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Gegevens onderneming
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat
vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform artikel 73a Fw slechts
een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de
boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan
derhalve niet w orden beschouw d als een rekening en verantw oording van de
afw ikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in
noch buiten rechte een beroep w orden gedaan.
Verslag 1:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xidy B.V., statutair
gevestigd en
kantoorhoudende te (5652 BH) Eindhoven aan de Looyenbeemd 12.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Volgens de omschrijving in de KvK industrieel en productontw erp,
vervaardiging van computers en randapparatuur en communicatie- en grafisch
ontw erp. Feitelijk onder meer het ontw erp en de vervaardiging van displays
teneinde diverse soorten apparatuur tentoon te stellen in w inkels, op beurzen
etc.

08-05-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 8.233.001,00

€ 427.708,00

€ 2.401.827,00

2015

€ 4.906.098,00

€ -2.062.515,00

€ 3.793.852,00

2016

€ 2.622.407,95

€ -1.702.141,63

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De cijfers over 2016 zijn gebaseerd op de (niet-gecontroleerde) interne cijfers
tot datum faillissement. Die over 2015 zijn gebaseerd op de concept
jaarrekening.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
45
Toelichting
Verslag 1:
Ten tijde van het faillissement w aren er 45 w erknemers in dienst. Omstreeks
juni 2016 w as al
met ca. 9 w erknemers een vaststellingsovereenkomst gesloten in het kader
van een reorganisatie.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 398.061,66

08-05-2018
4

€ 381.703,75

12-11-2018
5

€ 284.332,27

12-11-2019
7

€ 268.607,56

08-05-2020
8

€ 685.529,09

06-11-2020
9

€ 490.077,61

28-04-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-11-2017

08-05-2018
4

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

12-11-2018
5

t/m
4-11-2018
van
5-11-2018

15-05-2019
6

t/m
10-5-2019
van
11-5-2019

12-11-2019
7

t/m
10-11-2019
van
11-11-2019

08-05-2020
8

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-11-2020
9

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020
t/m
27-4-2021

Bestede uren

28-04-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

530 uur 6 min

5

45 uur 18 min

6

130 uur 42 min

7

40 uur 12 min

8

21 uur 48 min

9

46 uur 42 min

10

85 uur 0 min

totaal

899 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De meeste uren in verslagperiode 4 zien op de procedure jegens de
verhuurder van het voormalige bedrijfspand, w elk bedrijfspand is afgebrand,
alsmede op het onderzoek naar die brand en de voorbereiding van een
voorlopig getuigenverhoor ter zake.

08-05-2018
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Er is 44,2 uur besteed in bovenstaande verslagperiode.
De uren in verslagperiode 6 zien hoofdzakelijk op de procedure jegens de
verhuurder van het voormalige bedrijfspand (w aaronder contacten met de
experts die de schade hebben begroot), op het voorlopig getuigenverhoor
jegens de verzekeringstussenpersoon van Xidy alsmede op het bestuderen
van het dossier in verband met de beoordeling van de vraag of een procedure
jegens de verzekeringstussenpersoon en/of de verzekeraar haalbaar is.

15-05-2019
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De uren in verslagperiode 7 zien w ederom hoofdzakelijk op de procedure
jegens de verhuurder alsmede op de beoordeling van de vraag of een
procedure jegens de verzekeringstussenpersoon en/of de verzekeraar
haalbaar is.

12-11-2019
7

Ook de uren in verslagperiode 8 zien hoofdzakelijk op de procedure jegens de
verhuurder alsmede op de beoordeling van de vraag of een procedure jegens
de verzekeringstussenpersoon en/of de verzekeraar haalbaar is.

08-05-2020
8

De uren in verslagperiode 10 zien hoofdzakelijk op de concept dagvaarding
jegens de verzekeringstussenpersoon.

28-04-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Bestuurders van Xidy B.V. zijn de heer H.J.M.R. van Doorne en de heer M.
Reuzel. Enig aandeelhouder is de Stichting Administratiekantoor Xidy.
Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor Xidy zijn W aldhoorn
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B.V. (20%), W art Hog I Holding B.V. (40%) en W art Hog II Holding B.V. (40%).

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er tw ee lopende procedures. Deze
w orden hierna, onder het onderdeel "Procedures" nader beschreven.

08-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Via ABN Amro Verzekeringen B.V. had de failliete vennootschap, tezamen met
de pretens tw eede pandhouders, een Bedrijfspolis afgesloten, met de nodige
(gebruikelijke) verzekeringen. Gedacht kan w orden aan Inventaris/Goederen,
Bedrijfselectronica, Bedrijsschade, Aansprakelijkheid, Collectieve Ongevallen en
Vervoer en Transport.
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De premies voor deze Bedrijfspolis w aren tot en met oktober 2016 voldaan. De
curator heeft, in overleg met de (pretens) pandhouders, een deel van de
verzekeringen tijdelijk voortgezet (tot 1 december a.s.) in verband met het
verzekerd houden van de (verpande) activa. De premie ad € 2.708,21 daarvoor
is inmiddels voldaan.
Daarnaast w as er een Ziekteverzuim verzekering afgesloten bij Absentum. De
premie voor
deze verzekering w as voor het hele jaar 2016 vooruitbetaald. De curator zal
deze verzekering beëindigen althans niet gestand doen.
Voor het bestuur w as een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten bij AIG. De
premie daarvoor is tot 2 mei 2017 betaald. De curator zal beoordelen of deze
verzekering, in verband met de uitloopdekking, kan w orden beëindigd.

1.4 Huur
Verslag 1:
De failliete vennootschap w as huurder van een tw eetal bedrijfspanden, te
w eten het kantoorpand / bedrijfsgebouw aan de Looyenbeemd 12 te (5652
BH) Eindhoven en de bedrijfsruimte aan de Rooijakkerstraat 2A te (5652 BB)
Eindhoven. De huurovereenkomst ten aanzien van de Looyenbeemd 12 te
Eindhoven is op 1 november 2016, met inachtneming van artikel 39 Fw ,
opgezegd. De huurovereenkomst ten aanzien van de Rooijakkerstraat 2A te
Eindhoven is, eveneens met inachtneming van artikel 39 Fw , op 2
november 2016 opgezegd. Daarvoor is toestemming verleend door de rechtercommissaris.
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Verslag 2:
De gehuurde bedrijfspanden aan de Looyenbeemd 12 en de Rooijakkerstraat
2A te Eindhoven zijn inmiddels beide opgeleverd aan de verhuurders.

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De bestuurders hebben jegens de curator het volgende verklaard omtrent de
oorzaak van het faillissement.
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Het bedrijf is 16 jaar geleden door één van de tw ee bestuurders, de heer Van
Doorne, gestart met zijn zus. Ze zijn klein begonnen, maar w erden later
steeds groter en gingen steeds meer internationaal. De omzet groeide ook
mee. Voorheen w as het bedrijf gevestigd te Geldrop, w aar men een
kantoorpand en een opslagruimte huurde (op tw ee locaties). In mei 2015 is
men echter met het kantoorpand verhuisd naar een groter pand in Eindhoven,
te w eten aan de Looyenbeemd 12. In juni 2015 is ook de opslaglocatie
verhuisd naar Eindhoven en w el naar de Hurksestraat 28e. Op 21 september
2015 is, door w erkzaamheden aan het dak, brand uitgebroken bij de
Hurksestraat 28e. Het hele pand is afgebrand en alle aanw ezige goederen
(w aaronder reeds gereed gemaakte producten voor klanten) zijn verloren
gegaan. Op dat moment lag er echter heel veel gereed product en voorraad in
opslag, omdat Xidy B.V. net voor de piek van het jaar zat, te w eten het laatste
kw artaal.
Xidy heeft op de dag van de brand meteen melding hiervan gedaan bij haar
verzekeringsmaatschappij. Ondertussen heeft Xidy nieuw e voorraden besteld
en de productie die reeds gereed w as voor een aantal specifieke klanten
opnieuw geproduceerd, teneinde alsnog (met enige vertraging) aan haar
klanten te kunnen leveren. Dat laatste is gelukt, maar de vennootschap heeft
de kosten om de voorraden en benodigde goederen opnieuw te bestellen en
om alles opnieuw te produceren moeten voorfinancieren, in afw achting van
een uitkering door de verzekering. Nadien is met de verzekeringsmaatschappij
echter discussie ontstaan over de dekking van de als gevolg van de brand
geleden schade. Als gevolg hiervan heeft tot datum faillissement slechts een
uitkering van € 100.000,- door de verzekeringsmaatschappij plaatsgevonden.
Over het restant bestaat nog immer discussie tussen partijen. De daardoor
ontstane liquiditeitsproblemen zijn in het laatste jaar deels opgevangen door
leningen vanuit de aandeelhouders.
Daarnaast heeft Xidy de verhuurder alsmede degenen die de w erkzaamheden
aan het dak
hebben uitgevoerd aansprakelijk gesteld en daarover een procedure
aanhangig gemaakt. Die procedure loopt thans nog.
Als gevolg van de brand zijn leveringen aan klanten vertraagd en ontstonden
er veel extra w erkzaamheden. Daardoor is in de maanden na de brand ook
minder aandacht besteed aan het aquireren van nieuw e klanten en/of orders.
Het één en ander heeft, in combinatie met de ontstane liquiditeitsproblemen,
er toe geleid dat uiteindelijk is overgegaan tot het nemen van het besluit tot
het doen van eigen aangifte van het faillissement. Daarbij is van belang dat de
aandeelhouders niet langer bereid w aren om nog meer leningen te
verstrekken aan de vennootschap.
Verslag 3:
De curator is voornemens komende verslagperiode haar onderzoek aan te
vangen onder meer naar de oorzaken van het faillissement.
Verslag 4:
De curator doet momenteel onderzoek naar het tot stand komen en de
voorw aarden van met name de brandverzekering, vanw ege het niet uitkeren
van de als gevolg van de brand aan de Hurksestraat 28e te Eindhoven
geleden schade. In dat kader zal in de komende verslagperiode een voorlopig
getuigenverhoor w orden verzocht, teneinde de feiten daaromtrent op te
helderen.

Bij de Rechtbank Overijssel is een verzoekschrift ingediend tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor teneinde de feiten aangaande het tot stand
komen en de voorw aarden van met name de brandverzekering op te helderen.
Verw eerders hebben tegen dit verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor kennelijk bezw aren, die op maandag 10 december 2018
zullen w orden behandeld op een zitting bij de Rechtbank Overijssel, locatie
Zw olle.

12-11-2018
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Het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is door de
Rechtbank Overijssel, locatie Zw olle afgew ezen bij beschikking van 15 februari
2019. De Rechtbank is van oordeel dat de curator onvoldoende belang heeft
bij het verzoek, onder meer omdat de voorgestelde getuigen ook in een
bodemprocedure kunnen w orden gehoord.

15-05-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
45

08-05-2018
4

Toelichting
Verslag 1:
Ten tijde van het faillissement w aren er 45 personeelsleden in dienst van de
vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
54

08-05-2018
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Toelichting
Verslag 1:
In het jaar voor faillissement is met 9 w erknemers een
vaststellingsovereenkomst gesloten in
het kader van een reorganisatie. Eerder w aren er aldus 54 w erknemers in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-10-2016

45

totaal

45

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Afw achten en verifiëren vordering UW V in verband met loongarantieregeling.

08-05-2018
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Het UW V heeft haar vorderingen in verband met de loongarantieregeling
ingediend. Deze zijn verw erkt op de crediteurenlijsten.

12-11-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

08-05-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsmiddelen

€ 55.999,00

voertuig Mercedes

€ 12.000,00

telefoon en 2 laptops

€ 1.815,00

overige bedrijfsmiddelen - veiling

€ 362.071,04

totaal

€ 431.885,04

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De vennootschap beschikte over een grote hoeveelheid bedrijfsmiddelen,
bestaande uit onder meer kantoormeubilair, servers, computers en laptops
met bijbehorende accessoires,
kantoorartikelen, show roommeubelen, huishoudelijke apparatuur,
magazijnstellingen,
heftrucks, w erktafels, gereedschappen, productiemiddelen en een zestal
voertuigen. Een
uitgebreide boedelbeschrijving w ordt als bijlage aan dit verslag gehecht.

08-05-2018
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De ABN Amro Bank N.V. is als eerste pandhouder reeds volledig voldaan door
voormelde verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraden alsmede de incasso van
verpande debiteuren (zie meer uitgebreid hierna onder het onderdeel "Bank /
Zekerheden"). Met de tw eede
(gemeenschappelijke) pretens pandhouders, Delem Holding B.V., W art Hog II
Holding B.V. en Mountainhouse B.V., is een boedelbijdrage overeengekomen
van 10% van de netto-opbrengst van de verpande zaken (niet bodemzaken).
Verslag 2:
De veiling van de overige bedrijfsmiddelen (incl. overige voertuigen en de
voorraden) heeft plaatsgevonden door de organisatie van zes deelveilingen. Al
deze deelveilingen zijn inmiddels afgerond.
Verslag 4:
De curator heeft met de tw eede (gemeenschappelijke) pretens pandhouders
gecorrespondeerd over de rechtsgeldigheid van het pandrecht op nietbodemzaken en debiteuren en daarover een schikking getroffen. Deze is
inmiddels uitgevoerd. In dat kader is een bedrag van in totaal € 311.721,13
aan de pretense (gemeenschappelijke) tw eede pandhouders voldaan. De
overeengekomen boedelbijdrage is daarmee tevens afgew ikkeld.
De curator heeft met de tw eede (gemeenschappelijke) pandhouders
gecorrespondeerd over de omvang van de concurrente restantvorderingen na
verrekening van het uitbetaalde bedrag van in totaal € 311.721,13. Die
concurrente restantvorderingen zijn inmiddels op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren geplaatst.

12-11-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Het bodemvoorrecht van de fiscus zal w orden gerespecteerd.

08-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft zoals gezegd opdracht gegeven aan Het Nederlands
Veilinginstituut om een
openbare internetveiling te organiseren. De curator zal dit begeleiden en
verder afw ikkelen.
Verslag 2:
De w erkzaamheden ten aanzien van de openbare internetveilingen zijn
afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
verkochte voorraden
leveringen klanten
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 120.596,12
€ 7.778,00
€ 128.374,12

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De vennootschap beschikte over een aanzienlijke voorraad, w aaronder
verpakkingsmaterialen, stellingsmateriaal, kabelmaterialen, onderdelen en
verbruiksmaterialen IDX productie, onderdelen / producten ten behoeve van
specifieke klanten.
In het kader van een gerealiseerde doorstart van een beperkt deel van de
activiteiten (zie hierna meer uitgebreid onder het onderdeel "Doorstart"), is
een deel van de bedrijfsmiddelen (w aaronder 1 voertuig) en voorraden reeds
verkocht. De verkochte voorraden hebben daarbij een bedrag van €
120.596,12 opgeleverd.
De overige voorraden zullen w orden verkocht middels een openbare
internetveiling, die in
opdracht van de curator door Het Nederlands Veilinginstituut zal w orden
verzorgd.
De ABN Amro Bank N.V. is als eerste pandhouder reeds volledig voldaan door
voormelde
verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraden alsmede de incasso van verpande
debiteuren (zie meer uitgebreid hierna onder het onderdeel "Bank /
Zekerheden"). Met de tw eede
(gemeenschappelijke) pretens pandhouders, Delem Holding B.V., W art Hog II
Holding B.V. en Mountainhouse B.V., is een boedelbijdrage overeengekomen
van 10% van de netto-opbrengst van de verpande zaken (niet bodemzaken).
Verslag 2:
De hiervoor onder Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst vermeldde bedragen
omvatten tevens de opbrengst van de overige voorraden. Daarnaast w aren er
een aantal zaken c.q. voorraden, die al specifiek voor een aantal klanten
w aren besteld. Deze zaken zijn alsnog aan de betreffende klanten geleverd.
Dit heeft geleid tot een totale opbrengst van € 7.778,- (excl. BTW ).
Verslag 3:
Zie onderdeel 5.3.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De curator heeft zoals gezegd opdracht gegeven aan Het Nederlands
Veilinginstituut om een openbare internetveiling te organiseren. De curator zal
dit begeleiden en verder afw ikkelen.
Verslag 2:
De w erkzaamheden ten aanzien van de openbare internetveilingen zijn
afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving
IE-rechten (in het kader van doorstart)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1,00

€ 0,00

EVB boedelbijdrage
totaal

Toelichting andere activa

€ 3.350,00
€ 1,00

€ 3.350,00

08-05-2018
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Toelichting andere activa
Verslag 1:
De failliete vennootschap beschikte over domeinnamen en licenties voor het
gebruik van
softw are alsmede over zelf ontw ikkelde softw are. Daarnaast heeft de
vennootschap voor de klanten ontw erpen gemaakt, w aarvan tekeningen
beschikbaar zijn.

08-05-2018
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In het kader van een gerealiseerde doorstart van een beperkt deel van de
activiteiten (zie
hierna meer uitgebreid onder het onderdeel "Doorstart"), is zoals gezegd een
deel van de
bedrijfsmiddelen en voorraden reeds verkocht. Daarbij zijn de intellectuele
eigendomsrechten verkocht voor € 1,- . Voor de goodw ill is een earn out
vergoeding overeengekomen (zie hierna). Deze goodw ill omvatte het
gebruiksrecht op bepaalde matrijzen, het gebruik van bepaalde softw are, een
domeinnaam en de overname van een mobiel telefoonnummer.
De overige domeinnamen en licenties voor het gebruik van softw are zullen
vermoedelijk,
vanw ege het feit dat er geen doorstart van het geheel plaatsvindt, geen
verkoopopbrengst
hebben.
Verslag 2:
De overige domeinnamen en licenties voor het gebruik van softw are hebben
inderdaad niet tot een verkoopopbrengst geleid. De ontw erpen voor klanten,
w aarvan tekeningen beschikbaar w aren zijn door de curator grotendeels
verkocht aan de betreffende klanten (voor zover deze daar interesse in
hadden).
Daarnaast hebben diverse klanten een boedelbijdrage betaald voor het
vrijgeven van
goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Dit heeft geleid tot
een totale
(verkoop)opbrengst c.q. boedelbijdrage van € 3.350,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
De curator is in overleg met de klanten over de verkoop c.q. vrijgave
tekeningen. De curator zal dit de komende verslagperiode verder afw ikkelen.
Verslag 2:
De w erkzaamheden ten aanzien van de verkoop c.q. vrijgave van de
tekeningen zijn, naar
verw achting, afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 655.718,84

€ 623.442,25

totaal

€ 655.718,84

€ 623.442,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Inmiddels is reeds een bedrag van € 383.031,15 aan debiteuren geïncasseerd.
De curator
heeft de incasso daarvan, in overleg met de (pretense) pandhouders, ter hand
genomen.
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De ABN Amro Bank N.V. is als eerste pandhouder reeds volledig voldaan door
de hiervoor (onder het onderdeel "Activa") voormelde verkoop van
bedrijfsmiddelen en voorraden alsmede de incasso van verpande debiteuren
(zie meer uitgebreid hierna onder het onderdeel "Bank / Zekerheden"). Met de
tw eede (gemeenschappelijke) pandhouders, Delem Holding B.V., W art Hog II
Holding B.V. en Mountainhouse B.V., is een boedelbijdrage overeengekomen
van 10%over de geïncasseerde debiteuren.
Verslag 2:
De curator is doende de nog resterende debiteuren te incasseren.
Verslag 3:
De opbrengst is tot en met 31 oktober 2017 € 623.442,25. Er w ordt nog een
betaling
verw acht van € 3.114,34.
Zie onderdeel 5.3.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
De curator zal verder gaan met de incasso van de debiteuren.
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Verslag 2:
Afronding debiteurenincasso.
Verslag 3:
Afronden incasso.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

5. Bank/Zekerheden

08-05-2020
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 408.216,92

08-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
ABN Amro Bank N.V. had ten tijde van het faillissement een vordering op de
failliete vennootschap van € 408.216,92 exclusief rente en kosten.
Deze vordering van de bank is inmiddels door uitw inning van haar zekerheden
volledig voldaan. Er resteert aldus geen vordering van ABN Amro Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
De failliette vennootschap had één lopende leaseovereenkomst met Alphabet
Lease B.V. ten
aanzien van een voertuig. Dit voertuig is inmiddels ingeleverd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
ABN Amro Bank N.V. had tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen zij
van de failliete
vennootschap te vorderen heeft een eerste pandrecht op de huidige en
toekomstige voorraden, inventaris en vorderingen. Zoals hiervoor gezegd, is
de ABN Amro Bank N.V.
inmiddels volledig voldaan.
Delem Holding B.V., W art Hog II Holding B.V. en Mountainhouse B.V. hebben in
het jaar voor
faillissement gezamenlijk een bedrag van € 2.350.000,- aan leningen verstrekt
aan de failliete vennootschap. Tot zekerheid van de terugbetaling daarvan
pretenderen zij gemeenschappelijk een tw eede pandrecht te hebben op de
debiteuren en voorraad. De curator toetst dit pandrecht nog op
rechtsgeldigheid.
Verslag 2:
De curator correspondeert momenteel met (de advocaat van) Delem Holding
B.V., W art Hog II Holding B.V. en Mountainhouse B.V. over de rechtsgeldigheid
van het gemeenschappelijk
tw eede pandrecht op de debiteuren en voorraad.
Verslag 3:
De curator heeft uitvoerig gecorrespondeerd met de advocaat van Delem
Holding B.V.,
W art Hog II Holding B.V. en Mountainhouse B.V. Onder voorbehoud van
toestemming
van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking bereikt.
Verslag 4:
De hiervoor vermelde schikking is inmiddels - met toestemming van de rechtercommissaris - afgew ikkeld.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
De ABN Amro Bank N.V. is, zoals hiervoor gezegd, reeds volledig voldaan. Zij
heeft dan ook
niets meer te vorderen en is daardoor niet langer separatist. Het pretense
tw eede (gemeenschappelijke) pandrecht van Delem Holding B.V., W art Hog II
Holding B.V. en
Mountainhouse B.V. w ordt, zoals eveneens hiervoor gezegd, nog op
rechtsgeldigheid getoetst door de curator.
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Verslag 2:
Zie hiervoor onder Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder Toelichting bedrijfsmiddelen: de curator heeft de
concurrente restantvorderingen van de tw eede (gemeenschappelijke)
pandhouders inmiddels geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren.

12-11-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Tot op heden hebben 16 crediteuren een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Van 9
crediteuren is het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig en zijn de betreffende
zaken ook
individualiseerbaar. De betreffende crediteuren komen, tegen betaling van een
boedelbijdrage, hun eigendommen afhalen op de ophaaldag. Van 7 crediteuren
zijn geen zaken meer aanw ezig althans deze zijn reeds verw erkt en/of niet
individualiseerbaar.
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Verslag 2:
De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Tot op heden geen.
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Tot op heden geen

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Zoals onder het onderdeel "Activa" is aangegeven, is met de ABN Amro Bank
N.V. alsmede
met de pretense tw eede (gemeenschappelijk) pandhouders een
boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de geïncasseerde debiteuren
en 10% over de netto-opbrengst van voorraden en inventaris (niet
bodemzaken).
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Verslag 3:
Zie hiervoor.
Indien en voorzover toestemming w ordt verkregen voor de schikking met
Delem Holding c.s. zal de curator in het volgend openbaar verslag nader over
berichten.
Verslag 4:
Zoals gezegd is er toestemming verkregen voor de schikking met Delem
Holding c.s. Uit dien hoofde is een bedrag van € 311.721,13 aan Delem Holding
c.s. voldaan. Daarmee zijn tevens de overeengekomen boedelbijdragen
afgew ikkeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden, beoordeling pretens zekerheidsrecht
tw eede
pandhouder, eventuele nieuw e eigendomsvoorbehouden, retentierechten en
reclamerechten
beoordelen en afw ikkelen.
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Verslag 2:
Het verder voeren van correspondentie omtrent rechtsgeldigheid pandrecht
tw eede pandhouders.
Verslag 4:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
De curator heeft de activiteiten van de failliete vennootschap enkel zeer
beperkt voortgezet in het kader van het afronden van bepaalde
w erkzaamheden voor specifieke klanten, w aar tegenover betaling van de
openstaande nota's staat.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Met de afronding van de w erkzaamheden voor specifieke klanten zijn slechts
zeer beperkte
kosten gemoeid. Daartegenover staat, dat de betreffende klanten daardoor
zonder beroep op verrekening, korting of opschorting hun openstaande
vorderingen (als debiteur) hebben
voldaan c.q. zullen gaan voldoen.

08-05-2018
4

Verslag 2:
De voortgezette w erkzaamheden voor specifieke klanten hebben - naast
betaling door de
betreffende klanten van hun openstaande vorderingen (als debiteur) - geleid
tot een netto opbrengst voor de boedel van € 21.346,11 (na aftrek van
kosten).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
Afronding w erkzaamheden voor specifieke klanten.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Zoals al beschreven onder "Activa" heeft doorstart van een beperkt deel van
de activiteiten
plaatsgevonden, w aarbij een deel van de bedrijfsmiddelen, een voertuig,
voorraden,
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot IDX en een stukje goodw ill
aan Retail
Revolution Lab B.V. is verkocht. Deze vennootschap heeft aan 8
personeelsleden een dienstverband aangeboden.
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6.5 Verantwoording
Verslag 1:
Zie hierna.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 188.596,12
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Toelichting
Verslag 1:
De curator heeft de bedrijfsmiddelen, het voertuig, de voorraden en de
intellectuele eigendomsrechten verkocht voor een bedrag van in totaal €
188.596,12. Daarnaast is ten
aanzien van de goodw ill overeengekomen, dat er een earn out vergoeding zal
w orden betaald.
Deze earn out vergoeding is gebaseerd op de omzet en is als volgt
gespecificeerd: over de
boekjaren 2016 (7 november tot en met 31 december), 2017, 2018 en 2019
zal jaarlijks een earn out verschuldigd zijn van 10% van de omzet van de
koper, voor zover die omzet boven een drempelw aarde uitstijgt, met een
cumulatief totaal maximum van € 100.000,-. De drempelw aarden zijn tussen
partijen vastgesteld als volgt:
2016: € 105.187,2017: € 958.466,2018: € 1.161.040,2019: € 1.296.140,-.
Verslag 2:
De termijn om de eerste earn out periode (2016) af te rekenen verstrijkt,
conform de gemaakte afspraken, pas 31 augustus 2017.
Verslag 3:
De eerste termijn is verstreken. De curator heeft inzage gehad in de
onderliggende
stukken en geconstateerd dat de omzet-drempel voor een earn-out niet is
behaald.

Toelichting
De curator zal aan de doorstarter verzoeken om haar te informeren over de
behaalde omzet over het boekjaar 2017 teneinde te beoordelen of de drempel
voor een earn-out over 2017 is behaald.

Toelichting
De behaalde omzetten over de jaren tot en met 2018 hebben niet de drempel
voor een earn-out vergoeding behaald.

Toelichting
De curator heeft aan de bestuurder verzocht om haar te informeren over de
behaalde omzet over 2018.
€ 188.596,12
Toelichting
De opbrengst blijft € 188.596,12. De curator heeft inzage gehad in de
onderliggende stukken en geconstateerd dat de omzet-drempel voor de jaren
tot en met 2019 voor een earn-out niet is behaald.

6.7 Boedelbijdrage
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15-05-2019
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12-11-2019
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08-05-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1:
Zoals hiervoor al meerdere malen aangegeven, is met de eerste pandhouder
en de pretens
tw eede (gemeenschappelijke) pandhouders een boedelbijdrage
overeengekomen van 10%
over de netto-opbrengst van de verpande zaken (niet bodemzaken).
Aangezien ABN Amro Bank N.V. inmiddels volledig is voldaan, zal zij geen
boedelbijdrage verschuldigd zijn.

08-05-2018
4

Verslag 4:
Zie hiervoor.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Afw ikkelen earn out vergoeding tot en met 2019.
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Afgew ikkeld. De afspraak over een earn-out heeft niet tot extra opbrengsten
geleid.

08-05-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

08-05-2018
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Verslag 3:
Komende verslagperiode w enst de curator een aanvang te maken met haar
onderzoek.
De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen dat er niet zou zijn voldaan
aan de boekhoudplicht.

12-11-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Jaarrekening 2014 is op 3 december 2015 gedeponeerd.
Jaarrekening 2013 is op 3 november 2014 gedeponeerd.
Jaarrekening 2012 is op 11 juni 2013 gedeponeerd.

08-05-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Overigens zou een eventuele vordering
uit hoofde van
de stortingsverplichting ook zijn verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is in gang.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen dat er sprake zou zijn
gew eest van paulianeus handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.
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Het voortzetten van het onderzoek naar behoorlijk bestuur.
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5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 339.664,54
Toelichting
Verslag 1:
De toekomstige boedelvorderingen zullen bestaan uit in ieder geval het salaris
van de curator.
Daarnaast hebben allebei de verhuurders reeds boedelvorderingen ingediend
van € 45.622,46
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respectievelijk € 16.111,15.
Verslag 3: De vordering van de 2e verhuurder is aangepast naar €18.796,33.
Verslag 4
Het UW V heeft een boedelvordering van € 275.245,75 ingediend
€ 343.088,54

15-05-2019
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Toelichting
Er zijn 2 concurrente boedelvordering a € 1.712,00 bijgekomen in verband met
proceskostenveroordeling.
€ 363.616,97

12-11-2019
7

Toelichting
De fiscus heeft op dit moment nog een boedelclaim van € 20.528,43, maar
deze kan nog w ijzigen door boedeluitgaven/boedelontvangsten.

Toelichting
Er heeft inmiddels een tussentijdse pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden. De boedelvorderingen zijn inmiddels betaald.

28-04-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 97.985,00
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Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2:
€ 296.162,00
Verslag 3: € 285.086,00
Verslag 4: € 97.985,00
€ 97.895,00

06-11-2020
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€ 108.233,93
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 112.844,55
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Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 3: € 112.844,55
€ 116.403,64

12-11-2019
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Toelichting
Het UW V heeft nog een vordering van € 3.599,09 in verband met teveel
uitgekeerde ziektew et uitkering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.075,86
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Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2:
Een vijftal ex-w erknemers hebben vorderingen ingediend voor een totaal van €
11.075,86.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
90

08-05-2018
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Toelichting
Verslag 1:
Tot op heden 71 concurrente crediteuren.
Verslag 2:
Tot op heden 85 crediteuren.
Verslag 3:
Tot op heden 90 crediteuren
92

12-11-2018
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91

28-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 623.413,42
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Toelichting
Verslag 1:
Tot op heden hebben zij voor een bedrag van in totaal € 4.747.654,39 aan
vorderingen ingediend.
Verslag 2:
Tot op heden hebben zij voor een bedrag van in totaal € 4.827.547,79 aan
vorderingen ingediend.
Verslag 3:
Tot op heden hebben zij voor een bedrag van in totaal € 623.413,42 aan
vorderingen
ingediend. Dit bedrag is exclusief de vorderingen van Delem Holding c.s. (zie
hiervoor).
€ 4.590.961,47

12-11-2018
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€ 4.597.380,74

12-11-2019
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Toelichting
Von Reth heeft nog een vordering ingediend.
€ 4.510.633,11

06-11-2020
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€ 4.542.448,14

28-04-2021
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Toelichting
Er heeft inmiddels een tussentijdse pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

08-05-2018
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Er heeft inmiddels een tussentijdse pro forma verificatievergadering
plaatsgevonden. De boedelvorderingen zijn na afloop daarvan betaald. Voor
het overige w ordt vooralsnog de afw ikkeling van het faillissement afgew acht.

28-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Het inventariseren van (boedel)crediteuren met bijbehorende w erkzaamheden

9. Procedures
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9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Ten tijde van het faillissement w aren een tw eetal procedures aanhangig.
De w ederpartij in de eerste procedure is: de heer J.L.L. Kunenborg.
De w ederpartijen in de tw eede procedure zijn:
1. de heer G.F.J. van Dinter
2. Plano Plastics B.V.
3. Pavons V.O.F.
4. de heer A.W . van Rijsingen
5. de heer E.B.M. van der Vloet
6. de heer H.H. Imming
7. de heer H.B. Imming
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Zoals vermeld onder punt 1.5 heeft de curator inmiddels een verzoekschrift tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de Rechtbank
Overijssel. Verw eerders zijn:
1. ABN Amro Verzekeringen B.V.
2. ABN Amro Schadeverzekeraar N.V.

12-11-2018
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9.2 Aard procedures
Verslag 1:
De procedure jegens de heer J.L.L. Kunenborg betrof een
ontbindingsprocedure ten aanzien
van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter te Eindhoven.

08-05-2018
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De procedure jegens Van Dinter c.s. betreft een procedure op grond van
onrechtmatige daad w aarin door de failliete vennootschap schadevergoeding
w ordt gevorderd in verband met de door haar geleden schade als gevolg van
de brand die op 21 september 2015 heeft
plaatsgevonden.
De door de curator aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure jegens ABN
Amro Verzekeringen B.V. c.s. betreft een verzoek om een voorlopig
getuigenverhoor te houden van een groot aantal betrokkenen bij het aangaan
en tot stand komen van de verzekeringsportefeuille van Xidy.

12-11-2018
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9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Ten aanzien van de eerste procedure, jegens de heer J.L.L. Kunenborg, heeft
de curator de
Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, bij brief van 31 oktober 2016
bericht, dat medegedeeld dat de zitting die op 11 november a.s. gepland stond
geen doorgang hoeft te
vinden, nu aan de heer J.L.L. Kunenborg vanw ege het faillissement inmiddels
ontslag is aangezegd ex artikel 40 Fw .
De tw eede procedure jegens Pavons c.s. is inmiddels geschorst vanw ege het
faillissement
teneinde de gedaagden in de gelegenheid te stellen om de curator tot
overneming van het
geding te kunnen oproepen. Dat laatste is inmiddels gebeurd. De procedure
staat thans op de rol van 7 december a.s., op w elke zitting de curator zich
moet uitlaten over de vraag of zij de procedure inderdaad overneemt.
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Verslag 2:
De curator heeft de tw eede procedure jegens Pavons c.s. overgenomen. Zij
w ordt in die
procedure bijgestaan door mr. Goorts en mr. Louw ers. In de betreffende
procedure heeft de
Rechtbank Oost-Brabant bij vonnis van 22 maart 2017 Pavons c.s. toegestaan
om de heer
Van Dinter in vrijw aring op te roepen tegen de zitting van 3 mei 2017. Op die
datum stonden gedaagden ook voor conclusive van antw oord. Daarvoor is
inmiddels uitstel gevraagd door Pavons c.s. (met toestemming van de curator).
Verslag 3:
De procedure is door de Rechtbank aangehouden voor beraad comparitie.
Verslag 4:
De rechtbank heeft inmiddels een comparitie gepland op 8 november 2018.
In de procedure jegens Van Dinter c.s. heeft op 8 november 2018 een
comparitie plaatsgevonden, w aar ook een tw eetal door Van Rijsingen c.s. in
vrijw aring opgeroepen partijen is verschenen. Overigens staat onder "Verslag
2" hiervoor abusievelijk onjuist vermeld, dat de Rechtbank Oost-Brabant bij
vonnis van 22 maart 2017 heeft toegestaan dat de heer Van Dinter in
vrijw aring mocht w orden opgeroepen. Van Dinter is namelijk reeds door Xidy
gedagvaard in de hoofdzaak, maar heeft in deze procedure verstek laten
gaan. De Rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 22 maart 207 aan
Pavons c.s. toegestaan om een viertal andere partijen in vrijw aring op te
roepen. Uiteindelijk heeft Pavons c.s. tw ee van die partijen ook daadw erkelijk
in vrijw aring opgeroepen.

12-11-2018
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In de comparitie van 8 november 2018 is het niet tot een regeling in der minne
tussen partijen gekomen. De zaak staat thans voor vonnis op 6 februari 2019.
In de door de curator aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor, hebben verw eerders kennelijk
bezw aren tegen dat verzoek, die op maandag 10 december 2018 zullen
w orden behandeld op een zitting bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zw olle.
In de procedure jegens Van Dinter c.s. heeft de Rechtbank Oost-Brabant op 6
februari 2019 tussenvonnis gew ezen. Tegen Van Dinter is verstek verleend. De
rechtbank heeft de gevorderde verklaring voor recht dat hij onrechtmatig heeft
gehandeld jegens Xidy en aldus gehouden is de schade die Xidy als gevolg
daarvan heeft geleden te vergoeden, toegew ezen. Jegens de overige, w el
verschenen gedaagden, w orden de gevorderde verklaringen voor recht ook
toegew ezen. Ten aanzien van Plano op grond van artikel 6:170 BW (kort
gezegd: aansprakelijkheid voor een ondergeschikte). Ten aanzien van Pavons
overw eegt de rechtbank eerst, dat dit een vennootschap onder firma betreft.
De gevorderde verklaring voor recht is toegew ezen op grond van (eveneens)
artikel 6:170 BW . Ten aanzien van de vennoten van Pavons, Van Rijsingen c.s.,
overw eegt de rechtbank dat de vennoten op grond van artikel 18 W vK
hoofdelijk zijn verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Nu Van
Rijsingen c.s. ingevolge artikel 18 W vK niet naast Van Dinter jegens eiseres
aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige gedragen van Van Dinter (hetgeen
w as gevorderd als verklaring voor recht), zal de gevorderde verklaring voor
recht jegens Van Rijsingen c.s. w orden afgew ezen. De rechtbank overw eegt
echter, dat dit niet betekent dat Van Rijsingen c.s. niet samen met Pavons
hoofdelijk kunnen w orden veroordeeld tot vergoeding van de eventueel
geleden schade.

15-05-2019
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Ten aanzien van de gevorderde bedrijfsschade (gederfde w inst) heeft de
rechtbank de vordering afgew ezen, omdat de curator onvoldoende zou zijn
onderbouw d. Daarom is de rechtbank van oordeel dat niet in rechte is komen
vast te staan dat er bedrijfsschade zou zijn geleden als gevolg van de brand.
Ten aanzien van de gevorderde materiële schade heeft de rechtbank
overw ogen, dat vooralsnog w ordt aangenomen dat de w aarde van de verloren
inventaris en voorraad door de experts op deugdelijke w ijze is vastgesteld. De
rechtbank stelt de curator in de gelegenheid om de gestelde materiële schade
feitelijk en concreet (nader) te onderbouw en (w aarbij met name informatie
afkomstig van de experts die bij de opstelling van de akte betrokken zijn
gew eest relevant w ordt geacht).
De zaak staat inmiddels op de rol van 12 juni 2019 voor het nemen van een
akte door de curator ter onderbouw ing van de materiële schade.
In de door de curator aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor heeft de Rechtbank Overijssel,
locatie Zw olle op 15 februari 2019 een beschikking gegeven. De Rechtbank
heeft het verzoek afgew ezen, omdat zij van oordeel is dat de curator
onvoldoende belang heeft bij het verzoek, onder meer omdat de voorgestelde
getuigen ook in een bodemprocedure kunnen w orden gehoord.

In de procedure jegens Van Dinter c.s. heeft de curator bij akte de gestelde
materiële schade feitelijk en concreet nader onderbouw d, met overlegging van
producties (o.a. afkomstig van de experts). In die akte is ook de gevorderde
bedrijfsschade nader onderbouw d en is aan de rechtbank verzocht om haar
eerdere oordeel in het tussenvonnis te heroverw egen, uit proces-economische
overw egingen. De zaak staat nu op de rol van 27 november 2019 voor
antw oordakte door Plano c.s.

12-11-2019
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In de procedure jegens Van Dinter c.s. hebben Plano c.s. op 27 november 2019
een antw oordakte ingediend, voorzien van een productie. De curator heeft
hierop gereageerd bij akte uitlating producties van 7 januari 2020. Bij
antw oordakte van 19 februari 2020 heeft Plano c.s. daar w eer op gereageerd.
Vervolgens heeft de rechtbank de zaak op de rol van 11 maart 2020 voor
beraad. Beide partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd. De zaak staat
inmiddels op de rol van 3 juni 2020 voor vonnis.

08-05-2020
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Ten aanzien van de eerste procedure jegens de heer J.L.L. Kunenborg zijn
verder geen
w erkzaamheden meer te verw achten.
In de tw eede procedure jegens Pavons c.s. zal de curator een beslissing
nemen of zij het
geding al dan niet overneemt ter rolle van 7 december 2016.

08-05-2018
4

Verslag 2:
De tw eede procedure zal door de curator, althans haar advocaten, w orden
gevoerd.
De curator zal in de procedure jegens Van Dinter c.s. het vonnis op 6 februari
2019 afw achten.

12-11-2018
5

In de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor zal de curator de zitting van 10 december 2018 voorbereiden
en bijw onen.
De curator dient op 12 juni 2019 de akte te ondernemen in de procedure
jegens de verhuurders, w aarvoor de nodige w erkzaamheden moeten w orden
verricht.

15-05-2019
6

In de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor althans de eventuele bodemprocedure jegens de
verzekeringstussenpersoon en/of de verzekeraar zal de curator het nodige
nadere onderzoek verrichten in de administratie van de failliete vennootschap,
zal er nadere informatie w orden opgevraagd bij de verzekeringstussenpersoon
en/of de verzekeraar en zal een beslissing moeten w orden genomen over het
starten van een bodemprocedure.
In de procedure jegens de verhuurders dient de antw oordakte zijdens Pavons
c.s. te w orden afgew acht.

12-11-2019
7

In de eventuele bodemprocedure jegens de verzekeringstussenpersoon en/of
de verzekeraar heeft de curator inmiddels nader onderzoek verricht in de
administratie van de failliete vennootschap. Er is ook nadere informatie
opgevraagd bij de verzekeringstussenpersoon en deels (beperkt) ook
verkregen. Naar aanleiding daarvan zijn nog nadere gegevens gevraagd.
In de procedure jegens de verhuurders, Plano c.s., dient het vonnis van de
rechtbank te w orden afgew acht.

08-05-2020
8

In de eventuele bodemprocedure jegens de verzekeringstussenpersoon en/of
de verzekeraar doet de curator nader onderzoek teneinde te beslissen om w el
of niet een bodemprocedure aanhangig te maken.
In de procedure jegens de verhuurders, Plano c.s., is op 8 juli 2020 eindvonnis
gew ezen door de Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank oordeelt in het
eindvonnis dat een bedrag van € 893.344,00 aan materiele schade
aannemelijk is gew orden, w aarop de eerder al door Xidy van de verzekeraar
ontvangen uitkering van € 112.500,00 op in mindering moet w orden gebracht.
Aldus resteert een bedrag van € 780.844,00, te vermeerderen met de
w ettelijke rente. Dat bedrag is toegew ezen.

06-11-2020
9

De door de curator gestelde bedrijfsschade heeft de rechtbank afgew ezen,
omdat de rechtbank van oordeel is dat onvoldoende is komen vast te staan
dat er bedrijfsschade is geleden.
Ter sauvering van de hoger beroepstermijn heeft de curator een dagvaarding
in hoger beroep uitgebracht op langere termijn. Partijen hebben inmiddels in
hoofdlijnen overeenstemming over een regeling in der minne ter voorkoming
van hoger beroep. Die regeling ligt nu voor bij de rechter-commissaris voor
toestemming.
De verhuurders hebben inmiddels reeds een bedrag van € 430.609,-- aan de
curator voldaan ter voldoening aan het eindvonnis van de rechtbank.
Met toestemming van de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt
met de verhuurders over een regeling in der minne. Die regeling w ordt tot op
heden correct nagekomen.

28-04-2021
10

Inmiddels is er een dagvaarding in voorbereiding jegens ABN Amro
Verzekeringen B.V.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, inventariseren
crediteuren,
afw ikkelen diverse (duur)overeenkomsten, organisatie veiling, financieel
afw ikkelen
voortzetting en doorstart, beoordeling pandrechten pretense tw eede
pandhouders, beslissing inzake procedure Van Dinter c.s., verrichten van de
gebruikelijke onderzoeken, etc.

08-05-2018
4

Verslag 2:
Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, financieel
afw ikkelen doorstart,
voeren van correspondentie over de rechtsgeldigheid pandrechten pretense
tw eede
pandhouders, voeren van de procedure jegens Pavons c.s. (en Van Dinter),
verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.
De curator hoopt de kw estie met de pretense tw eede pandhouders door
middel van een
schikking af te ronden. De procedure jegens Pavons c.s. w ordt gevoerd. Voorts
zal de
curator haar onderzoek naar de oorzaken van het faillissement aanvangen.
Verslag 4:
Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, voeren van de
procedure jegens Pavons c.s. (en Van Dinter), verrichten van de gebruikelijke
onderzoeken, het indienen van een verzoekschrift tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor inzake de kw estie omtrent de verzekeringspolis.
Het verrichten van reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten van het
vonnis in de procedure jegens Van Dinter en Pavons c.s., het verrichten van de
gebruikelijke onderzoeken, het voorbereiden en voeren van de
verzoekschriftproceduren tot het houden van het voorlopig getuigenverhoor.

12-11-2018
5

Reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten antw oordakte in de
procedure jegens de verhuurders, correspondentie met (de advocaat van) de
verzekeringstussenpersoon en beoordeling haalbaarheid bodemprocedure,
verrichten c.q. vervolgen van de gebruikelijke onderzoeken.

12-11-2019
7

Reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten vonnis in de procedure
jegens de verhuurders, beoordeling haalbaarheid bodemprocedure jegens de
verzekeringstussenpersoon, verrichten c.q. vervolgen van de gebruikelijke
onderzoeken.

08-05-2020
8

Reguliere faillissementsw erkzaamheden, proberen te komen tot een minnelijke
regeling ter voorkoming van hoger beroep, beoordeling haalbaarheid
bodemprocedure jegens de verzekeringstussenpersoon, verrichten c.q.
vervolgen van de gebruikelijke onderzoeken.

06-11-2020
9

Reguliere faillissementsw erkzaamheden, bew aken nakoming minnelijke
regeling Pavons c.s., aanhangig maken procedure
verzekeringstussenpersoon, verrichten c.q. vervolgen gebruikelijke
onderzoeken.

28-04-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Nog niet bekend

08-05-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2021

28-04-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
De te verrichten w erkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

Bijlagen
Bijlagen

08-05-2018
4

