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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Op 19 juli 2022 is op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard de
besloten vennootschap Airbries B.V.

De onderneming betreft een besloten vennootschap en is als zodanig in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84439734
geregistreerd.

De moeder vennootschap (aandeelhouder) van Airbries B.V., is Fruytier Holding
B.V. (KvK-nummer 75291274), met als enig aandeelhouder en directeur de
heer J.S.E. Fruytier. Er is voor faillissementsdatum getracht Fruytier Holding B.V.
te ontbinden doch dat verzoek tot ontbinding is door de Kamer van
Koophandel recentelijk geweigerd.

De heer J.S.E. Fruytier is eveneens op 19 juli 2022 persoonlijk in staat van
faillissement verklaard terw ijl dit ook geldt voor de 'zuster' onderneming van
Airbries B.V., Woning Ventilatie Brabant B.V. (In alle drie de faillissementen is
de heer mr A.G.M. Zander tot rechter-commissaris en mr P.E.A.M. Gerritse tot
curator benoemd.)

De eerste inschrijving in het Handelsregister alsmede de datum van oprichting
van de besloten vennootschap Airbries B.V. betreft 9 november 2021.

Feitelijk is de besloten vennootschap een voortzetting van de eenmanszaak
Airbries (J.S.E. Fruytier h.o.d.n. Airbries HR nr. 78269504) die op 7 december
2017 met bedrijfsactiviteiten is aangevangen. De activiteiten van deze
eenmanszaak betreffen evenzeer de installatie van verwarmings- en
luchtbehandelingsapparatuur. Het was de bedoeling om de eenmanszaak
volledig in te brengen in de besloten vennootschap maar deze transitie was op
het moment van het uitspreken van de faillissementen nog niet afgerond.

Gedurende een periode is de eenmanszaak een vennootschap onder firma
(V.O.F. Airbries) geweest maar wegens de uitkoop van een vennoot werd die
V.O.F. weer omgezet in een eenmanszaak.

09-08-2022 
 1

De installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. 09-08-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2022 € 252.943,87 € -17.754,97 € 150.224,00

De besloten vennootschap Airbries B.V. is eerst op 9 november 2021 opgericht
zodat er in verband met een verlengd boekjaar geen jaarrekening is
opgesteld.

09-08-2022 
 1

5
09-08-2022 

 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 0,00
09-08-2022 

 1

€ 37.363,79
09-11-2022

 2

van 

19-7-2022

t/m 

10-8-2022

09-08-2022 
 1

van 

11-8-2022

t/m 

9-11-2022

09-11-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 39 uur 36 min

2 31 uur 39 min

totaal 71 uur 15 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Fruytier Holding B.V. waarvan de directeur en enig aandeelhouder de heer
J.S.E. Fruytier is.

09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn afgesloten en naar opgave van de
bestuurder is de premie voldaan.

09-08-2022 
 1

Het bedrijfspand staande en gelegen aan de Tijvoortsebaan 8 t (5051 HJ)
Goirle wordt van een derde gehuurd. Met van de rechter-commissaris
verkregen toestemming is de huurovereenkomst opgezegd. Later is het de
curator gebleken dat curanda nóg een bedrijfsruimte huurt. Deze wordt
onderverhuurd. In onderzoek.

09-08-2022 
 1

Curanda huurt nog een ander bedrijfspand, staande en gelegen aan de Jan
Frederik Vlekkeweg 10-15 te Tilburg. Dit bedrijfspand werd onderverhuurd
aan JM Carbon Frame B.V. Met van de rechter-commissaris verkregen
toestemming is de huurovereenkomst op 28 september 2022 tegen 19
oktober 2022 opgezegd. Oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Afgerond.

09-11-2022
 2

Naar opgave van de bestuurder zijn er een aantal redenen als oorzaak van
het faillissement genoemd. Een belangrijke daarvan is corona als gevolg
waarvan de vennootschap geen werkzaamheden in de bouw kon verrichten.
Ook andere mondiale problemen zoals de stikstofproblematiek, vertraging en
onzekerheid over de levering van bouwmaterialen en de exorbitante stijging
van de prijzen van grondstoffen, hebben een negatieve rol vervuld. Een
andere belangrijke oorzaak is de terugtrekking van een zakelijke partner uit de
vennootschap onder firma en de daaruit voortvloeiende uitkoopregeling. Naast
een financiële aderlating ging daardoor ook kennis en kunde verloren. Bij
gebrek aan enig buffervermogen voornamelijk als gevolg van corona kampte
Airbries B.V. met een liquiditeitstekort en als gevolg daarvan, bij gebreke aan
de mogelijkheid om financiering te verkrijgen, heeft de aandeelhouder besloten
om tot eigen aangifte tot faillissement over te gaan.

09-08-2022 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 

6

09-08-2022 
 1

Personeelsleden 

7

09-08-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

22-7-2022 6 Met van de rechter-commissaris verkregen toestemming

totaal 6

Gedurende de opzegtermijn zijn een aantal werknemers bereid gebleken om
aan lopende projecten te werken. Deze werkzaamheden duren overigens tot 5
augustus 2022, op welk moment de bouwvak een aanvang neemt.

09-08-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

In het gehuurde is voorraad en bedrijfsinventaris aanwezig. Deze zaken
worden getaxeerd door Troostw ijk B.V. en zullen via BVA Auctions B.V. worden
geveild.

09-08-2022 
 1

De afrekening heeft plaatsgevonden. 09-11-2022
 2

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Taxatie en verkoop middels een veiling. 09-08-2022 
 1

Afgerond. 09-11-2022
 2

Er is onderhanden werk in de vorm van een aantal projecten. 09-08-2022 
 1

Een relevant gedeelte van het personeel is bereid gevonden om
werkzaamheden ten behoeve van onderhanden werk te blijven verrichten en
wel tot en met 5 augustus 2022.

09-08-2022 
 1

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Pro memorie. 09-08-2022 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Naar opgave van de Rabobank zijn er geen vorderingen.

09-08-2022 
 1

Het gereedschap is voor een deel geleased. Dit is in onderzoek. Dat geldt ook
voor de vervoermiddelen, bestaande uit busjes, waarvan twee busjes zouden
worden geleased.

09-08-2022 
 1

Een deel van het gereedschap werd geleased bij Hilti Nederland B.V. Hilti
Nederland B.V. heeft schriftelijk afstand gedaan van het eigendom van de
gereedschappen.

Van de twee geleasede vervoermiddelen is een (1) busje via de veiling
verkocht. Met betrekking tot het andere busje wordt een retentierecht
geclaimd. In onderzoek.

09-11-2022
 2

Zie 5.2. 09-08-2022 
 1

In onderzoek. 09-08-2022 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Een (geleased) busje bevindt zich bij garage De Tijvoort in Goirle. In verband
met de reparatiewerkzaamheden ad € 9.000,00 is een beroep op het
retentierecht gedaan. In onderzoek.

09-08-2022 
 1

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Toelichting 

Pro memorie.

09-08-2022 
 1

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming wordt gedurende een beperkte periode voortgezet; zie
hiervoor onder nr. 3.6 en 3.7.

09-08-2022 
 1

De werkzaamheden zijn bij aanvang van de bouwvakantie afgerond althans
beëindigd.

09-11-2022
 2

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

Nadere financiële verslaglegging aan de rechter-commissaris volgt. 09-11-2022
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Overleg met de opdrachtgever en DGA curanda. 09-08-2022 
 1

Afgerond. 09-11-2022
 2

Doorstarten onderneming

N.v.t. 09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

09-08-2022 
 1

Toelichting 

N.v.t.

09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 09-08-2022 
 1



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

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vennootschap is op 9 november 2021 opgericht zodat er derhalve geen
wettelijke verplichting tot het deponeren van de jaarrekening bestaat - mede
in verband met een verlengd boekjaar.

09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

In onderzoek. 09-08-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

09-08-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

09-08-2022 
 1

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

Onderzoek administratie en overleg met bestuurder. 09-08-2022 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 

Pro memorie.

09-08-2022 
 1



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

€ 26.477,00
09-08-2022 

 1

€ 13.505,00

Toelichting 

Na verrekeningen met onder andere het saldo van de G-rekening en nieuwe
opgekomen vorderingen is de totale vordering van de fiscus afgenomen.

09-11-2022
 2

Toelichting 

Pro memorie.

09-08-2022 
 1

2
09-08-2022 

 1

9
09-11-2022

 2

€ 52.780,20
09-08-2022 

 1

€ 65.138,62
09-11-2022

 2

Onbekend. 09-08-2022 
 1

Correspondentie en verwerken gegevens. 09-08-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Zover bekend: n.v.t. 09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1

N.v.t. 09-08-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Studie administratie en overleg derden; diverse werkzaamheden met
betrekking tot verkoop roerende zaken, afw ikkelen onderhanden werk,
onderzoek retentierecht en studie diverse overeenkomsten.

09-08-2022 
 1

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

9-2-2023 09-11-2022
 2

Pro memorie. 09-08-2022 
 1

Bijlagen
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