
 

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 

INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN 

W.G. TRAPENBERG AIRCONDITIONING SERVICE N.V. 

Datum: 22 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennootschapsgegevens:  : W.G. Trapenberg Airconditioning Service N.V.  

      (“Trapenberg”) 

Oprichtingsdatum   : 28 december 1992 (vestigingsdatum 1 december  

      1957) 

Vestigingsadres    : Seru Loraweg 105, Curaçao   

Faillissementsnummer   :  Cur201803038 

Datum uitspraak faillissement  :  26 september 2018 

Curator     :  mr. C.M. van Liere 

Rechter-commissaris   :  mr. P.E. de Kort  

Activiteiten onderneming  : Leverancier en installateur van koelinstallaties  

Omzetgegevens    : onbekend  

Personeel op datum faillissement : 48 personen.   

Verslagperiode    :  18 april t/m 21 oktober  2019 

Bestede uren 18 april – 21 oktober  : 57,9 

Bestede uren totaal   : 968.10 uur  
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Opmerkingen vooraf  

 

Dit is het derde verslag van de curator van Trapenberg. Het verslag bestrijkt de periode van 19 april 

t/m 21 oktober 2019. 

 

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 

stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid 

van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit 

faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit 

verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van 

enig recht. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer 

volgens de in Curaçao geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.  

 

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekvandoorne.com/
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1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie: 

Afgerond, zie verslag 1.    

                                 

1.2 Winst en verlies, balanstotaal: 

Afgerond, zie verslag 2.  

 

1.3 Lopende procedures: 

Bij verstekvonnis van 18 juni 2018 is Riba NV - een voormalig exploitant van het Howard 

Johnson hotel die een aircosysteem van Trapenberg heeft geleased - veroordeeld om aan 

Trapenberg te betalen het bedrag van ANG 73.682, alsmede de leasebedragen over de 

periode december 2017 tot aan juni 2018, vermeerderd met de overeengekomen rente van 

1,25 % per maand over dat bedrag, vermeerderd met de omzetbelasting daarover, gerekend 

vanaf 23 november 2017 tot de dag der algehele voldoening. Nadien heeft de advocaat van 

Riba het Gerecht verzocht om het verstek te zuiveren en de zaak voor antwoord op de rol te 

zetten. De curator heeft in onderzoek of dit procedureel kon worden toegestaan (er zou 

immers mogelijk verzet moeten worden ingesteld en geen verzoek tot zuivering) en in een 

voorkomend geval het vonnis tegen Riba ten uitvoer laten leggen.  

 

In verband met (en vooruitlopend op) de procedure tegen Riba is er door de voormalig 

advocaat van Trapenberg tevens (revindicatoir) beslag gelegd op het airco systeem. Om 

verschillende redenen is dit beslag niet ten uitvoer gelegd. De curator zal met de eigenaar 

van het hotel, Emmazicht, in overleg treden over het aircosysteem – ook gelet op de 

voorgenomen openbare verkoop van het hotel (welke veiling tot nu toe zonder resultaat is 

gebleven).  

 

Medio februari 2019 is het (voormalig) Howard Johnson hotel op een executoriale veiling 

verkocht. De curator heeft de veilingkoper voor- en na de veiling geïnformeerd over de 

rechten van de boedel ten aanzien van het aircosysteem. Thans zijn er onderhandelingen 

gaande tussen de curator en de nieuwe eigenaar van het hotel over een vergoeding voor het 

aircosysteem.   

 

De afgelopen verslagperiode heeft de curator met de advocaat van de nieuwe eigenaar van 

het hotel onderhandelingen gevoerd over overname van het aircosysteem. In diezelfde 

periode heeft een derde partij in opdracht van de eigenaar een technisch rapport uitgebracht 

over de huidige staat van het systeem, waaruit blijkt dat deze (sterk) verouderd en aan 

vervanging toe is. Uiteindelijk heeft de eigenaar besloten het aircosysteem te laten 

verwijderen uit het hotel en geheel te vervangen.  

 

1.4 Verzekeringen: 

Afgerond, zie verslag 1.  
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1.5 Huur: 

Curaçao: 

Afgerond, zie verslag 1.  

 

Bonaire:  

Afgerond, zie verslag 2.  

    

1.6 Oorzaken faillissement: 

Afgerond, zie verslag 1.   

  

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  : 48 personen.  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 50 personen.  

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  : 28 september 2018 

  

2.4 Werkzaamheden: 

             Afgerond, zie verslag 1.   

 

 

3.       Activa 

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving  : Niet van toepassing.  

 

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 

   

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.  

 

3.4 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Niet van toepassing.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving  : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

 

3.6 Verkoopopbrengst : Veiling: ANG 101.300,00. 
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3.7 Boedelbijdrage  : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

   

3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing.  

 

Onderhanden werk  

 

3.9 Beschrijving  :   

Trapenberg had op datum faillissement nog diverse lopende projecten op zowel Curaçao als 

Bonaire. Daarnaast had zij verscheidende onderhoudscontracten met derden in de 

portefeuille. De curator heeft diverse projecten zoals de installatie van het koelsysteem in het 

gebouw van Sagicor op Curaçao en de revitalisatie van het APNA gebouw op Bonaire laten 

overnemen door (voormalige) concurrenten van Trapenberg waarbij reeds verrichte maar 

niet-betaalde werkzaamheden zijn betaald aan de boedel en resterende materialen (al dan 

niet via de nieuwe opdrachtnemer) ook  zijn overgenomen en afgerekend. 

 

De afgelopen verslagperiode heeft de curator alle lopende projecten (het onderhanden werk) 

laten afronden. Met uitzondering van de (door Tropical Cool voltooide) opdracht van Sagicor, 

zijn alle projecten betaald. De incassowerkzaamheden worden voortgezet.  

 

Thans resteert nog een aanspraak van de boedel op Sagicor uit hoofde van contractuele 

retentie. De omvang en opeisbaarheid van dit bedrag is afhankelijk van de finale afronding 

van het project.    

 

3.10 Verkoopopbrengst : Zie financieel verslag.  

 

3.11 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Zie hiervoor.  

 

Andere activa 

 

3.12 Beschrijving  : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

 

3.13 Verkoopopbrengst : Onbekend.   

Werkzaamheden : Zie hiervoor.   

 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Totale hoogte debiteuren op datum faillissement:  

     ANG 257.489,87.  
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4.2 Opbrengst  : Het (finale) financieel verslag zal worden gepubliceerd bij het 

vierde openbare faillissementsverslag.  

 

4.3 Boedelbijdrage  : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

 

Werkzaamheden : 

 

Verdere incasso van de debiteuren van Trapenberg, met name de (betwiste) vorderingen op  

CAP en CAH. 

 

 

5. Banken / zekerheden  

 

5.1 Vorderingen van bank(en) : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

 

5.2 Lease contracten  : Afgerond, zie verslag 1.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden : Zie hiervoor.   

 

5.4 Separatistenpositie  : Afgerond.   

 

5.5 Boedelbijdragen  :  Afgerond, zie verslag 1 en 2. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  :  Afgerond, zie verslag 1 en 2. 

 

5.7 Fiduciaire eigendom  : Niet van toepassing 

 

5.8 Reclamerechten  : Niet van toepassing 

 

5.9 Retentierechten   : Afgerond, zie verslag 1 en 2.  

 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie   : Niet van toepassing.  

 

6.2 Financiële verslaglegging : Zie 2de tussentijds financieel verslag.   

 

Doorstart 

 

6.3 Beschrijving   :  Afgerond, zie verslag 1.  
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6.4 Verantwoording   : Niet van toepassing.  

 

6.5 Opbrengst   : Niet van toepassing.  

 

6.6 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden  : Niet van toepassing.  

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht   :  Afgerond, zie verslag 1.  

 

7.2 Stortingsverplichting  :  Afgerond, zie verslag 1. 

 

7.3 Onbehoorlijk bestuur   : In onderzoek.  

 

7.4 Paulianeus handelen  : In onderzoek.  

 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : Faillissementskosten: P.M. 

                   Huurpenningen verschuldigd ná datum faillissement (over      

       de opzegperiode): NAF: 12.000,-- 

       Salaris verschuldigd ná datum faillissement (over  

          de opzegperiode): P.M. 

 

8.2 Vorderingen SVB  : ANG 20.608,17. 

 

8.3 Andere pref. vorderingen :  Fiscale vordering: ANG 166.787,00. 

        Pensioenpremies: PM 

De werknemers hebben vorderingen uit hoofde van nietbetaald salaris over de maand 

september 2018 alsmede vorderingen uit hoofde van niet-genoten vakantiedagen. De totale 

omvang hiervan zal door de curator worden begroot. 

 

8.4 Aantal conc. crediteuren  : 12.  

8.5 Bedrag conc. crediteuren : ANG 2.336.546,91.  

  

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling fail.   :  Onbekend.  
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9.2 Plan van aanpak  :  

 Het verder liquideren van de failliete boedel van Trapenberg met inachtneming van de 

hiervoor omschreven aandachtspunten.   

 

9.3 Indiening volgend verslag  : Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.  

 Werkzaamheden   : Zie hiervoor.  

 

 

 

**************** 


