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Algemene gegevens
Naam onderneming
V.O.F. Livo Cleaning
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Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma V.O.F. Livo Cleaning, gevestigd en
kantoorhoudende te (5492 HW ) Sint-Oedenrode aan de Kerkdijk-Zuid 11. Uit
het handelsregister blijkt dat mevrouw C.L.A. Linders-Vos enig vennoot is van
de VOF en dat op 17 augustus 2016 is geregistreerd dat de VOF is opgeheven
met ingang van 18 juni 2015.
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Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister bestonden de activiteiten uit: “Exploitatie van een
schoonmaakbedrijf en al hetgeen daarmee verband houdt. Groothandel
sanitaire producten en aanverw ante artikelen.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 144.523,75

€ 17.692,92

2015

€ 86.111,62

€ 1.986,22

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 58.630,18
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Toelichting financiële gegevens
Uit de w inst- en verliesrekening over 2015 blijkt dat de omzet over 2015 €
86.111,62 bedroeg. Daarbij dient w el opgemerkt te w orden dat de activiteiten
van de failliet per 18 juni 2015 zijn overgenomen door Livo Cleaning B.V. De
omzet over 2014 bedroeg € 144.523,75.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Boedelsaldo
06-06-2018
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Boedelsaldo
€ 7.501,70

Verslagperiode
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van
20-12-2017
t/m
5-6-2018

20-12-2018
5

van
6-6-2018
t/m
19-12-2018
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van
20-12-2018
t/m
12-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

11,40 uur

5

22,10 uur

6

8,75 uur

totaal

42,25 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Omdat de gegevens van de eerdere verslagen niet zijn opgenomen klopt de
w eergave van de bestede uren niet. De urenbesteding van verslag 1 t/m 3 is:
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Verslag 1: periode van 13 december 2016 tot en met 12 januari 2017: 11 uur.
Verslag 2: periode van 13 januari tot en met 25 juni 2017: 20,5 uur.
Verslag 3: periode van 26 juni tot en met 19 december 2017: 15 uur.
Totaal aantal bestede uren:
Verslag 1: 11 uur.
Verslag 2: 31,5 uur.
Verslag 3: 46,5 uur.
Verslag 4: periode van 20 december 2017 tot en met 5 juni 2018: 11,4 uur.
Totaal 57,8 uur.
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Verslag 5: 6 juni tot en met 19 december 2018: 22,1 uur.
Totaal 79,7 uur.
Verslag 6: 20 december 2018 tot en met 12 juni 2019: 8,75 uur.
Totaal 88,45 uur.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennoot van de VOF is mevrouw C.L.A. Linders-Vos, w oonachtig te SintOedenrode.
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1.2 Lopende procedures
Geen, aldus de vennoot.
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1.3 Verzekeringen
Alle lopende overeenkomsten w aren reeds voor het faillissement beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De failliet heeft in het verleden formeel het pand aan de Kerkdijk-Zuid 11 te
Sint-Oedenrode gehuurd in de periode van 1 oktober 2013 tot augustus 2016.
De huur bedroeg € 2.500,00 per maand. Door de failliet is een borg betaald ten
bedrage van € 7.500,00. Vanaf juni 2015 heeft Livo Cleaning BV de
maandelijkse betalingsverplichtingen overgenomen. De huurovereenkomst is in
augustus 2016 met w ederzijdse goedvinden beëindigd. Er w as op dat
moment geen sprake van een huurachterstand. De curator is doende om de
borg die door de failliet is betaald ten bedrage van € 7.500,00 te incasseren bij
de (voormalige) verhuurder. De curator is nog doende om de borg die door de
failliet is betaald ten bedrage van € 7.500,00 te incasseren bij de (voormalige)
verhuurder. De verhuurder betw ist dat hij het bedrag van € 7.500,00 moet
terugbetalen.
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De curator heeft in de afgelopen periode getracht een regeling te treffen met
de voormalige verhuurder omtrent de terugbetaling van de borgsom ad €
7.500,00 doch een regeling is niet mogelijk gebleken. De curator beraadt zich
thans op vervolgstappen tegen de verhuurder.
De curator heeft in de afgelopen periode nog een keer getracht een dialoog te
bew erkstelligen met de verhuurder om een minnelijke regeling te beproeven.
Die dialoog is niet tot stand gekomen. De curator heeft inmiddels van de
rechter-commissaris toestemming ontvangen om de voormalige verhuurder in
rechte te betrekken. De curator heeft daartoe een dagvaarding opgesteld en
de deurw aarder inmiddels opdracht gegeven om deze uit te brengen.
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De (voormalige) verhuurder heeft, nadat de curator de procedure aanhangig
heeft gemaakt, alsnog de borg/hoofdsom ad € 7.500,00 aan de boedel
voldaan. Zie verder punt 9 “Procedures”.
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliet heeft in 2010 de schoonmaakactiviteiten van de curator van de
destijds gefailleerde Linders Groep VOF overgenomen. Linders Groep VOF
exploiteerde een schoonmaakbedrijf. De vennoot gaf aan dat vanw ege haar
gezondheidsproblemen alsmede die van haar echtgenoot (die tevens in het
schoonmaakbedrijf w erkzaam w as), de exploitatie vanaf het begin moeizaam
verliep. Daarnaast w as de failliet vanw ege concurrentie gedw ongen om de
activiteiten vanaf het begin tegen kostprijs te exploiteren, w aardoor de
w instmarge zeer laag lag, aldus de vennoot. De vennoot gaf aan dat in 2015
de VOF w as omgezet naar een BV, Livo Cleaning BV. De activiteiten van het
schoonmaakbedrijf w erden vanaf 2015 door de BV voortgezet.
De failliet kampte echter nog met openstaande belastingschulden. De vennoot
gaf aan dat zij geprobeerd heeft om met de belastingdienst een regeling te
treffen. Dit is niet gelukt.
In 2016 heeft de Belastingdienst uiteindelijk het faillissement aangevraagd van
de VOF.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aanw ezig. De activiteiten van de VOF zijn in 2015 door de BV voortgezet.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van openstaande debiteurenvorderingen is niet gebleken. De activiteiten van
de VOF zijn in 2015 door de BV voortgezet. De VOF lijkt een vordering te
hebben op de voormalige verhuurder voor een bedrag van € 7.500,00. Zie
verder punt 1.6.
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Zie verder onder inventarisatie kopje “huur”.
De (voormalige) verhuurder heeft, nadat de curator de procedure aanhangig
heeft gemaakt, alsnog de borg/hoofdsom ad € 7.500,00 aan de boedel
voldaan. Zie verder punt 9 “Procedures”.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 47,52
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De vennoot gaf aan dat de VOF bij de ING Bank bankiert. De ING Bank heeft
een vordering ingediend voor een bedrag van € 47,52.

5.2 Leasecontracten
Geen aldus de vennoot. Een en ander is in onderzoek.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Van een bancaire financiering w as geen sprake, aldus de
vennoot.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. Zie 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.
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5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

06-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De activiteiten van de VOF w aren reeds in 2015
gestaakt/w erden vanaf 2015 door de BV voortgezet.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bij de vennoot/boekhouder van de failliet opgevraagd.
Zodra deze is ontvangen zal de curator deze nader onderzoeken. De fysieke
administratie alsmede de digitale administratie is aan de curator verstrekt. De
curator zal de administratie nader onderzoeken. De administratie is nog
onderw erp van onderzoek.
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Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Daaruit zijn geen
onregelmatigheden gebleken.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.
Daarvan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.303,81
De fiscus heeft 26 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 49.303,81.
De fiscus heeft 27 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 50.861,81.
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8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10
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9

20-12-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.879,17
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
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Gezien de huidige stand van zaken zal het faillissement naar alle
w aarschijnlijklijkheid w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen, aldus de vennoot.

06-06-2018
4

mr. van den Berg Jeths q.q. contra de heer W .H. Schepens.
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9.2 Aard procedures
Incasso.
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9.3 Stand procedures
De curator heeft de deurw aarder opdracht gegeven om de dagvaarding uit te
brengen. Zie verder onder kopie “huur” bij Inventarisatie.
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Nadat de curator de procedure aanhangig heeft gemaakt, hebben partijen
alsnog, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling
getroffen. De regeling hield in dat de (voormalige) verhuurder de door de
boedel gevorderde hoofdsom ad € 7.500,00 ineens aan de boedel zou
voldoen, w aarna de procedure zou w orden ingetrokken en partijen ieder hun
eigen kosten van de procedure zouden dragen. De betaling ad € 7.500,00 is
in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen en de procedure is
inmiddels ingetrokken.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal na ontvangst van de administratie deze nader onderzoeken
alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.
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De curator zal trachten het onderzoek naar de administratie alsmede de gang
van zaken de komende periode af te ronden. Tevens zal de curator proberen
de vordering op de voormalige verhuurder te incasseren.
De curator zal trachten de vordering op de voormalige verhuurder te
incasseren en beraadt zich thans op vervolgstappen tegen de voormalige
verhuurder.
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het
faillissement voordragen voor afw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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Komende periode.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal trachten de komende periode de vordering op de voormalige
verhuurder te incasseren en het onderzoek naar de administratie/gang van
zaken voorafgaand aan het faillissement af te ronden.
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De curator zal trachten de vordering op de voormalige verhuurder te
incasseren en beraadt zich thans op vervolgstappen tegen de voormalige
verhuurder.
De curator zal de procedure tegen de voormalige verhuurder voeren om de
borgsom/vordering te incasseren.
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Zie hierboven.
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Bijlagen
Bijlagen

