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Codenumme.: 35284

Codenaam: Prowi Project en Winkel interieur BV

Marskramer en Baft Smit. Hier staan geen bedragen, omdat op de twintigste september
2002 er nog helemaal geen berekening was gemaakt door mij."
"lk weet nog dat ik bij Barl Smit en Marskramer geen bedragen als onderhanden werk
heb vermeld. lk kon daar geen bedragen bij vermelden, simpelweg omdat ik niet over de
gegevens beschikfe. lk had niet de beschikking over de uitstaande afleveringsbonnen,
de werkvoorbereiding en noem maar ap, ik had niets meer."
H.J.G. Leusink: "U vraagt mij voor welk bedrag ik het onderhanden werk heb gekocht. lk
heb geen idee. Aan de hand van dit overzicht kun je daar geen antwoord op geven, dat
is heel lastig, dan moet je eersi de ins en outs precies weten."
H.J.M. Crans: "Hier komt geen mens uit, want hier staat eigenlijk niets. Daar hoef je geen
professor voor te zijn dat kun je zo wel zien."

In de koopovereenkomst van 11 oktober 2002 waarin de overname uit de boedel van
Prowi Project en Winkelinlerieur BV is vastgelegd wordt het onderhanden werk,
voorzover betrekking hebbend op de voor faill issementsdatum verrichte werkzaamheden
en geproduceerde producten voorzover nog niet uitgefacturee rd , expliciet van overdracht
uitgesloten.
In de periode van 16 oktober Vm 31 december 2002 worden door Prowi Interieur VOF
de verkoopfacturen 20020001 tlm 20020495 opgemaakt. Nadere beoordeling van deze
verkoopfacluren en/of de bijbehorende factureringsstaten en afleveringsbonnen leert dat
de verkoopfacturen vermoedelijk ten onrechte door Prowi Interieur VOF zijn opgemaakt.
Op 25 maarl 2004 wordt door J.E. Veenstra van Kroesewevers Accountant een nolitie
geschreven inzake de "winstverdeling en afwikkeling VOF naar verloop van tijd.'In de
notitie wordl ondermeer veTwezen naar mondelinge afspraken welke er, kort vertaald, op
neer  komen dat  afscheid van H.J.G.  Leusink en H.J.N.4.  Crans u i t  Prowi  In ter ieur  VOF
eerst aan de orde zou zijn tot er door Lido en Doli een bedrag van in totaal € 1.000.000
verdiend en uitbetaald zou zi.in. Leusink en Crans zijn elk € 453.780 aan vorderingen op
Ol imar BV kwi j t  geraakt  door  het  fa i l l issement  van Ol imar BV.

Verkooofacturen Prowi Proiect en Winkelinterieur BV
Op 5 augustus 2005 heeft de heer P.T. Lakeman als adviseur van de heer G. Korver een
overzicht verstrekt. Dit overzicht is opgesteld door mevrouw O.M. Korver en verwijst,
volgens de aantekeningen op bladzijde 1 van het overzicht, naar "afleveringen
gedurende de laatste 1y2 week gefactureerd".
Op bladzijde 3 van het overzicht heeft mevrouw O.M. Korver in de rubriek "rekeningen"
tevens verwijzingen gemaakt naar verkoopfactuurnummers van Prowi Project en
Winkelinterieur BV.
De door mevrouw O.M. Korver genoteerde verkoopfactuurnummers komen echter niet in
de administratie van Prowi Project en Winkelinterieur BV voor.
Op 7 september 2005 verstrekt mevrouw O.M. Korver een setje bestaande uit
(afschriften van) 6en verkoopfactuur van 20 september 2002 nr. 33738 met een
totaalbedrag van € 30.542,92, een specificatie en afleveringsbonnen.
Op 30 september 2005 heeft mr. H. Dijkstra, officier van justitie, bij Prowi Interieur VOF
stukken in beslag genomen waaronder een tiental verkoopfacturen van Prowi Project en
Winkelinterieur BV. Deze verkoopfacturen hebben 20 sept€mber 2002 als factuurdatum
en zijn oplopend genummerd van 33738 tJm 337 47 .
Op 20 september 2002 ziln er door Prowi Project en Winkelinterieur BV, in elk geval een
tiental, verkoopfacturen opgemaakt maar deze verkoopfacturen zijn niet aan de
afnemers gestuurd. De originele verkoopfacturen zijn op het bedrijfsadres van Prowi
Interieur VOF aangetroffen. Op de verkoopfacturen is met blauwe pen een schuine
streep geplaatst waardoor de verkoopfacturen feitelijk onbruikbaar zijn geworden voor
verzending aan de afnemers.
In de administratie van Prowi lnterieur VOF zijn de verkoopfacturen 20020001 Um
20020010 opgenomen. Deze verkoopfacturen hebben betrekking op dezelfde
werkzaamheden en leveringen als de eerder genoemde verkoopfacturen 33738 Um
337 47 op naam van Prowi Project en Winkelinterieur BV.
Di t  kan onder  andere worden opgemaakt  u i t  de omstandigheid dal  de onder l iggende
stukken (w.o. afleveringsbonnen) van de verkoopfacturen 33738 en 20020010 identiek
zijn. Tevens verwijzen de verkoopfacturen naar dezelfde specificaties.
Op de lijst "openstaande posten debiteuren (peilperiode 09-2002,20-09-2002)" komen
de aangetrofien verkoopfactuurnummers 33738 Vm 337 47 niet voor.
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