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mr. C.A.M. de Bruijn
mr R.G. Roeffen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Houseparts B.V.

03-10-2018
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is opgericht op 28 april 2016 en statutair gevestigd te Oss.
Het kantooradres van de vennootschap is gelegen aan de Palestrinastraat 13
te (5344 AA) Oss.
De vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 65928407.

03-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestonden hoofdzakelijk uit het inkopen
en verkopen van tw eedehands meubels. Deze meubels betroffen meestal
ledikanten en matrassen en overige zaken die w erden gebruikt ten behoeve
van de inrichting van hotels. Failliet kocht deze meubels op en verkocht deze
dan vervolgens aan bedrijven die zich bezighouden met de huisvesting van
buitenlandse w erknemers, w aaronder de besloten vennootschap Mehome B.V.,
een aan de bestuurder van failliet gelieerde vennootschap. Daarnaast
verzorgde failliet voor diverse huisvestingsbedrijven de aansluiting op
nutsvoorzieningen en sloot daartoe contracten af met energieleveranciers.

Financiële gegevens

03-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 295.754,00

€ -743,00

€ 84.396,00

2017

€ 661.648,00

€ -49.825,00

€ 152.436,00

Toelichting financiële gegevens
Er is op dit moment nog geen goede verklaring te geven voor het in 2017
geleden verlies. De curator zal de beschikbare financiële informatie nog nader
beoordelen.

03-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-10-2018
1

Toelichting
Er is volgens opgave van de bestuurder geen personeel in dienst gew eest van
de vennootschap.

Boedelsaldo
€ 0,00

03-10-2018
1

Toelichting
Er zijn nog geen financiële middelen aangetroffen.
€ 39.423,34

05-03-2019
2

€ 25.504,82

02-09-2019
3

€ 12.065,69

26-02-2020
4

€ 12.076,75

26-08-2020
5

€ 11.876,70

04-02-2021
6

€ 24.596,03

01-07-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-9-2018

03-10-2018
1

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

05-03-2019
2

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

02-09-2019
3

t/m
25-8-2019
van
2-7-2019

26-02-2020
4

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

26-08-2020
5

t/m
23-8-2020
van
24-8-2020

04-02-2021
6

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021
t/m
30-6-2021

Bestede uren

01-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 18 min

2

28 uur 6 min

3

51 uur 30 min

4

10 uur 12 min

5

16 uur 24 min

6

15 uur 24 min

7

37 uur 42 min

totaal

181 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator met
name bestaan uit het inventariseren van de boedel. Onderzoek is gedaan naar
de aard en omvang van de activa en passiva. Daartoe is de administratie
ingenomen en op hoofdlijnen beoordeeld, is een bezoek gebracht aan de
bedrijfslocatie en zijn er gesprekken gevoerd met direct betrokkenen,
w aaronder de bestuurder en de accountant van de vennootschap.

03-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de aangetroffen roerende zaken verkocht, is
er een begin gemaakt met de debiteurenincasso, is er belastingaangifte
gedaan en is er een inventarisatie gemaakt van de schuldpositie.

05-03-2019
2

In de verslagperiode is mr. Roeffen tot opvolgend curator benoemd. In de
verslagperiode is met name aandacht besteed aan de debiteurenincasso en is
er onderzoek naar de administratie gedaan.

02-09-2019
3

In de verslagperiode is met name aandacht besteed aan de debiteurenincasso
en verder onderzoek naar de administratie.

26-02-2020
4

In de verslagperiode heeft de curator met name aandacht besteed aan de
debiteurenincasso en naar een vordering op een aan de bestuurder van de
vennootschap gelieerde onderneming.

26-08-2020
5

In de verslagperiode heeft de curator met name w erkzaamheden verricht in
verband met een procedure tegen een aan de bestuurder van de
vennootschap gelieerde onderneming.

04-02-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van de vennootschap w ordt gevoerd door de heer Antonius Petrus
Maria Pittens, geboren te Nistelrode op 23 oktober 1957. De aandelen in het
kapitaal van de vennootschap w orden gehouden door de heer Pittens
voornoemd.

03-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is de vennootschap niet betrokken bij
gerechtelijke procedures.

03-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover er nog lopende verzekeringen zijn, zullen deze door de curator
w orden beëindigd en zal er w aar mogelijk aanspraak w orden gemaakt op
premierestitutie.

03-10-2018
1

1.4 Huur
Het door failliet gebruikte bedrijfspand aan de Palestrinastraat 13 te Oss is
eigendom van Mehome B.V., een aan de heer Pittens gelieerde vennootschap.
Onduidelijk is of er tussen Mehome B.V. en failliet sprake is gew eest van een
(onder)huurrelatie. Voor zover dat al het geval w as, heeft de heer Pittens
verklaard dat deze relatie is beëindigd.

03-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is het failissement uitgesproken op basis
van een onjuiste c.q. door hem betw iste vordering van de aanvrager. Deze
vordering zag op de aan failliet in rekening gebrachte kosten van
nutsvoorzieningen. De bestuurder is echter van mening dat de betreffende
kosten onjuist zijn vastgesteld en veel lager zijn dan bew eerd. De curator
heeft de bestuurder gew ezen op de mogelijkheid beroep aan te tekenen
tegen het uitgesproken faillissement dan w el ter zake advies in te w innen. Van
deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De curator zal nader onderzoek
doen naar de oorzaak van het faillissement.

03-10-2018
1

Er zijn geen bijzondere of andere omstandigheden gebleken die hebben
bijgedragen aan de ontstane faillissementssituatie.

05-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-10-2018
1

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-10-2018
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

03-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet is niet gerechtigd tot de eigendom van onroerende zaken.

03-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

03-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn, behoudens een oud motorvoertuig en een aantal stellingen, geen
bijzondere bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

03-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Behoudens de aangetroffen stellingen (tw eetal) zijn er geen zaken
aangetroffen die zich als bodemzaak zouden kunnen kw alificeren.

03-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bezoek gebracht aan de bedrijflocatie en daar de
roerende zaken in ogenschouw genomen. Daarnaast is navraag gedaan bij de
RDW omtrent de vraag of er voertuigen op naam van failliet geregistreerd
staan.

03-10-2018
1

De aangetroffen roerende zaken alsmede het op naam van failliet staande
motorvoertuig zijn door de curator met toestemming van de rechtercommissaris verkocht. Deze verkoop heeft geleid tot een opbrengst van €
2.420,00 w elke bate aan het boedelactief is toegevoegd.

05-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het het bedrijfspand heeft de curator een beperkte hoeveelheid oude
afgedankte bedmatrassen, boxspringbedden en dekbedden aangetroffen
alsmede een tw eetal stalen stellingen.

03-10-2018
1

De aangetroffen zaken zijn door de curator verkocht (zie hiervoor onder 3.5).

05-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de beperkte voorraad in ogenschouw genomen. Gelet op de
beperkte hoeveelheid alsmede de ouderdom en slechte staat van deze zaken
zijn deze naar inschatting van de curator zeer moeilijk verhandelbaar en
vertegenw oordigen zij geen of slechts een zeer beperkte w aarde.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intercompany vordering

€ 6.193,15

Schikking (zie punt 9)

€ 12.600,00

OB teruggaaf

€ 27.844,00

Overige restituties
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 1.204,92
€ 47.842,07

€ 0,00

03-10-2018
1

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

03-10-2018
1

Uit de administratie van failliet zijn diverse rekening-courant posities gebleken
met een saldo van in totaal € 6.193,15. Dit saldo is inmiddels vereffend door
voldoening aan de boedel van het hiervoor genoemde bedrag.
Namens de curator is er aangifte omzetbelasting gedaan betreffende het
derde kw artaal 2018. Deze aangifte heeft geleid tot een teruggave van €
22.481,00. Voor het overige is er nog een belastingteruggave ontvangen over
boekjaar 2016 en zijn er diverse premierestituties ontvangen.

05-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

03-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 20.504,80

€ 2.117,50

€ 20.504,80

€ 2.117,50

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er nog enkele openstaande
debiteurenvorderingen. Er zou sprake zijn van een nog openstaand saldo van
circa € 8.000,00. De onderliggende stukken heeft de curator, ondanks verzoek
daartoe, nog niet ontvangen. Over de gegoedheid van de debiteuren valt nog
geen uitspraak te doen.

03-10-2018
1

Blijkens de beschikbaar gestelde administratie staat er een bedrag van ruim €
20.000,00 open aan debiteurenvorderingen. Een belangrijk deel hiervan w ordt
betw ist.

05-03-2019
2

De curator voert nog een discussie met de desbetreffende debiteuren.

02-09-2019
3

Het gesprek met de bestuurder heeft niet geleid tot een verduidelijking van de
gegrondheid/grondslag van de vorderingen. De curator beraadt zich.

26-08-2020
5

De curator heeft zijn incassow erkzaamheden met goedkeuring van de rechtercommissaris gestaakt. De curator zal w el bij de belastingdienst een verzoek
indienen tot teruggave van de btw over het oninbare bedrag.

04-02-2021
6

De aangifte tot teruggave van de btw over het oninbare bedrag ad € 3.191,is bij de Belastingdienst ingediend.

01-07-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is in afw achting van de ontvangst van debiteurengegevens. Zodra
hij daarover de beschikking heeft verkregen, zal hij overgaan tot het treffen
van inningsmaatregelen.

03-10-2018
1

De curator heeft op basis van de beschikbaar gestelde administratie alle
debiteuren aangeschreven, hetgeen geleid heeft tot een betaling van €
2.117,50. Het resterende openstaande bedrag heeft betrekking op tw ee
debiteuren w aarvan één zich in stilzw ijgen hult en de ander de bew eerde
vordering gemotiveerd betw ist.

05-03-2019
2

De curator heeft een gesprek met de bestuurder gevoerd met betrekking tot
de openstaande debiteurenvorderingen. Verder heeft de curator
gecorrespondeerd met de desbetreffende debiteuren.

02-09-2019
3

De curator heeft in de verslagperiode de debiteurenincasso voortgezet. De
curator gaat er van uit dat in het eerste half jaar van 2020 de incasso kan
w orden afgerond.

26-02-2020
4

De curator heeft w ederom een gesprek met de bestuurder gevoerd met
betrekking tot de openstaande debiteurenvorderingen.

26-08-2020
5

De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd over de oninbaarheid
van de openstaande vorderingen op debiteuren. De curator heeft toestemming
van de rechter-commissaris ontvangen om zijn incassow erkzaamheden te
staken.

04-02-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

03-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap heeft geen beschikking over een bankkrediet.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

03-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

03-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

03-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

03-10-2018
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

03-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

03-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

03-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Alle bekende banken zijn aangeschreven met het verzoek eventuele
rekeningen te blokkeren, beschikbare creditsaldi over te maken naar de
boedelrekening en eventuële vorderingen aan te melden onder getijdige
opgave van bedongen zekerheden.

03-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

03-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

03-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

03-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

03-10-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

03-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

03-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

03-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t

03-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w ordt gevoerd door een externe
accountant. Deze is behulpzaam bij het aanreiken van de relevante
bescheiden. De adminstratie is bijgew erkt en maakt een volledige indruk.
Behoudens het feit dat de curator nog niet de beschikking heeft over de
debiteurenadministratie, valt op basis van de verstrekte gegevens een goed
beeld te verkrijgen van de rechten en verplichtingen van failliet.

03-10-2018
1

De aangeleverde debiteurenadministratie blijkt niet geheel compleet te zijn.
Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

05-03-2019
2

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de administratie. Naar
aanleiding daarvan heeft de curator een aantal vragen aan de bestuurder
gesteld.

02-09-2019
3

De bestuurder heeft in de optiek van de curator onvoldoende antw oord
gegeven op een aantal door hem gestelde vragen. De bestuurder zal w orden
uitgenodigd om een toelichting te geven op een aantal specifieke vragen op
het kantoor van de curator.

26-02-2020
4

De bestuurder dient de door de curator gestelde vragen nog te beantw oorden.

26-08-2020
5

Het onderzoek is afgerond.

01-07-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening betreffende boekjaar 2016 is op 4 oktober 2017
gedeponeerd.

03-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

03-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de notariële akte van oprichting d.d. 28 april 2016 is het bij de
oprichting geplaatste kapitaal (€ 50,00) in geld volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar de w ijze w aarop het bestuur is
gevoerd.

Toelichting
Geen bijzonderheden te vermelden.
Nee

03-10-2018
1

05-03-2019
2

01-07-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar het bestaan van eventuele
paulianeuze handelingen.
Nee

03-10-2018
1

05-03-2019
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen gebleken voor paulianeus handelen.
In onderzoek

02-09-2019
3

Toelichting
De curator heeft een transactie in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft een pauliana ingeroepen jegens een aan de bestuurder
gelieerde vennootschap. De pauliana heeft betrekking op een betaling van €
10.000 die kort voor faillissement is verricht. De curator overw eegt ter zake
rechtsmaatregelen te nemen.
In onderzoek

26-02-2020
4

04-02-2021
6

Toelichting
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt. Er w ordt verw ezen naar
paragraaf 9 van dit verslag.
Ja

01-07-2021
7

Toelichting
Met toestemming van de rechter-commissaris is een schikking getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-03-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zijn in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek nog geen
bijzondere w erkzaamheden verricht.

05-03-2019
2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie. Dat onderzoek
heeft geleid tot een aantal vragen aan de bestuurder.

02-09-2019
3

De curator heeft gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder over
een aantal boekingen die in de optiek van de curator om een nadere
toelichting vragen. De vragen zijn in de optiek van de curator nog onvoldoende
beantw oord.

26-02-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-10-2018
1

€ 0,00

05-03-2019
2

Toelichting
Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

03-10-2018
1

€ 0,00

05-03-2019
2

Toelichting
Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.
€ 23.985,00

02-09-2019
3

Toelichting
De schuld heeft betrekking op verschuldigde omzetbelasting over de periode
13 december 2017 tot en met 4 september 2018.
€ 29.532,77
Toelichting
Dit betreft de nog nader door de Belastingdienst vast te stellen aanslag ex
art 29 lid 7 W OB (btw begrepen in ingediende concurrente vorderingen).

8.3 Pref. vord. UWV

01-07-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-10-2018
1

€ 0,00

05-03-2019
2

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.175,58

03-10-2018
1

Toelichting
Op dit moment is er enkel door de aanvrager van het faillissement een
preferente vordering aangemeld.
€ 3.175,58

05-03-2019
2

Toelichting
Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

03-10-2018
1

Toelichting
Tot op heden hebben drie crediteuren een vordering ingediend.
6

05-03-2019
2

8

02-09-2019
3

9

26-08-2020
5

10

04-02-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 151.358,64

03-10-2018
1

€ 153.606,94

05-03-2019
2

€ 167.230,13

02-09-2019
3

€ 167.512,13

26-08-2020
5

€ 169.778,16

04-02-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er valt nog geen uitspraak te doen over de w ijze van afw ikkeling.

03-10-2018
1

Op basis van de huidige crediteurengegevens en de stand van de boedel zal
naar verw achting een beperkte uitkering aan concurrente crediteuren kunnen
w orden gedaan.

05-03-2019
2

Vanw ege de indiening van een preferente vordering door de Belastingdienst is
er op dit moment onvoldoende actief om aan concurrente crediteuren een
uitkering te doen.

02-09-2019
3

Vereenvoudigde afw ikkeling ex art 137a Fw (gedeeltelijke uitkering aan
crediteuren met preferente vordering, geen uitkering aan crediteuren met
een concurrente vordering).

01-07-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De de crediteurenpositie van failliet is verder in kaart gebracht, daarbij zijn
geen bijzonderheden gebleken.

05-03-2019
2

De curator heeft de crediteurenpositie verder in kaart gebracht.

02-09-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

03-10-2018
1

Sense Verhuur B.V. en de heer Pittens, bestuurder.

04-02-2021
6

9.2 Aard procedures
n.v.t

03-10-2018
1

Civiele procedure. De curator heeft de pauliana ingeroepen van een betaling
van een betaling van € 10.000 die kort voor het faillissement van de
vennootschap is betaald aan Sense Verhuur B.V. Verder heeft de curator de
bestuurder van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de
schade die de vennootschap door deze handelw ijze heeft geleden. Sense
Verhuur is gelieerd aan de bestuurder.

04-02-2021
6

9.3 Stand procedures
n.v.t

03-10-2018
1

Nadat de dagvaarding is uitgebracht hebben gedaagden hun conclusie van
antw oord genomen. De rechtbank heeft een mondelinge behandeling van de
zaak gepland op 25 mei 2021.

04-02-2021
6

Met toestemming van de rechter-commissaris is een schikking getroffen. Het
schikkingsbedrag ad € 12.600,- is door de boedel ontvangen.

01-07-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t

03-10-2018
1

Opstellen dagvaarding, beoordelen conclusie van antw oord en
correspondentie met de rechtbank en de w ederpartij.

04-02-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aangetroffen zaken trachten te verkopen en nader
onderzoek doen naar de administratie van de vennootschap, de oorzaak van
het faillissement, het gevoerde beleid en de crediteurenpositie. Daarnaast zal
overgegaan w orden tot de incasso van de debiteurenvorderingen.

03-10-2018
1

De debiteurenincasso zal w orden vervolgd en het rechtmatigheidsonderzoek
w orden gestart.

05-03-2019
2

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet. In het kader van
rechtmatigheidsonderzoek is een aantal vragen aan de bestuurder gesteld.

02-09-2019
3

De curator overw eegt rechtsmaatregelen te treffen tegen een aan de
bestuurder gelieerde vennootschap.

26-08-2020
5

De curator zal de procedure tegen een aan de bestuurder gelieerde
vennootschap voortzetten.

04-02-2021
6

Afw ikkelen faillissement.

01-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er valt nog geen uitspraak te doen over de termijn van afw ikkeling.

03-10-2018
1

Komende verslagperiode.

01-07-2021
7

Dit betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden.

Bijlagen
Bijlagen

05-03-2019
2

