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Fai llissementsnummer 
Datum uitspraak 
Curator 
Rechter-commissaris 

Activiteiten onderneming 

Omzetgegevens 
Personeel gemiddeld aantal 

Saldo einde verslagperiode 

Verslagperiode 

in het faillissement van: 

SUNBLOCK B.V. 

Datum: 17 november 2021 

CUR202000134 
17 augustus 2020 
Mr P. van de Laarschot 
Mr U.I.D. Luydens 

1a. de import en export van- en de handel 
in papierwaren, gordijnen , parasols , 
zonneschermen, textielwaren , ijzeren 
buizen, staven en soortgelijke artikelen , 
alsmede de fabricage en assembla ge van 
deze goederen; 
b. het stellen van bargtocht en andere 
garanties en het in eigendom overdragen 
of verhypothekeren , verpanden of 
anderszins bezwaren van 
vermogensbestanddelen een en ander tot 
zekerheid voar de voldoening v an de 
schulden der vennootschap en van de 
schulden van derden; 
c. het verkrijgen, bezitten, vervreemden , 
beheren, exploiteren en ontwikkelen van 
registergoederen en/of enig recht op of 
be lang in registergoederen; 
d. het oprichten van- en het deelnemen in 
vennootschappen of ondernemingen met 
een soortgelijk of aanverwant doeL 
2. De vennootschap is bevoegd al datgene 
te verrichten wat ter bereiking van haar 
doel nuttig of nodig mocht zijn of daaraan 
verbonden of bevorderlijk mocht zijn in de 
ruimste zln des woords, waaronder 
begrepen het deelnemen in en het beheren 
van ondernemingen en vennootschappen . 
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NAf 22.179,02 

17 augustus 2020 - 17 november 2021 
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Bestede uren in verslag periode 
Bestede uren Totaal 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie 
1.2 Winst en verlies 
1.3 Balanstotaal 
1.4 Lopende procedures 
1.5 Verzekeringen 
1.6 Huur 
1.7 Oorzaak faillissement 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
2.2 Aantal in jaar voor fai llissement 
2 .3 Datum ontslagaanzegging 

Werkzaamheden 

3. Activa 

ONROERENDE ZAKEN 
3.1 Beschrijving 
3.2 Verkoopopbrengst 
3.3 Hoogte hypotheek 
3.4 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

BEDRIJFSMIDDELEN 
3.5 Beschrijving 

3.6 Verkoopopbrengst 
3.7 Boedelbijdrage 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

Werkzaamheden 

93.4 
93.4 

Directeur Michael A. de Jongh 
Onbekend 
Onbekend 
Er lopen geen procedures 

Geen huurovereenkomst 
Het onbetaald laten van d iverse 
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schulden. Zie ook 7. 

1 
1 
In oktober 2020 IS de 
arbeidsovereenkomst geeindigd to en de 
werknemer een eenmanszaak beg on en 
van daaruit zijn werkzaamheden 
declareerde. 

n.v.t. 

Diverse onderdelen veer onderhanden
werk waren in voorraad , en werden 
verwerkt gedurende het fai llissement. 



VOORRADENI ONDERHANDEN WERK 
3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 
3.11 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

ANDERE ACT/VA 
3.12 Beschrijving 

3. 13 Verkoopopbrengst 
Werkzaamheden 

4. Deb iteuren 

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst 
4.3 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

5. 8ank I Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) 
5.2 Leasecontracten 
5.3 Beschrijving zekerheden 
5.4 Separatistenpositie 
5.5 Boedelbijdragen 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
5.7 Reclamerechten 
5.8 Retentierechten 

Werkzaamheden 

, 
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Er waren 15 opdrachten 
onderhandenwerk. Hiervan zijn 
heden 12 opgeleverd. 
Zie overzicht totalen 

Afwerken van onderhanden werk. 

Girobank saldo 
RBC Corp. Acc. 
RBC savings 
RBC cur. Ace. 

NAf 180.67 
NAf 1.855 ,-
NAf 759 ,41 
NAf 5,75 

voor 
riot 

De laatste rekening is als 
faillissementsrekening aangehoude n. 
De saldi van de andere rekeningen zijn 
naar de failiissementsrekening 
overgebracht. 
Kia truck 
Kia NAf 7.500 

Er zijn 6 debiteuren veor een 
bed rag van NAf 26.576,90. 
debiteuren zijn aangeschreven. 

totaal 
Aile 



6. Doo rstart I voortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 
6.1 Exploilatie I zekerheden 

6.2 Financiele verslaglegging 

Werkzaarnheden 

DOORSTART 
6.3 Beschrijving 
6.4 Verantwoording 
6.5 Opbrengst 
6.6 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Oepot jaarrekeningen 

7.3 Goedkeuring verklaring accountant 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paul ianeus handelen 

Werkzaamheden 
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15 opdrachtgevers hadden de helrt van 
de aanneernsom betaald. Ter 
voorkoming van schade wordt dit 
onderhandenwerk rnet toestemming van 
de rechter-commissaris afgemaak1. Van 
de opbrengst gaan arbeids- en 
materiaalkosten af waardoor de m arges 
erg klein zijn. 
Zie bijgaand overzicht van totalen 
inkomsten en uitgaven. 

NVT 

De boekhouding , voorzover deze 
bestaat, is zeer gebrekkig. 
De administratie bestaat sinds 2015 uit 
facturen en bankafschriften opgeborgen 
in ordners en is niet transparant. Het is 
niet mogelijk om een overzicht van 
ontvangsten en uitgaven op te stellen. 

De laatste jaarrekening dateert van 
2014. 

Voldaan. 
Onder verwijzing naar het gestelde in 7.1 
en 7.2 is er sprake van onbehoorlijk 
bestuur. De bestuurder heeft zijn taak 
niet naar behoren vervuld . 
Er zlJn geen aanwijzingen voar 
paulianeus handelen. 



8. Cred iteu ren 

8.1 Boedelvorderingen 
8.2 Preferente vordering belastingdienst 
8.3 Preferente vordering SVB 
8.4 Andere pref. crediteuren 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Werkzaamheden 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) 
9.2 Aard procedure 
9.3 Stand procedure 

Werkzaamheden 

10. Ove ri9 

10.1 Termijn afwikkeling fai llissement 
10.2 Plan van aanpak 
10.3 Indiening volgend verslag 

Werkzaamheden 

Mr P. aa rschot' 
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NAf 435.367,43 
Niet ingediend 

10 
NAt 59.521 ,80 
Geen uitkering aan crediteuren 

N.v.t. 

4 maanden 
Afmaken van onderhanden werken. 
16 maart 2022 


