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Algemene gegevens
Naam onderneming
AZ Verhuizingen B.V. h.o.d.n. Van Zoggel Verhuizingen

02-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AZ Verhuizingen
B.V. h.o.d.n. Van Zoggel Verhuizingen. statutair gevestigd te SintMichielsgestel, kantoorhoudende te (5466 AN) Veghel aan de Huygensw eg 10,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17203658.

02-07-2018
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap exploiteert een verhuisbedrijf en verhuurt
opslagruimte.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 926.890,00

€ 30.191,00

€ 253.725,00

2015

€ 992.021,00

€ 14.807,00

€ 304.646,00

2016

€ 1.108.590,00

€ 66.168,00

€ 394.715,00

2017

€ 1.174.089,00

€ -59.125,00

€ 501.400,00

2018

€ 447.388,00

02-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
26

02-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 38.280,27

02-07-2018
1

€ 113.194,29

09-01-2019
2

€ 89.293,16

05-08-2019
3

€ 90.585,19

13-02-2020
4

Verslagperiode
van
22-5-2018

02-07-2018
1

t/m
27-6-2018
van
28-6-2018

09-01-2019
2

t/m
8-1-2019
van
9-1-2019

05-08-2019
3

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019
t/m
6-2-2020

Bestede uren

13-02-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

165 uur 0 min

2

124 uur 18 min

3

12 uur 0 min

4

12 uur 42 min

totaal

314 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is op 16 april 2007 opgericht door A. van Gestel
Beheer B.V. Vanaf dat moment tot 21 juni 2012 w as A. van Gestel Beheer B.V.
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

02-07-2018
1

Vanaf 30 juni 2009 zijn de aandelen van A. van Gestel Beheer B.V. geleidelijk
overgedragen aan Paul Berlo Beheer B.V. Vanaf 31 maart 2014 is
laatstgenoemde enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.
Vanaf 21 juni 2012 is Paul Berlo Beheer B.V. enig bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. Enig aandeelhouder en bestuurder van Paul Berlo
Beheer B.V. is de heer Paul Berlo.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as er een procedure
aanhangig.

02-07-2018
1

Eiseres w as voornemens - in samenspraak met de gefailleerde vennootschap een nieuw e bedrijfsruimte te bouw en, w aarbij de gefailleerde vennootschap
de nieuw bouw zou gaan huren. Inzet van de procedure is de vraag of er
tussen de eiseres en de gefailleerde vennootschap al dan niet een
huurovereenkomst tot stand is gekomen.
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stond de procedure voor
antw oord door de gefailleerde vennootschap.
Ondanks dat de rechtbank is geinformeerd over het faillissement is er vonnis
gew ezen. Geoordeeld is dat het de huurovereenkomst per 28 juni 2018 is
ontbonden. Voor het overige is de procedure ex artikel 29 Fw geschorst.

1.3 Verzekeringen

09-01-2019
2

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en w aar nodig voortgezet.

02-07-2018
1

Gelet op het feit dat de activiteiten zijn gestaakt en het gehuurde is
opgeleverd zijn alle lopende verzekeringen beeindigd.

09-01-2019
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte (kantoor, loods en
parkeerplaatsen) aan de Huygensw eg 10 te Veghel. De huurovereenkomst is
opgezegd. De curator en de verhuurder hebben contact over het moment van
oplevering.

02-07-2018
1

Het gehuurde aan de Huygensw eg 10 in Veghel is op 5 september 2018
ontruimd en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

09-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft verklaard dat er drie
oorzaken van het faillissement zijn, te w eten:

02-07-2018
1

Verhuizing van Berlicum naar Veghel
Omdat het oude pand niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd is besloten
te verhuizen. De verhuizing is door eigen mensen uitgevoerd. Daardoor w aren
zij niet inzetbaar voor betaalde externe klussen.
W ijze van opslaan van inboedels is veranderd
Gelijk met de verhuizing is besloten de inboedels niet meer "los" op te slaan
zoals voorheen gebeurde, maar om de inboedels op te slaan in 10m3 kisten.
Door het opslaan in kisten kon een logistiek voordeel w orden behaald.
De gefailleerde vennootschap heeft geinvesteerd in bijna 400 nieuw e 10m3
kisten en die in elkaar laten zetten en laten vullen (vanuit de losse opslag)
door personeel van de gefailleerde vennootschap.
Langdurig zieken
De gefailleerde vennootschap heeft te kampen met langdurig zieken. De
gefailleerde vennootschap is gedeeltelijk verzekerd voor de kosten van deze
w erknemers. Dat laat echter onverlet dat het ervaren krachten zijn die niet
zomaar vervangen kunnen w orden. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een
verhuisteam minder kan w orden ingezet, reden w aarom de omzet (van de
verhuizingen) is gedaald.
Voornoemde omstandigheden hebben aldus het bestuur geleid tot
liquiditeitsproblemen. Daar komt nog bij dat de gefailleerde vennootschap in
een procedure is betrokken (zie 1.2) en derhalve genoodzaakt is juridische
bijstand in te schakelen, hetgeen ook aanzienlijke kosten met zich zal
brengen. Het bestuur heeft aldus besloten zelf het faillissement aan te vragen.
Nog in onderzoek.

09-01-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

02-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

02-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-5-2018

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact UW V, rechter-commissaris en diverse personeelsleden en hun
adviseurs, etc.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

02-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verkopen bodemzaken via BVA Auctions

€ 11.965,31

Verkopen overige zaken via BVA Auctions

€ 49.876,19

Onderhandse verkoop kisten doorstart

€ 25.458,40

Onderhandse verkoop kisten particulier

€ 1.452,00

Verkoop transportmiddelen (lossing)
totaal

Boedelbijdrage

€ 78.650,00
€ 167.401,90

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap beschikt over circa 380 kisten van 10m3. 110
van die kisten zijn op dit moment leeg. De overige kisten zijn gevuld met
(voornamelijk) huisraad van klanten van de gefailleerde vennootschap.

02-07-2018
1

Aan de klanten van de gevulde kisten is - door de koper van de goodw ill en het
onderhanden w erk - een aanbod gedaan om de kisten elders op te laten
slaan. De kisten van de klanten die van dit aanbod gebruik maken w orden
verkocht aan de partij die deze kisten opslaat.
De klanten die geen gebruik maken van voornoemd aanbod w orden in de
gelegenheid gesteld hun kisten leeg te komen maken. Voor deze klanten (tot
op heden circa 15 van de 150) zal een ophaaldag w orden georganiseerd.
Nadat het lot van alle kisten bekend is zal een veiling w orden georganiseerd
en zullen de lege kisten verkocht w orden. Daarnaast zal tijdens deze veiling de
kantoorinventaris en verhuismaterieel geveild w orden.
Het verhuismaterieel en de kleding w aar de bedrijfsnaam Van Zoggel
Verhuizingen op staat is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht
aan de koper van de goodw ill.
Naast voornoemde bedrijfsmiddelen heeft de gefailleerde vennootschap ook
tw ee voertuigen middels financial lease in eigendom. Deze contracten zullen met toestemming van de rechter-commissaris - w orden gelost. Een en ander
zal kort na het uitbrengen van dit verslag w orden geeffectueerd.
Alle eigendommen van de gefailleerde vennootschap zijn te gelde gemaakt.
Enerzijds door onderhandse verkopen anderzijds door een veiling. De
opbrengsten zijn onder punt 3.3. van dit verslag w eergegeven. Er is geen
boedelbijdrage verschuldigd aangezien de pandhouder is voldaan uit de
opbrengst van de debiteuren.

09-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De financier is inmiddels voldaan uit de opbrengst van de debiteuren.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

02-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderhandelen diverse gegadigden, taxateur, rechter-commissaris, etc.

02-07-2018
1

Overleg gegadigden, overleg kopers, overleg veilingbedrijf en taxateur, etc.

09-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/OHW

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stond de agenda van de
gefailleerde vennootschap vol met geplande verhuizingen. Er liepen ook
langlopende klussen. W aar mogelijk zijn de w erkzaamheden door de boedel
nog afgerond. De overige geplande opdrachten zijn w aar mogelijk
overgenomen door de partij die de goodw ill/het ohw heeft gekocht. Die partij
is Vlugo Verhuizingen B.V.

02-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderhandelen diverse gegadigden, rechter-commissaris, etc.

02-07-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Onder de hiervoor genoemde goodw ill w ordt verstaan:
Telefoonnummers, URL's, handelsnaam, contacten, lopende oprachten, etc.
een en ander voor zover eigendom van de gefailleerde vennootschap en
overdraagbaar.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pré-faillissementsdebiteuren (stand per
15 mei 2018)

€ 72.767,61

€ 65.452,34

Post-faillissementsdebiteuren (vanaf 22
mei 2018)

€ 59.490,07

€ 59.490,07

€ 132.257,68

€ 124.942,41

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er komen nog dagelijks betalingen op zow el de boedelrekening als de door de
gefailleerde vennootschap aangehouden rekening binnen. De curator monitort
een en ander en zal op korte termijn actief gaan incasseren.

02-07-2018
1

De pandhouder is inmiddels voldaan uit de opbrengst. De resterende
debiteurenvorderingen komen derhalve toe aan de boedel.
De debiteuren zijn grotendeels geincasseerd. De curator zet de incasso voort.

09-01-2019
2

De incasso is afgerond.

05-08-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden, monitoren betalingen, correspondentie bank, etc.

09-01-2019
2

Incassow erkzaamheden, monitoren betalingen, correspondentie bank, etc.

05-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement had rabobank een bedrag van
€ 8.902,41 uit rekening-courant en een bedrag van € 48.157,00 uit hoofde van
een verstrekte bankgarantie te vorderen.
De rekening-courant schuld en het bedrag ter hoogte van de bankgarantie zijn
als gevolg van de debiteurenbetalingen op de door de gefailleerde
vennootschap aangehouden bankrekening ontvangen. Het bedrag ter hoogte

02-07-2018
1

van de bankgarantie is gesepareerd voor het geval onder de garantie w ordt
getrokken.
De bankrekening is in stand gelaten zodat debiteuren op de bij hen bekende
rekening kunnen blijven betalen.

Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 16.052,53 onder de
bankgarantie getrokken. De resterende garantie is nog in stand gebleven. De
curator zal onderzoeken of nog onder het resterende gedeelte kan w orden
getrokken.

Toelichting vordering van bank(en)
Naar het oordeel van de curator kan de verhuurder - naar de tekst van de
bankgarantie - niet meer onder de bankgarantie trekken. Aangezien curanda
(middels het storten van een bedrag op een geblokkeerde rekening) een
contragarantie heeft gegeven, heeft dat tot gevolg dat het resterende
bedrag ad € 32.104,47 moet w orden vrijgegeven en vrijvalt in de boedel. De
curator heeft de bank verzocht het bedrag van de contragarantie over te
maken naar de boedelrekening.

09-01-2019
2

13-02-2020
4

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft een drietal huurkoopovereenkomsten via
De Lage Landen gesloten (tw ee bij De Lage Landen Vendorlease B.V. en een
bij Truckland Lease B.V.). Deze overeenkomsten zijn zeer recent voor de
uitspraak van het faillissement aangegaan. Er resteert zeer w aarschijnlijk geen
overw aarde. Desondanks zijn de leaseobjecten (een palletw agen, een
heftruck en een afzetcontainer) getaxeerd. De w aarden zijn de curator echter
nog niet bekend.

02-07-2018
1

Daarnaast w aren er tw ee voertuigen geleaset bij Mercedes-Benz Financial
Services B.V. De taxatiew aarde afgezet tegen de resterende termijnen maakt
dat is besloten de contracten te lossen en de voertuigen te verkopen. Er is al
overeenstemming met de koper. Een en ander dient echter alleen nog
geeffectueerd te w orden.
De curator verw ijst naar punt 3.3. van dit verslag.

09-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen en vorderingen.
Daarnaast heeft het bestuur w at zekerheden verstrekt. Als gevolg van het feit
dat de pandhouder is voldaan uit de debiteurenvorderingen zijn er geen
verpande activa meer.

02-07-2018
1

De via DLL geleasete objecten blijven eigendom van DLL tot de laatste termijn
is betaald.
DLL heeft de aan haar in eigendom toebehorende objecten geveild en haar
restantvordering ingediend in het faillissement.

5.4 Separatistenpositie

09-01-2019
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich partijen gemeld die een (rechtsgeldig) beroep op hun
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Er zal een ophaalmoment w orden
georganiseerd.

02-07-2018
1

(Er is overigens een afkoelingsperiode afgekondigd.)
Zoals onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven verhuurde de gefailleerde
vennootschap (tijdelijke) opslagruimte. De zaken van derden w erden in 10 m3
kisten opgeslagen, w elke kisten in de door de gefailleerde vennootschap
gehuurde bedrijfsruimte w aren opgeslagen.

09-01-2019
2

De kisten w aren eigendom van de gefailleerde vennootschap. De inhoud van
de kisten niet. De klanten is de mogelijkheid geboden om een nieuw e
overeenkomst met de doorstartende partij te sluiten. Deze partij zou de kisten
dan ook verplaatsen en de kisten overnemen van de boedel.
De partijen die geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de
doorstartende partij is op tw ee momenten de mogelijkheid geboden hun
eigendommen uit de kisten op te komen halen. Op deze momenten hebben
tevens andere partijen die - vaak losse zaken hadden opgeslagen - hun
eigendommen opgehaald. Dat geldt ook voor leveranciers die onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd.

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

02-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

02-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

02-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg pandhouder, overleg leasemaatschappijen, overleg taxateur, overleg
rechter-commissaris, overleg gegadigden, overleg directie, etc.

02-07-2018
1

Uitleveren eigendommen derden, contact derden, etc.

09-01-2019
2

Overleg bank, etc.

05-08-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ten tijde van de uitspraak van het faillissement geplande opdrachten zijn
w aar mogelijk afgerond. Dit om zoveel mogelijk schade bij klanten te vergroten
en de kansen op een doorstart te vergroten.

02-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Vanaf datum faillissement is er een bedrag van € 59.490,07 aan omzet
gegenereerd. Hier staan ook kosten tegenover (circa € 8.000,00).

02-07-2018
1

In het volgende verslag zal e.e.a. gedetailleerd w orden gerapporteerd.
Voor het realiseren van een omzet van € 59.490,07 inclusief BTW (w aarvan
nog € 4.735,55 moet w orden geincasseerd bij 4 debiteuren) is voor € 9.725,12
inclusief BTW aan kosten gemaakt. Een en ander is verw erkt in het SFV.

09-01-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuur, gegadigde, klanten, leveranciers, etc.

02-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De lopende opdrachten zijn deels overgenomen door Vlugo Verhuizingen B.V.
Ten tijde van het uitbrengen van dit faillissementsverslag zijn er 7 w erknemers
van de gefailleerde vennootschap in dienst getreden bij Vlugo Verhuizingen
B.V.

02-07-2018
1

6.5 Verantwoording
Er is met diverse partijen onderhandeld. De belangen van de boedel, de
w erknemers en de klanten w erden het beste gew aarborgd bij de deal met
Vlugo Verhuizingen B.V.

02-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 10.000,00

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelen gegadigden, overleg bestuur, overleg rechter-commissaris,
overleg taxateur, etc.

02-07-2018
1

Afw ikkeling doorstart, contacten klanten van de gefailleerde vennootschap,
etc.

09-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale administratie veiliggesteld. De curator dient zich
nog een oordeel te vormen over de vraag of naar zijn inzicht is voldaan aan de
boekhoudplicht.

02-07-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
De jaarrekening
De jaarrekening
De jaarrekening
gedeponeerd.
De jaarrekening

over boekjaar 2016
over boekjaar 2015
over boekjaar 2014
over boekjaar 2013

is
is
is
is

op
op
op
op

11
19
13
19

april 2017 gedeponeerd.
juli 2016 gedeponeerd.
oktober 2015 gedeponeerd.
februari 2015 - en dus te laat -

02-07-2018
1

over boekjaar 2012 is op 24 januari 2014 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van de vrijstellingsregeling.

02-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de volstortingsplicht.

02-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

02-07-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-07-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De afgelopen verslagperiode heeft met name in het teken gestaan van het
uitleveren van de eigendommen van derden, het overdragen van de
opgeslagen kisten naar de doorstarter, het opleveren van het gehuurde, de
communicatie met de crediteuren en het incasseren van de debiteuren. De
curator verw acht de komende verslagperiode een aanvang te kunnen maken
met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-01-2019
2

De afgelopen verslagperiode zijn alle w erkzaamheden, met uitzondering van
het oorzaken- en rechtmatighiedsonderzoek afgerond. De curator zal deze
w erkzaamheden de komende verslagperiode oppakken.

05-08-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66.996,58

09-01-2019
2

€ 185.386,02

05-08-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 134.383,00

09-01-2019
2

€ 135.513,00

05-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 57.505,82

05-08-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.731,11

09-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

09-01-2019
2

29

05-08-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 201.836,16

09-01-2019
2

€ 202.951,81

05-08-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-07-2018
1

Het huidige boedelsaldo afgezet tegen de ingediende vorderingen maakt dat
er - zoals het zich nu laat aanzien - enkel voldoende actief is gegenereerd om
de boedelcrediteuren deels te voldoen.

05-08-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

09-01-2019
2

Correspondentie crediteuren

05-08-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator verw ijst naar artikel 1.2 van dit verslag.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen eigendommen derden (inhoud kisten, eigendomsvoorbehouden,
etc.);
- debiteurenincasso;
- afw ikkelen activadeals;
- veilen overige zaken;
- inventarisatie crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

02-07-2018
1

- nader oorzakenonderzoek;
- debiteurenincasso;
- inventarisatie crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

09-01-2019
2

- nader oorzakenonderzoek;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

05-08-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-5-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-02-2020
4

