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Codenummer:35284

Codenaam: Prowi Project en Winkel interieur BV

Prowi Interieur VOF meerdere verkoopfacturen van Prowi Project en Winkelinterieur
BV heeft vervalst. Op 20 september 2002 heeft Prowi Project en Winkelinierieur BV in
elk geval een tiental verkoopfacturen opgemaakt met de intentie de daarin

beschreven prestatie aan de afnemers in rekening te brengen. Deze verkoopfacturen
zijn echter niet verstuurd aan de afnemers. De originele verkoopfacturen zijn

achtergehouden nadat mel pen een kruis over de verkoopfacturen is gezet. Ruim drie
weken la ter  maakt  Prowi  In ter ieur  VOF, op e igen naam, verkoopfacturen op welke
betrekking hebben op dezelfde prestaties als bedoeld in de door Prowi Project en
Winkel in ter ieur  BV opgemaakte verkoopfacturen op 20 september 2002.  Al le  v ier
vennoten van Prowi lnterieur VOF dienen mogelijk verantwoordelijk gehouden te
worden voor deze vervalste verkooofacturen;

- Prowi lnterieur VOF meerdere verkoopfacturen valselijk heeft opgemaakt. De daarbij
door Prowi lnterieur VOF gefactureerde omzet heeft betrekking op het onderhanden
werk dat blijkens de overname-overeenkomst niet aan Prowi Interieur VOF is
verkocht, sterker nog, zelfs expliciet van overname is uitgesloten. Prowi lnterieur VOF
heeft deze omzet aan de afnemers in rekening gebracht op basis van ondermeer
afleveringsbonnen die toebehoren aan Prowi Project en Winkelinterieur BV Op geen

van de afleveringsbonnen is een verwijzing aangetroffen naar eventueel
overgenomen onderhanden werk. Alle vier vennoten van Prowi Interieur VOF dienen
mogelijk verantwoordelijk gehouden te worden voor hel opmaken van deze valse
verkoopfacturen;

- Prowi Interieur VOF gebruik heeft gemaakt van vervalste verkoopfacturen. De
betreffende verkoopfacturen zijn verzonden aan de afnemers. Alle vier vennoten van
Prowi Interieur VOF dienen mogelijk verantwoordelijk gehouden te worden voor het
gebruik van deze vervalste verkoopfacturen;

- Prowi Interieur VOF gebruik heeft gemaakt van valse verkoopfacturen. De betreffende
verkoopfacturen zijn verzonden aan de afnemers Alle vier vennoten van Prowi
Interieur VOF dienen mogelijk verantwoordelijk gehouden te worden voor het gebruik

van deze valse verkoopfacturen.

(ln het belang van Prowi Inierieur VOF (huidige en toekomstige bedrijfsvoering) is er in
dit onderzoek voor gekozen om de omvang van het onderhanden werk af te stemmen
met J. Bertelink en M.G.J. Schoolkate namens Prowi Interieur VOF, dit ter voorkoming
van mogelijke onrust bij de voor Prowi Interieur VOF belangrijke klanten zoals Bart Smit

en Marskramer).

4.4 Modus operandi

H.J.G. Leusink heeft - mede namens H.J.M. Crans, B. Plattje en M.G.J. Schoolkate -

onderhandeld met curator W.H.J.M. Haafkes over de doorstart van de op 20 september
2OO2 faill iet verklaarde onderneming Prowi Projecl en Winkelinterieur BV.
Op 27 september 2QO2 heeft H.J.G. Leusink met curator W.H.J.M. Haalkes

overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de doorstart.
Op 11 oktober 2OO2 wordt de doorstart geformaliseerd en vindt ondertekening van de

koooovereenkomst Dlaats. Hoewel Prowi Interieur VOF is opgericht door H J.G. Leusink,

H.J.M.  Crans,  B.  Plat t je  en M.G.J.  Schoolkate gezamenl i jk  (middels  besloten

vennootschappen ) wordt de koopovereenkomst namens Prowi Interieur VOF door B
Plattje en M.G.J. Schoolkate ondertekend.
zowel Plattje als Schoolkate zijn niet betrokken geweest bij de onderhandelingen met

curator W.H.J.M. Haafkes en zeggen zich nauwelijks verdiept te hebben in de inhoud

van de koooovereenkomst. H.J.G. Leusink heeft aan de andere vennoten van Prowi

Interieur VOF medegedeeld dat in de koopovereenkomst alle zaken van curator

W.H.J.M. Haafkes zijn overgenomen.
B. Plattje en H.J.G. Leusink worden ervan verdacht namens Prowi Project en

Winkelinterieur BV enerzijds baten niet te hebben verantwoord aan curator W.H.J.M.

Haafkes en anderzijds voorraden om niet, hetzU klaarblijkelijk beneden de waarde te

hebben vervreemd.
Prowi Interieur voF (en haar vennoten) wordt ervan verdachl in het faill issement van

Prowi Project en Winkelinterieur BV ter bedrieglijke verkortlng van de rechten van

schuldeisers enig goed, te weten onderhanden werk en voorraad halffabrikaten, aan de

\_.
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