

9.2  Plan van aanpak : Onderzoek stukken, overleg derden. 

9.3 Indiening volgend verslag : 27.12.2016 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

     P.E.A.M. Gerritse
     c u r a t o r 

 

 

Bijlagen: 

 

- Faillissementsvonnis (bij verstek) d.d. 30.08.2016 

- Crediteurenlijst 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door 

middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rech-

ten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan 

de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn 

dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg,  

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

 


