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Onderhandelinoen over mooeliike overname van het onderhanden werk
Oo 27 seotember 2002 stuur t  curator  W.H.J.M.  Haafkes een fax aan H.J.G.  Leusink .
Hierin bevestigt curator W.H.J.M. Haafkes op hoofdlijnen de met H.J.G. Leusink
gemaakte afspraken over de doorstart. Het onderhanden werk wordt blijkens deze fax
niet overgedragen aan de doorstarters.
Curator W.H.J.M. Haafkes heeft op 2 oktober 2002 de concept-koopovereenkomst
(D21lB)  opgeste ld.  Deze concept-koopovereenkomst  is  op 2 oktober  2002 ter
beoordeling aan de rechter-commissaris voorgelegd en tevens op dezelfde dag naar mr.
Kroon gefaxt ter beoordeling.
Op dezelfde dag ontvangt curator W.H.J.l\4. Haafkes van mr. Kroon per fax een reactie in
de vorm van handgeschreven wijzigingen en aanvullingen op de concept-overeenkomst.
Op 4 oktober  2002 ontvangt  curator  W.H.J.M.  Haafkes opnieuw een fax (16.12 uur)  van
mr. Kroon, waarin Kroon verzoekt om de aanpassingen op de concept-
koopovereenkomst aan hem ter beoordeling voor te Ieggen.
Op 26 september 2002 stuurt B. Plattje op verzoek van curalor W.H.J.M. Haafkes een
overzicht van het onderhanden werk per 25 september 20Q2 van Prowi Project en
Winkelinterieur BV. Het overzicht geeft echter geen enkel houvast over de omvang en de
hoogte van het  onderhanden werk per  25 september 2002.  Curator  W.H.J.M.  Haafkes ls
dan ook van mening dat het onderhanden werk van Prowi Project en Winkellnterieur BV
niel overgedragen kan worden.
Curator W.H.J.M. Haafkes heeft zijn concept-koopovereenkomst van 2 oktober 2002 op
4 oktober 2002 aangepast, echter niet alle door mr. Kroon voorgestelde wijzigingen zijn
door curator W.H.J.M. Haafkes overgenomen. Met name Kroon's aantekeningen bij
artikel 2, waarin hij schrijft dat het onderhanden werk per 20 september 2002 wordt
overgedragen, heeft curator W.H.J.M. Haafkes niet overgenomen, immers Haafkes heeft
geconcludeerd dat het onderhanden werk niet overgedragen kan worden.
De door curator W.H.J.M. Haafkes aangepaste concept-koopovereenkomst heefl
Haafkes oo 4 oktober 2002 zowel naar:
- Prowi, ter attentie van Leusink, als naar
- Damste Advocaten, ter attentie van Kroon gefaxt.
Op 7 oktober 2002 heeft curator W.H.J.M. Haafl<es de aangepaste concept-
koopovereenkomst, welke inmiddels was goedgekeurd door de ING-Bank alsmede door
Kroon en/of Leusink namens de kopers, naar de rechler-commissaris gestuurd.
Op 11 oktober 2002 is de definitieve koopovereenkomst getekend door Plattje en
Schoolkate, alsmede door curator W.H.J.M. Haafkes . Bij deze ondertekening waren ook
aanwezig de heren Kroon,.laspers, Leusink en Crans- De omschrijving van artikel 2 van
de koopovereenkomst "het onderhanden werk exclusief de voor faill issementsdatum
verrichte werkzaamheden en geproduceerde producten voorzover nog niet
uitgefactureerd" maakt duidelijk dat het aldaar omschreven onderhanden werk door
curator W.H.J.L4. Haafkes niet is overgedragen aan Prowi Interieur VOF-
Van de zaken die in de koopovereenkomst van 11 oktober 2002 door curator W.H.J.M.
Haafkes zijn verkocht aan Prowi lnterieur VOF heeft de levering plaats gevonden per
'l oktober 2002 (artikel 5). Door Prowi Interieur VoF gegenereerde omzel na 1 oktober
2002 komt dus aan Prowi lnterieur VOF toe. voor zover ook verricht n6 deze datum.

In de administratie van Prowi Interieur VOF zijn verkoopfacturen en onderliggende
specificaties (afleverings- en montagebonnen) aangetroffen welke mogelijk betrekking
hebben op het onderhanden werk van Prowi Project en Winkelinterieur BV.
De betreffende verkoopfacturen zUn opgenomen in AH-06.
De genoemde verkoopfacturen in AH-OO zijn met een medewerk€r van Prowl Interleur
VOF te weten J.F. Bertelink (G 1 1) medewerker-expeditie doorgenomen.
De bevindingen van J.F. Bertelink zijn verwerkt in het overzicht "facturen Prowi-nieuw 16
okt.-31 dec. 2002' f D20/A).
M.G.J. Schoolkate (V04-05) heeft de conclusies van J.F. Bertelink bevestigd, te weten
dat Prowi Interieur VOF (een gedeelte van) het onderhanden werk van Prowi Project en
Winkelinterieur BV heeft gefactureerd. In het overzicht D/20lA is het onderhanden werk
(tot en met 30 september 2002) van Prowi Project en Winkelinterieur BV opgenornen en
beciiferd oo €381.297 inclusief BTW.
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