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KO OP 0  VEREENKOMST
De ondergetekenden:

1. mr W.H.J.M. Haafkes, advocaai en procureur, kantoorhoudende te Hengelo (O) aan 
de Enschedesestraat 60 (Postbus 171, 7550 AD), in deze zaak handelende in zijn 
hoedanigheid van curator in de navolgende faillissementen:
OlimarB.V. (F 251/02);
Prowi Holding B.V. (F 253/02);
Craie B.V. (F 255/02);
Prowi Project- en Winkelinterieurs B.V. (F 254/02),
welke faillissementen zijn uitgesproken bij vonnissen van de Rechtbank te Ahnelo 
van 18 September 2002 (Olimar B.V.) en 20 September 2002 (Prowi Holding B.V., 
Prowi Project- en Winkelinterieurs B.V., Craie B.V.),
hiema te noemen “de curator”

2. Prowi Interieur V.O.F. ten deze vertegenwoordigd door haar vennoten, de heren B. 
Plattje en M. Schoolkate
hiema te noemen “koper”

lu  aanmerking nemende:
Dat bij vonnissen d.d. 18 en 20 September 2002 bovenvermelde faillissementen zijn 
uitgesproken met aanstelling van mr W.H.J.M. Haafkes tot curator en met benoeming van mr 
A.A.A.M. Schreuder tot rechter-commissaris;

t

Dat de curator in overleg met de ING Bank onder meer kantoorhoudende te Amsterdam en 
met machtiging van de rechter-commissaris in deze faillissementen de tot de boedel van 
Prowi Project- en Winkelinterieurs B.V. behorende roerende activa, de debiteuren, de 
handelsnaam, het klantenbestand, de goodwill, de intemetsite, de telefoon- en faxnummers en 
voohzover aanwezig domeinnamen wenst te vervreemden;
Dat koper genoemde activa wenst te verwerven en dat partijen overeenstemming hebben 
beredet omirent de voorwaarden van de voorgenomen transacties;
Dat de koper de bereidheid heeft uitgesproken het bedrijfspand van Prowi Project- en Winkel- 
interieurs B.V., zoals dat is gelegen te Hengelo (O) aan de Chopinstraat 10-13, en in eigen- 
dom toebehoort aan Craie B.V., en Prowi Holding B.V. te huren voor de duur van maximaal 6 
maanden. Snelder Zijlstra Makelaars zal worden verzocht de actuele huurwaarde te bepalen. 
De curator, koper en de ING Bank zullen zieh neerleggen bij de door bovenvermelde 
makelaar vast te stellen actuele huurwaarde. Er zal door de curator van Craie B.V. en Prowi 
Holding B.V. separaat een huurovereenkomst worden geredigeerd met de bepaling dat de 
huuropbrengst de ING Bank toekomt, omdat de ING bank een eerste, tweede en derde 
hypothécaire inschrijving op de omoerende zaak heeft zoals die is gevestigd aan de Chopin
straat. 10-13 té Hengelo (O).
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straat 10-13 ts Hengelo (O).
Dat koper heeft uitgesproken ongeveer 20 van de voorheen bij de ondememing Prowi Pro
ject- en Winkelinterieurs BY in dienst zijnde personeelsleden een dienstverband te zullen 
aanbieden;

Zijn overeengekomen als volgt:
A rtikel 1 Pnerenrie zaken

De curator verkoopt aan koper, gelijk deze van de curator koopt, alle aan de ondememing in 
eigendom toebehorende activa welke zieh bevinden in bet bedrijfspand van Prowi Project- en 
Winkelinterieurs B.V. aan de Chopinstraat 10-13 te Hengelo (O), welke zaken de koper 
genoegzaam bekend zijn (en genoemd in het rapport van taxatie van Vreewijck Expertises en 
Taxaties, gedateerd 28 September 2002 met uitzondering van de aldaar genoemde courante 
goederenvoorraad) en door koper worden aanvaard in de Staat als gezien, zonder enige 
garantie of vrijwaring zijdens de boedel. Het betreft hier de volledige bedrijfsinventaxis met 
uitzondering van inventaris welke in lease o f huur is verkregen.Voor zover de curator bekend, 
zijn deze zaken niet opgenomen in het bovenvermelde taxatierapport van Vreewijck 
Expertises en Taxaties. Een afschrift van het rapport van taxatie van Vreewijck Expertises en 
Taxaties is aangehecht aan deze overeenkomsi en wordt geacht hiervan integraal deel uit te 
maken.
Voor zover gehuurde dan wel geleasde zaken zijn benoemd in deze overeenkomst en zulks bij 
de curator bekend is geworden Staat het de koper vrij deze zaken te retoumeren aan de 
verhuurder dan wel te trachten de huur c.q. lease te continueren. indien voortzetting c.q. 
vemieuwing van de huur-/lease-overeenkomst niet mocht slagen is koper mede namens de 
curator gehouden de betreffende gehuurde/geleasde zaken aan de verhuurder/ 
leasemaatschappij ter beschikking te stellen.
Indien en voor zover zieh derden melden bij de curator en aanspraak maken op een o f meer- 
dere aan de koper verkochte zaken op basis van een geldig eigendomsvoorbehoud, of anders- 
zins, zal de curator deze zaken tot maximaal de duur van het faillissement van koper op eerste 
verzoek teruggeleverd krijgen. De curator zal in dat geval de waarde van de terug te leveren 
zaken aan koper vergoeden. De waarde wordt bepaald aan de hand van het door Vreewijck 
Expertises en Taxaties d.d 28 September 2002 geredigeerde taxatierapport (bijlage) op basis 
van executiewaarde vermenigvuldigd met een factor die aangeeft het verschil tussen de 
executiewaarde en de werkelijk betaalde koopprijs. Indien en voor zover bepaalde zaken niet 
individueel in het taxatierapport staan vermeld zal de taxateur worden verzocht hiervoor 
alsnog de executiewaarde aan te geven.

Artikel 2 Overige zaken

De curator verkoopt aan koper, gelijk deze van de curator koopt, het onderhanden werk 
exclusief de voor faillissementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde produkten 
voprzovcr nog met uitgefactureerd en de debiteurenportefeuille van Pröwi Project- en Win-
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kelinterieurs per faillissementsdatum. Een afschrift van de debiteurenlijst is aangehecht aan 
deze overeenkomst en wordt geacht hiervan integraal deel uit te maken. Voorts verkoopt de 
curator aan koper, gelijk deze van de curator koopt, het volledige klantenbestand, de handels- 
naam, de goodwill, de intemetsite, de telefoon- en faxnummers en eventueel aanwezige 
domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. Voorzover voor de overdracht nog een of 
meerdere uitvoeringshandelingen door de curator moeten worden verricht, zal de curator 
daaraan op eerste verzoek voldoen.

Attilcel 3 De koopprijs
De koopprijs voor de zaken zoals beschreven in artikel 1. (roerende zaken) bedraagt 
€ 578.076,40 (zegge: vijfhonderdachtenzeventigduizendzesenzeventig euro en veertig euro- 
cent) exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De koopprijs voor de in artikel 2 (overige zaken) genoemde zaken bedraagt € 225.000,00 
(zegge: tweehonderdvijfentwintigduizend euro) voor de debiteuren en € 35.000,000 (zegge: 
vijfendertigduizend euro) voor de handelsnaam, het klantenbestand en de goodwill, eveneens 
exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Naar de mening van partijen betreft de onderhavige overeenkomst de verkoop en levering van 
de gehele of een zelfstandig deel van de gefailleerde ondememing, zodat gelet op het 
bepaalde in artikel 31 Wet op de Omzetbelasting geen B.T.W. is verschuldigd. Indien echter 
de Belastingdienst aanspraak mocht maken op voldoening van omzetbelasting over de ver
schuldigde koopprijs van de genoemde activa, zal de koper alsnog de B.T.W. over deze 
koopprijs vergoeden.
Betaling van de hiervoor genoemde koopprijs tot het totaalbedrag ad. € 838.076,40 vindt 
plaats uiterlijk op 8 oktober 2002 door overmaking op de door de curator bij de Fortis Bank 
te Almelo aangehouden boedelrekening met nummer 84.45.68.139 onder vermelding van 
“faillissement Prowi Project- en Winkelinterieurs F254/02”.

t.
Artikel 4 Risico
Het risico van alle verkochte zaken is vanaf de datum van de ondertekening van de onderha
vige overeenkomst voor rekening van koper. Ten aanzien van de gekochte en geleverde zaken 
aanvaardt de curator geen enkele aansprakelijkheid noch verstrekt hij enige garantie. In geval 
van geheel of gedeeltelijk te niet gaan van het verkochte, treden - voor zover er nog een 
verzekering (over de boedel) loopt - de verzekeringspenningen in, in plaats van het gekochte.

A r t ik e l  5 L o v o n 'n g

Levering van de zaken vindt plaats per 1 oktober 2002 ter plaatse waar deze zaken zieh 
bevinden en op de wijze zoals de wet dit bepaalt. De curator behoudt zieh de eigendom van 
de.gekochte zaken voor totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden.
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Artikel f> Tnestemminp;

De curator is door de rechter-commissaxis in de onderhavige failhssementen gemachtigd tot 
het aangaan van deze koopovereenkomst en de overdracht van de omschreven activa.

Artikel 7 Adm inistratie

De koper verplicht zieh om de hem ter beschikking gestelde administratie van de 
ondememing conform de daartoe gestelde wettelijke vereisten, mede ten behoeve van de 
curator te bewaren en voorts de door de curator of door hem aan te wijzen personen toegang 
tot die administratie te verlenen, indien en voor zover dat voor de afwikkeling van het 
faillissement noodzakelijk is. De koper heeft het recht om de gegevens nit deze administratie 
ten behoeve van een eigen bedrijfsvoering te gebruiken, althans voor zover nodig voor de 
uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 8 Algem ene vrijw aring

Koper verbindt zieh jegens de curator om mogelijke aanspraken van derden (eigendom en 
zekerheden) met betrekking tot de bij deze overeenkomst overgedragen zaken te respecteren 
en te honoreren en vrijwaart de curator voor mogelijke aanspraken van derden.

Ä T tik e l Q O n th vn d  in g

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van het recht ontbinding te vragen van de onderhavige 
overeenkomst.

Artikel 1 fi D evoegde rechtbank

Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze overeenkomst o f daaruit voort- 
vloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de 
bevoegde rechter te Aimelo.
Aldus getekend in drievoud op oktober 2002


