
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 1  Datum: 8 augustus 2017  

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Fox Fire Products B.V. 

Faillissementsnummer : C/02/17/292 F 

Datum uitspraak : 18.07.2017 

 

Rechter-commissaris : mevrouw mr M. Pellikaan 

Gerechtssecretaris :   mevrouw M.A.G. Nijhof 

 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse  

Faillissementsmedewerker : mevrouw M. van Hest-Smit 

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Verslagperiode : 18.07.2017 – 08.08.2017 

Bestede uren totaal verslagperiode : curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:  08 uur en 40 min. 

faillissementsmedewerker 

mw. M. van Hest-Smit:  02 uur en 30 min. 

Bestede uren totaal verslagperiode :      11 uur en 10 min. 

Bestede uren totaal  :      11 uur en 10 min. 

 

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl
mailto:faillissementen@gpadvocaten.nl
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Inleiding 

Op 27 oktober 2014 is de besloten vennootschap Fox Fire Products B.V. opgericht door mevrouw P.C. 

Vos. Feitelijk, althans naar ik vermoed, wordt de onderneming gedreven door de vader van mevrouw 

Vos, de heer G.J. Vos, die als werknemer staat vermeld. Mevrouw Vos werkt namelijk vier dagen in 

de week elders terwijl de heer Vos fulltime zijn tijd aan Fox Fire Products B.V. besteedde.   

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : Fox Fire Products B.V. houdt zich bezig met technisch 

speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van 

brandwerende producten en het enkel- en dubbelzijdig 

brandwerend coaten van plaatwerk. 

Omzetgegevens  : (2016) €   96.642,00 

(2015) € 274.208,00 

(2014)   €   28.163,00  

Personeel gemiddeld aantal : 1 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van Fox Fire 

Products B.V. is mevrouw P.C. Vos, geboren op 

13.03.1987 te Aalburg. 

1.2  Winst en verlies : (2016)  € 30.398,00 (verlies) 

(2015)  €   1.859,00 (winst)  

(2014)  €   5.730,00 (winst) 

1.3 Balanstotaal : (2016)  € 32.111,00 

(2015)  € 32.429,00 

(2014)  € 34.975,00 

1.4 Lopende procedures : N.v.t.  

1.5 Verzekeringen : Volgens opgave van de bestuurder zijn de 

gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De 

curator heeft dit in onderzoek.  

1.6 Huur : Volgens opgave van de bestuurder, werd er een 

bedrijfsruimte gelegen aan de Energieweg nr. 14 te 

(5145 NW) Waalwijk gehuurd. De huurovereenkomst 
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is naar opgave van de bestuurder van curanda door 

deze voor faillissementsdatum opgezegd. Dit wordt 

bevestigd door een door beide partijen ondertekende 

“beëindigingsovereenkomst”. 

1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken 

omdat er sprake van een betalingsonmacht was. Die 

betalingsonmacht is veroorzaakt door het wegvallen 

van een grote opdrachtgever. Om dat omzetverlies op 

te vangen is door Fox Fire Products B.V. in de 

ontwikkeling in de producties van een nieuw product 

geïnvesteerd Hensol, brandvertragend materiaal voor 

beton. Fox Fire Products B.V. is benaderd om dit 

nieuwe product te produceren. Zij hebben veel 

geïnvesteerd in de ontwikkeling en het testen van dit 

nieuwe product. Uiteindelijk was een buitenlandse 

producent voordeliger en liep Fox Fire Products B.V. 

de opdracht mis. Vervolgens is het Fox Fire Products 

B.V. niet meer gelukt bij gebreke aan het verwerven 

van omzet uit de financiële problemen te komen. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 01.08.2017 

2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : 31.07.2017 

 Werkzaamheden : Afgerond. 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 

onroerende zaken in eigendom. De curator heeft dit in 

onderzoek. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t. 

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 : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 

bedrijfsmiddelen in eigendom. De curator heeft dit in 

onderzoek. 

3.8  Verkoopopbrengst : - 

3.9  Boedelbijdrage : - 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : - 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.12 Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 

voorraden in eigendom. De curator heeft dit in 

onderzoek. 

3.14 Verkoopopbrengst : - 

3.15 Boedelbijdrage : - 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : -  

 Werkzaamheden : - 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen andere 

activa in eigendom. De curator heeft dit in onderzoek. 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : P.m. 

3.21 Boedel deposito rekening : N.v.t. 
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4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 

debiteuren. De curator heeft dit in onderzoek. 

4.2 Opbrengst : - 

4.3 Boedelbijdrage : - 

 

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : - 

 Werkzaamheden : - 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Curanda heeft een kredietrelatie met de ING Bank 

N.V. onder rekeningnummer NL74 INGB 0006 6122 

45 en een spaarrekening met rekeningnummer 

6612245. Volgens opgave van de bestuurder heeft de 

bank geen vordering op curanda. De bank heeft dit 

inmiddels bevestigd. 

5.2 Leasecontracten : Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 

leasecontracten. 

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 bank en overleg bestuurder. 

 

6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :  N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 
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Doorstart 

6.4 Beschrijving : N.v.t. 

6.5 Verantwoording : N.v.t. 

6.6 Opbrengst : N.v.t. 

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Is de boekhouding aan de  

 curator overhandigd : De boekhouding bestaande uit jaarrekeningen, 

journaalposten, winst- en verlies rekening en balans 

alsmede overzicht crediteuren en bankafschriften is aan 

de curator overhandigd. De curator heeft een en ander 

in onderzoek.  

7.2 Zo nee, is er aangifte gedaan? : N.v.t. 

7.3 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn tijdig 

gedeponeerd. 

7.4 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.5 Stortingsverpl. aandelen : Aan voldaan.  

7.6 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

7.7 Paulianeus handelen : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overleg bestuurder. 
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 37.938,00  

8.3 Pref. vord. van het UWV : P.m. 

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Volgens opgave van de bestuurder van curanda is er 

een openstaande schuldenpost ad € 28.770,18. Tot op 

heden hebben 3 crediteuren een vordering ingediend 

voor een totaalbedrag ad € 4.301,94. 

8.7 Verwachte wijze van 

 afwikkeling : Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren alsmede registratie en 

verwerking van de nog door crediteuren in te dienen 

vorderingen. 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend 

9.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor.  

9.3 Indiening volgend verslag : 08.11.2017 

 Werkzaamheden : Onderzoek diversen, overleg met bestuurder en derden. 

  

 

         

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

 

 

Bijlagen: 

- Faillissementsvonnis d.d. 18.07.2017 

 

 

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 

rechten 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  

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl

