
Codenummer: 35284

Codenaam: Prowi Project en winkel interieur BV

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij terzake naar genoemde

ambtshand e l ingen.

Sa menva t t ina a m btsha ndel inoen:
Uit het in dit proces-verbaal beschreven onderzoek komt het yglMgdg! naar voren dat:
- Prowi Project en Winkelinterieur BV de baten, welke voort zijn gekomen uit het

onderhanden werk per faill issementsdatum 20 septembet 2002, niet heeft
verantwoord aan curator  W.H.J. l \ ,4 .  Haafkes a ls  beheerder  van de boedel .  Na het
uitspreken van het faill issement is de heer G. Korver vrijwel onmiddellijk vertrokken
met een voor  cura lor  W.H.J.M.  Haafkes onbekende bestemming.  De verdere
afwikkeling van het faill issement wordt door de afwezigheid van de heer G. Korver
lastiger. Een direct aanspreekpunt bij het faill iete Prowi Project en Winkelinierieur BV
ontbreekt voor curator W.H.J.l\4. Haafkes. Op verzoek van curator W H.J.l\4. Haafkes
neemt B. Plattje de taken van directeur/eigenaar G. Korver waar. Op verzoek van
curator W.H.J.M. Haafkes maakt B. Plattje een overzicht onderhanden werk per 25
seotember 2002.  Omdat  het  onderhanden werk rondom fa i l l issementsdatum moei l i jk
in  kaar t  oebracht  kan worden beslu i t  curator  w.H.J.M.  Haatkes nel  onoernanoen werK

HATkes nA HJElTeusrnk. Met betrekking tot de uitslu itingsclau sule van het
onderhanden werk in de koopovereenkomst heefl curator W.H.J.M. Haafkes de
doorstarters zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld. Het niet
verantwoorden van de baten uit onderhanden werk dient mogelijk aan B. Plattje en
H.J.G.  Leusink toegerekend 1e worden,  gezien hun bekendheid met  de mot iver ing van
curator W.H.J.M. Haafkes waarom hij het onderhanden werk niet kon en heeft
overdragen;
Prowi Proiect en Winkelinforieu' BV de e^ faill issementsdatum aalwezioe voorraad

katen, buiten het zicht vg-n-9.gla-tpl W H.JJ!4 Haafkes heeft onttrokken aan de
boede l .
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Prowi Interieur VOF heeft niets betaald voor de voorraad halffabrikaten' waarvan de
w
------:---Prowi InteiiE[F-VOF:EnEiZrjBs gelden, in de vorm van het incasseren van
onderhanden werk welke Prowi Project en Winkelinterieur BV toe behoort te komen
en anderzijds de op faill issementsdatum aanwezige voorraad halffabriKaten, buiten

het zicht van curator W.H.J.M. Haafkes heeft onttrokken aan de boedel. Door Prowi

Interieur VOF zijn ondermeer activa gekocht uit het faill issemenl van Prowi Project en
Winkelinterieur BV. Met betrekking lot deze overname heeft curator W.H J.l\4.
Haafkes een koopovereenkomst opgesteld, welke overeenkomst ongeveer een weel(
voor  onder tekening door  mr.  Kroon en H-J.G.  Leusink namens Prowi  ln ter ieur  VOF is
goedgekeurd. Op 11 oktober 2002 heefl ondertekening van de koopovereen komst
plaalsgevonden in hel bijzijn van alle vennoten van Prowi Interieur VOF. Aangezien

de overdrachl van het onderhanden werk voor faill issementsdatum in de

koopovereenkomst expliciet is uitgesloten alsmede de voorraad halffabrikaten niet is

overgedragen en er daadwerkelijk niets voor het onderhanden werk en de voorraad
halffabrikaten is betaald, bestaat hel vermoeden dat Prowi lnterieur VOF ten onrecht€
de baten met betrekking tot het onderhanden werk buiten het zichtsveld van curator
W.H.J.M. Haafkes hee{t geincasseerd en daardoor onttrokken aan de boedel. Alle

vier vennoten van Prowi Interieur VOF dienen mogelijk verantwoordeliik gehouden te

worden voor deze onttrekking aan de boedel van Prowi Project en Winkelinlerieur BV;

chter

\-'

klante oMaarde voor Plattje, Leusink,
Crans en Schoolkate om door te starten.
De voorraad halffabrikaten is niet aan te merken als courante vooiiaad .

nGa6orraacl omdat
vanaf de doorstart-onderhandetingen duidelijk is dat Bart Smit en Markramer klant
b l i iven.
De voorraad halffabrikaten (feitelijk onderhanden werk) wordt in de
G;ovtr;enfomst-vanl-i-ok]-tober 2002 niet overgedragen (niet begr-epen onder art 1
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