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Algemene gegevens
Naam onderneming
Meppelink-W esterhof Dalen B.V. c.s.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap Meppelink W esterhof
Dalen B.V.
Statutair adres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Vestigingsadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Correspondentieadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
KvK-nr: 71626794
Faillissementsnummer: F18/19/75
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Gegevens gefailleerde 2 : de besloten vennootschap Meppelink Bouw bedrijf
B.V
Statutair adres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Vestigingsadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Correspondentieadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
KvK-nr: 71626794
Faillissementsnummer: F18/19/76
Gegevens gefailleerde 3 : de besloten vennootschap Meppelink Tegelw erken
B.V.
Statutair adres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Vestigingsadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
Correspondentieadres: Mepperstraat 54, 7855 TB te Meppen
KvK-nr: 68287631
Faillissementsnummer: F18/19/103
Gegevens gefailleerde 4 : de besloten vennootschap Meppelink
Schilderw erken B.V.
Statutair adres: Meppen, gemeente Coevorden
Vestigingsadres: Meppenstraat 54, 7855 TB te Meppen
Correspondentieadres: Meppenstraat 54, 7855 TB te Meppen
KvK-nr: 68287658
Faillissementsnummer: F18/19/104

Activiteiten onderneming
Meppelink-W esterhof Dalen B.V.
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezighoudt met Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw ,
stukadoren, bouw bedrijf, timmerbedrijf.
Meppelink Bouw bedrijf B.V. :
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezighoudt met Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw ,
stukadoren, bouw bedrijf, timmerbedrijf.
Meppelink Tegelw erken B.V. :
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezighoudt met het afw erken van vloeren en w anden. Het
aannemen van tegelw erk.
Meppelink Schilderw erken B.V. :
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezighoudt met schilderen en glas zetten. Het uitoefenen
van een schildersbedrijf.

Financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Omzet:
Gefailleerde
Gefailleerde
Gefailleerde
Gefailleerde

1:
2:
3:
4:

2018: € 218.692,- 2017: n.n.b.
2018: onbekend 2017: € 547.135,2018: n.n.b. 2017: n.n.b.
2018: n.n.b. 2017: n.n.b.

W inst en verlies:
Meppelink Bouw bedrijf B.V.
2019: onbekend
2018:
2017: € - 81.245,- verlies - na belastingen
Meppelink-W esterhof Dalen B.V.
2019: onbekend
2018: € 61.919,- na belastingen
2017: onbekend
Meppelink Tegelw erk B.V.
2019: onbekend
2018: onbekend
2017: onbekend
Meppelink Holding B.V.
2019: onbekend
2018: onbekend
2017: onbekend
Balanstotaal:
Meppelink Bouw bedrijf B.V.
2019: onbekend
2018: onbekend
2017: € 583.040,2016: € 445.576,Meppelink-W esterhof Dalen B.V.
2019: onbekend
2018: € 249.890
2017: onbekend
Meppelink Tegelw erk B.V.
2019: onbekend
2018: onbekend
2017: onbekend
Meppelink Holding B.V.
2019: onbekend
2018: onbekend
2017: onbekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement
bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden nihil.
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Boedelsaldo
25-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
25-07-2019
1

van
21-5-2019
t/m
22-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

135,60 uur

totaal

135,60 uur

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Meppelink-W esterhof Dalen B.V. is op 8 mei 2018 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 11 mei 2018. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door Meppelink Holding B.V. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door Meppelink Holding B.V.
De vennootschap Meppelink Bouw bedrijf B.V. is op 6 maart 2017 opgericht en
in het Handelsregister ingeschreven sedert 13 maart 2017. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door Meppelink Holding B.V. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door Meppelink Holding B.V.
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De vennootschap Meppelink Tegelw erken B.V. is op 6 maart 2017 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 13 maart 2017. De aandelen
van de vennootschap w orden gehouden door Meppelink Holding B.V. Het
bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door Meppelink Holding B.V.
De vennootschap Meppelink Schilderw erken B.V. is op 6 maart 2017 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 13 maart 2017. De aandelen
van de vennootschap w orden gehouden door Meppelink Holding B.V. Het
bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door Meppelink Holding B.V.
De vennootschap Meppelink Holding B.V. is op 6 maart 2017 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 13 maart 2017. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door de heer K.M.M. Meppelink. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door de heer K.M.M. Meppelink.
De gefailleerde vennootschappen maken deel uit van een groep w elke is
w eergegeven in het als bijlage aan dit verslag gehechte organogram. Deze
groep maakt tevens deel uit van Meppelink Materieel B.V. bij w ie de meeste
roerende zaken in eigendom zijn w elke w erden gehuurd door de andere
vennootschappen. Vlak voor faillissement zijn door de echtgenote en de
heer Meppelink tw ee nieuw e vennootschappen opgericht w elke sindsdien
onafhankelijk soortgelijke activiteiten als gefailleerden ontplooien.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.

25-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:
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- Een Bedrijven Compact Polis bij Univé
- Een aansprakelijkheidsverzekering bij ASR
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd. De curator is nog onbekend met een eventuele
premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur
De vennootschap Meppelink W esterhof Dalen B.V. huurt een bedrijfsruimte
aan Noordw ijk 49a te (7751 AH) Dalen.
Verhuurder is: Meppelink-W esterhof Beheer B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op
1 juli 2023.
De curator en verhuurder zijn in overleg over de beëindiging van de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad.
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Als gevolg van slechte w eersomstandigheden en de onmogelijkheid om
bankgaranties af te kunnen geven, zouden eind 2017 begin 2018 een aantal
nieuw bouw projecten ernstig zijn vertraagd hetgeen in combinatie met sterk
oplopende personeels- en materiaalkosten ertoe heeft geleid dat in rap
tempo grote liquiditeits problemen zijn ontstaan. Uiteindelijk heeft de
leverancier van de arbeidskrachten (via Payrolling) in samenspraak met de
bouw stoffen-leverancier w egens grote betalingsachterstanden w elke niet
meer w erden ingelopen de faillissementen aangevraagd.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er geen
personeelsleden in vaste dienst. Personeelsleden w erden op basis van
payrolling bij de verschillende vennootschappen ingehuurd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
In het jaar voor de faillissementen w aren er eveneens geen personeelsleden
in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
plaatsgevonden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
w elke in opdracht van de pandhouder door NTAB zijn getaxeerd. Al deze
zaken zijn (voor zover geen leasezaken en/of vallend onder een
eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig (stil) verpand aan Coöperatieve
Rabobank U.A.
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Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Pandhouder en curator zijn
nog in overleg over de w ijze van verkoop.
De curator en de pandhouder zijn een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling overeengekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op een deel van de roerende zaken.
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken
zal overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erk portefeuille van geringe omvang en enige
geringe voorraad aangetroffen. Complicerende factor is dat bij de
onderhanden w erken er door de opdrachtgevers al meer is betaald dan de
stand van het w erk rechtvaardigt en/of dat er sprake is van allerlei gebreken
in het geleverde w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
plaatsgevonden.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn afgezien van mogelijk enig immaterieel actief geen andere activa
aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van €
133.765,84 aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de Coöperatieve
Rabobank U.A.
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Het is nog niet duidelijk of en zo ja w at voor opbrengst gerealiseerd kan
w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde
vennootschappen verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement een
bedrag van € 385.350,49 + p.m. w egens rente en kosten te vorderen. Naast
de gefailleerde vennootschappen zijn tevens Meppelink Holding B.V. en
Meppelink Materiaal B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor dit krediet.
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5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten:
- een overeenkomst
225-FV
- een overeenkomst
224-FV
- een overeenkomst
226-FV
- een overeenkomst
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van financial lease met betrekking tot het voertuig Vvan financial lease met betrekking tot het voertuig Vvan financial lease met betrekking tot het voertuig Vvan operational lease met betrekking tot tw ee copiers

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschappen zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve
van Coöperatieve Rabobank U.A. :
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- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris,
huidige en toekomstige voorraden, vervoersmiddelen en vorderingen op
derden één en ander voor zover eigendom en niet belast met een eerste
pandrecht ten behoeve van derden.
- 2e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 215.000,00 te
vermeerderen met renten en kosten, gevestigd op het registergoed Neie Hof
3 te Garminge.
- Borgstelling verleend door de heer K.M.M. Meppelink tot een bedrag ad €
350.000,00.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank
de positie van separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben enkele schuldeisers gebruik gemaakt.
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
plaatsgevonden en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en
gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij
en leveranciers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de exploitatie w as niet mogelijk en/of aan de orde vanw ege
het feit dat er geen personeel in dienst van de vennootschappen w as, dit in
combinatie met het feit dat de bedrijfsactiviteiten reeds voor datum
faillissement door de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen zijn
overgedragen aan een tw eetal vennootschappen op naam van zijn
echtgenote. Zie hiervoor sub 1.1.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie sub 6.1. Een doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren.
Feitelijk heeft de bestuurder echter w el voorafgaand aan de faillissementen
een soort oneigenlijke doorstart gerealiseerd omtrent w elke kw estie de
curator nog met de bestuurder in overleg is om tot een financiële regeling
dienaangaande te komen.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben tal van inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschappen een ordentelijke administratie aangetroffen
die aan de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschappen zijn in 2017 opgericht. De jaarrekeningen van de
vennootschappen inzake 2017 zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator doet hier onderzoek naar en moet dat onderzoek nog vervolgen
en voltooien.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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De curator doet hier onderzoek naar en moet dat onderzoek nog vervolgen
en voltooien.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet hier onderzoek naar en moet dat onderzoek nog vervolgen
en voltooien.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben tal van inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden en er is
schriftelijk en mondeling contact onderhouden met diverse betrokkenen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator en de huur vanaf datum faillissement.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.066,00
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Meppelink W esterhof Dalen B.V. : € 30.516,00
Meppelink Bouw bedrijf B.V. : € 0,00
Meppelink Tegelw erken B.V. : € 2.550,00
Meppelink Schilderw erken B.V. : € 0,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.677,58
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Meppelink W esterhof Dalen B.V. : € 1.804,74
Meppelink Bouw bedrijf B.V. : € 5.522,74
Meppelink Tegelw erken B.V. : € 4.187,05
Meppelink Schilderw erken B.V. : € 2.163,05

8.5 Aantal concurrente crediteuren
83
Meppelink W esterhof Dalen B.V. : 24
Meppelink Bouw bedrijf B.V. : 55
Meppelink Tegelw erken B.V. : 3
Meppelink Schilderw erken B.V. : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.752.206,32
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Meppelink W esterhof Dalen B.V. : € 174.691,71
Meppelink Bouw bedrijf B.V. : € 1.382.117,20
Meppelink Tegelw erken B.V. : € 160.808,68
Meppelink Schilderw erken B.V. : € 34.911,95

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen de faillissementen gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.4 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
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- debiteurenincasso;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- verkoop roerende zaken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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