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Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het debiteurenoverzicht per 20 september 2002
de verkoopfacturen 33738 th^ 33747 niel voor komen..,/
De met de genoemffinde omzet is
van) Prowi Project en Winkelinterieur BV ten goede gekomen.

Onderhanden werk Prowi  Pro iect  en Winkel in ter ieur  BV:

n iet  aan (de boedel

Naast genoemde verkoopfacturen die voor Prowi Project en Winkelinterieur BV
onbruikbaar zijn geworden is er mogelijk sprake van een omvangrijk bedrag aan
onderhanden werk (ca. € 380.000) dat niet bi.j Prowi Project en Winkelinterieur BV
verantwoord is. Met betrekking tot dat onderhanden werk is het onderstaande van
Dera ng.
Op 26 september 2002 stuurt B. Plattje op verzoek van curator W.H.J.M. Haafkes per fax
een overzicht onderhanden u,erk per 25 september 2002. Omdat B. Plattje op dat
moment slechts over beperkte gegevens kan beschikken (in het bijzonder heeft Plattje
geen informaiie over de grote klanten Bart Smit en Marskramer) is het voor hem
onmogelijk een sluitend overzicht van het onderhanden werk op te stellen. Het overzicht
onderhanden werk per 25 september 2002 blijft inhoudelijk dan 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 .  Hieroo beslu i t  curator  W.H.J.M.  Haafkes dat  het
onderhanden werk s impelweg n iet  overged aan evenluete ooors

name van 0e  k lan len  bar t  Smr t  en  MarsKramer e r
nog vele ' nen e mon
van Prowi Project en bij J. F. Bertelinkafgegeven, dan wel door

Plattje de omvang van het
overgaan lot het opmaken

Bertelink nog niet doorgeschoven naar B. Plattje, waardoor B.
onderhanden werk(nog) niet kan vaststellen, laat staan kan

I

van verkoopfacturen.
De met deze bonnen corresponderende omzet zal hierna aangeduid worden als
"onderhanden werk Prowi Proiect en Winkelinterieur BV' .
^--:=--"""-.....,:-#.-:-uo z/ seoremoer zuuz sruun cu-;16-r-WTIJMJISSfkGTeen fax aan H.J.G. Leusink.
Hier in  bevest ig i  curator  W.H.J.M.  Haafkes hoofdlijnen de .J.G.  Leusink

kte afsorakEn ovei--dEloorstart. Het en werk en
doorstaners.

(Concept-) Koooovereenkomst:
Curator Haafkes maakl vervolgens een concept-koopovereenkomsl op, welke hij op
2 oktober 2002 faxl aan mr. R.W.A. Kroon. Nog diezelfde dag krijgt curator W.H.J.M.
Haafkes van mr. R.W.A. Kroon per fax een reactie in de vorm van handgeschreven
wijzigingen en aanvullingen op de concept-koopovereenkomst. Mr.
aan curator  W.H.J.M.  Haafkes om in ar t ike l  2  van de

Kroon verzoekt om deze
aanvul l ing nadat  h i j  daar ,  vermoedel i jk  door  H.J.G.  Leusink,  op is  gewezen.  N,4r .  Kroon
heeft zijn reactie aan curator W.H.J.M. Haafkes op 2 oktober 2002 ook per fax gestuurd
aan Prowi Interieur VOF. B. Plattje heeft verklaard dat hij in elk geval een afschrift van
deze fax heeft onlvangen en dat hlj daarop o.a. een wijziging in de tenaanrstelling van de
koper heeft aangebracht. Ook heeft Plattje voorgesteld de omschrijving van Kroon m.b.t.
"het onderhanden werk per 20 september 2002" te wijzigen in "het onderhanden werk."
Na voorafgaand telefonisch overleg tussen curator W.H.J.M. Haafkes en mr. Kroon,
waarbij gesproken is over o.a. de omschrijving het onderhanden werk, verzoekt Kroon op
4 oktober 2002 de aanpassingen op de concept-koopovereenkomst aan hem ter
beoordeling voor te leggen.
De door mr. Kroon voorgestelde aanvulling/wi.iziging met betrekking tot het onderhanden
werk wordt echter niet door curator W.H.J.M. Haafkes overgenomen: integendeel zelfs,
hij sluit het onderhanden werk per faillissementsdatum juist geheel uit. CurqtqlVLl!-!!!

es komt tol dit besluit mede naar aanleidinq van de fax d . d . 2 6

fe i te l i ik  noo n iet  kan worden beoaald.
-op 4 oktober 2002TEifficurai6i W.H.J.M. Haafkes per fax de aangepaste concepF
koopovereenkomst aan zowel mr. Kroon, als Prowi Interleur VOF t.a.v. H.J.G. Leusink.
Beide heren zijn daarmee ook schriftelijk op de hoogte van de omschrijving inzake het
"onderhanden werk Prowi Project en Winkelinterieur BV". Op 7 oktober 2002 heeft
curator W.H,J.M. Haafkes de aangepasle concept-koopovereenkomst, welke inmiddels


