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Codenumner: 35284
Codenaam: prowi project en Winkel interieur BV

gerncasseerd. De totale omzet welke hierdoor niet door prowi project en winkelinterieur
BV is  veranhvoord bedraagt  € 381.297 inc l .  BTW.
Door afwezigheid van G. Korver moet B. prattje vermoederijk verantwoorderijk worden
gehouden voor het niet verantwoorden van de baten door prowi project en
winkel in ter ieur  BV.  u i t  verk lar ingen kan worden afgele id dat  H.J.G.  Leusink ook voor  de
faill issementen van de prowi-vennootschappen contacten met B. plattje heeft
onderhouden.  De handel ingen van H_J.G.  Leusink hebben er  mogel i jk  toe b i jgedragen
dat B. Plattje de baten niet bij prowi project en Winkelinterieur BV heeft verantwoord.

volgens curator w.H.J.M- Haafkes heeft prowi rnterieur voF geen recht op deze omzet
omdal in de koopovereenkomst van .1,1 oktober 2002 nadrukkelijk is opgenomen dal
Prowi  ln ter ieur  VOF geen onderhanden werk heef t  overeenomen

6.1.2 Het in staat van faill issement, ter bedri€glijke verkoiing van de rechten
van zijn schuldeisers, baten niet te hebben verantwoord, hetzij enig goed aan de
boedel te hebben onttrokken

6.1.2.1 Bevindinoen verbal isa nte n

Na het vertrek van G. Korver met onbekende bestemming verzoekt curator W.H.J.M.
Haafkes aan B. Plattje de ropende zaken namens prowi project en winkerinterieur BV te
behartigen.
"Op dat moment wist ik niets, ik had de ervaring niet, en ik was bezig met andere dingen.
lk had eigenlijk 19 en 20 september 200 vrij wilten hebben, maar na het faillissement van
Olimar moest ik van curator Haafkes blijven om de lopende zaken af te handelen, ik was
voor hem het aanspreekpunt, Korver niet meer."
uit de oprichtingsakte van prowi Interieur VoF kan worden afgereid hoe de onderringe
verhoudingen tussen de vennoten zijn vastgelegd, naast de afgesproken winstverdeling.
B. Plattje heeft m.b.t. de winstverdeling ondermeer verklaard: ,,Het contract werd ons
gewoon op die manier gepresenteerd."
uit het onderzoek Prowi-HeHe komt het decraratieadvies van curator w.H.J.M. Haafkes
waarin te lezen is dal Haaftes op 24 september 2OO2 mel B. plattie heeft gesproken
over "wat nog gefactureerd moet worden,,. Op 25 september 2002 spreekt curator
W.H.J.M.  Haafkes met  H.J.G.  Leusink over  het  boedelkrediet .
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AH-05 verkoopfacturen echter niet
administratie van Prowi

ah2tA Op 26 W.H.J.M.  Haafkes per  fax
een overzicht onderhanden werk per 25 september 2002. Omdat B. plattje op dat
moment slechts over beperkte gegevens kan beschikken is het voor hem onmogelijk een
sluitend overzicht van het onderhanden werk op te stellen. Het overzicht onderhanden
werk per 25 september 2002 blijft dan inhoudelijk ook zeer vaag. Een indicatie over de
omvang en de hoogte van het onderhanden werk krijgt curator W.H.J.M. Haafkes dan
ook n iet .  Hierop beslu i t  curator  w.H.J.M.  Haafkes dat  het  onderhanden werk s impelweg
niet overgedragen kan worden aan eventuele doorstarters.
Ten aanzien van het overzicht onderhanden werk per 25 september 2002 is ondermeer

B. Plattje: "lk heb dit stuk gemaakt, ik zal er met de curator

ook niet verzonden aan

gesproken. Ik denk dat de genoemde facturen moeten


