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Gegevens onderneming
KvK 69165637
Statutair gevestigd te Biddinghuizen
Vestigingsadres: 5701 NJ Helmond, Noord Koninginnew al 11, h.o.d.n. TeleUnie
Retail B.V. t.h.o.d.n. Optie1 Helmond en TeleUnie Retail Helmond

28-06-2019
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Met nevenvestiging:
TeleUnie Retail Someren en Optie1 Someren, 5711 EN Someren, Postelstraat
16
TeleUnie Retail Cuijk en Optie1 Cuijk, 5431 BR Cuijk, Maasburg 35
TeleUnie Retail Goirle en TeleUnie Retail B.V. t.h.o.d.n. Optie1 Goirle, 5051 NP
Goirle, De Hovel 1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde vier Telecomw inkels in respectievelijk Helmond,
Goirle, Cuijk en Someren als franchisenemer van Optie1.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 2.121.507,95

€ -120.213,06

2017

€ 696.509,19

€ 135.914,69

2019

€ 577.687,10

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn ontleend aan de aangeleverde kolommenbalansen. De
onderneming w erd door gefailleerde geëxploiteerd vanaf 1 augustus 2017. Ten
tijde van de faillietverklaring w aren nog niet alle rekeningmutaties in de
boekhouding verw erkt (dit betreft met name de mutaties die door het
boekhoudprogramma c.q. de boekhouder niet direct konden w orden
gematcht). De omvang van het balanstotaal is de curator nog niet duidelijk.

28-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

28-06-2019
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Toelichting
Bij gefailleerde w aren negen personen w erkzaam met een fulltime
dienstverband. Vier personen hadden een deeltijd dienstverband en tw ee
medew erkers verrichtten w erkzaamheden op basis van een 0-uren contract.

Boedelsaldo
€ 148.972,23

28-06-2019
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€ 17.292,24

23-12-2019
2

€ 17.321,11

19-06-2020
3

€ 17.338,73

24-12-2020
4

€ 17.355,14

08-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-4-2019

28-06-2019
1

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

23-12-2019
2

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

19-06-2020
3

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

24-12-2020
4

t/m
18-12-2020
van
19-12-2020

08-07-2021
5

t/m
20-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

248 uur 42 min

2

96 uur 24 min

3

10 uur 24 min

4

3 uur 48 min

5

9 uur 30 min

totaal

368 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 6 juli 2017. Enig aandeelhouder en
bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sander Zondervan Holding B.V. te Biddinghuizen. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Sander Zondervan Holding B.V. is de heer
S.J. (Sander Jan) Vlaanderen.
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat een
procedure aanhangig w as bij de Rechtbank Oost-Brabant. Dit betrof een
procedure die gestart w as door één van de verhuurders w egens onbetaald
gebleven huurpenningen. De procedure stond ten tijde van de faillietverklaring
reeds voor vonnis, zodat deze niet geschorst is. Op 23 mei 2019 is vonnis
gew ezen, w aarbij het gevorderde is toegew ezen. Inmiddels heeft de
verhuurder de vordering ter verificatie aangemeld.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden met ingang van de datum w aarop de exploitatie
door de curator is gestaakt beëindigd (of per faillissementsdatum, indien
opportuun).

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde vier w inkelruimtes
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Helmond: Deze huurovereenkomst is in eerste instantie aangegaan met
Partner en Partner Vastgoed B.V. Na verkoop van het pand is de
huurovereenkomst overgegaan op B Concrete. Er is een w aarborgsom betaald
van drie maanden ter hoogte van € 7.457,69. De curator heeft deze
huurovereenkomst op 30 april 2019 met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.
Cuijk: Bij overeenkomst van 5 januari 2018 heeft Optie1 deze
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden beëindigd w aarna verhuurder
met gefailleerde een nieuw e huurovereenkomst is aangegaan. Optie1 heeft
daarbij bedongen dat een indeplaatsstelling ten gunste van Optie1 tot stand
komt zodra TeleUnie Retail B.V. haar verplichtingen niet zou nakomen. Er is
door gefailleerde een w aarborgsom voldaan van € 5.574,27.
Goirle: Gefailleerde is met ingang van 1 augustus 2017 als huurder in de plaats
gesteld van Optie1 met betrekking tot de bedrijfsruimte aan De Hovel 1 te
Goirle. Er is een w aarborgsom afgegeven van € 5.199. Optie 1 B.V. heeft ten
opzichte van de verhuurder eveneens een huuroptie bedongen.
Someren: de huurovereenkomst met betrekking tot de w inkelruimte te
Someren is aangegaan met de enig aandeelhouder en de bestuurder van
gefailleerde, Sander Zondervan Holding B.V. Deze vennootschap huurt het
pand op haar beurt van een derde. de hoofdverhuurder van deze w inkel heeft
zich ten opzichte van Optie 1 verbonden medew erking te verlenen aan een
indeplaatsstelling ten gunste van Optie 1.
De curator heeft de huurovereenkomsten m.b.t. de w inkelpanden te Someren,
Goirle en Cuijk nog niet opgezegd ten behoeve van de realisatie van een
doorstart. de doorstarters hebben zich verbonden om met de verhuurders een
indeplaatsstelling of een nieuw e huurovereenkomst overeen te komen,
w aarna de huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder (in dat
laatste geval) met w ederzijds goedvinden per 6 mei 2019 kan w orden
beëindigd. Voor de w inkel in Helmond bleek geen belangstelling te zijn, w aarna
de huurovereenkomst alsnog is opgezegd.
De curator heeft de huurovereenkomst van het w inkelpand te Goirle alsnog op
4 juli 2019 opgezegd, omdat de doorstarter nog niet tot overeenstemming w as
gekomen met de verhuurder ten aanzien van een nieuw e huurovereenkomst.
De doorstarter maakt momenteel nog gebruik van het pand, maar er is nog
altijd geen sprake van een getekende schriftelijke huurovereenkomst, omdat
de doorstarter niet aan de door de verhuurder gestelde voorw aarden voldoet.
Inmiddels heeft de verhuurder aangegeven geen schriftelijke
huurovereenkomst meer aan te w illen gaan met de doorstarter. zow el de
verhuurder als de curator hebben de doorstarter daarop gesommeerd om het
gehuurde te verlaten en bezemschoon op te leveren aan de verhuurder.

23-12-2019
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Het w inkelpand in Helmond is inmiddels opgeleverd.
Inmiddels heeft de doorstarter het pand in Goirle verlaten en de sleutel
ingeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

19-06-2020
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Gefailleerde exploiteerde vier telecomw inkels (in Cuijk, Soest, Helmond en
Goirle). In deze w inkels w erden met name telefoons en telefoonaccessoires
verkocht en abonnementen afgesloten voor de gangbare providers die in
Nederland actief zijn (KNP, Vodafone, T-Mobile, etc). Voor het afsluiten van
nieuw e abonnementen of het verlengen van bestaande abonnementen
ontving gefailleerde commissies. Voor de toestellen die al dan niet in
combinatie met een abonnement w orden verkocht ontving gefailleerde ofw el
een betaling van de klant, ofw el een kredietvergoeding, w anneer de klant het
toestel (gedeeltelijk) op basis van een krediet van de provider afneemt.
Gefailleerde w as op grond van een franchiseovereenkomst aangesloten bij
franchiseorganisatie Optie 1. Deze franchiseovereenkomst stelde gefailleerde
in staat om als agent namens de providers abonnementen met klanten af te
sluiten. De ‘dealercodes’ w aarover gefailleerde in dat kader diende te
beschikken, zijn gekoppeld aan de hoofddealercode van Optie1 B.V. De
commissies w erden op w ekelijkse basis uitbetaald door Optie 1. De toestellen
kocht gefailleerde de laatste maanden voorafgaand aan het faillissement
uitsluitend in via AllServices Distribution B.V. Deze inkooporganisatie is een
zustervennootschap van franchisegever Optie 1.
Tot 1 augustus 2017 w erden de vier w inkels geëxploiteerd door Optie 1 zelf.
Middels een activaovereenkomst zijn de activiteiten per augustus 2017
overgenomen door gefailleerde. De koopsom is gedeeltelijk omgezet in een
lening, die ten tijde van het faillissement nog niet volledig w as afgelost.
Gefailleerde en de holding hebben daarnaast in 2017 een financiering
aangetrokken bij Rabobank (geldlening van € 127.500 en een rekeningcourant faciliteit van € 42.500), tot zekerheid w aarvan een vuistloos pandrecht
w as gevestigd op de roerende zaken van gefailleerde en een stil pandrecht op
de debiteuren. De geldlening is geadministreerd op naam van de holding, en
vervolgens in de administratie van gefailleerde als een schuld in rekleningcourant aan de holding verw erkt.
Het faillissement is aangevraagd door één van de leveranciers van
gefailleerde: The New W holesale Company. Deze leverancier w as al in
september 2018 gestopt met leveren in verband met de omvang van haar
openstaande vordering, die inmiddels een bedrag ad € 50.000 overschreed.
Ook ontstonden er achterstanden in de betaling van onder andere de huur. De
bestuurder w erd door de uitspraak van het faillissement verrast, zo gaf hij
aan, aangezien hij niet had verw acht dat het faillissement direct op de zitting
zou w orden uitgesproken. De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de
liquiditeitsproblemen w erden veroorzaakt door tegenvallende omzetten in de
w inkel in Helmond, als gevolg van
personeelsw isselingen. Daarnaast zou er druk zijn op de liquiditeit als gevolg
van de aflossingsverplichtingen die gefailleerde had uit hoofde van de
aankoopfinancieringen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Er
is reeds geconstateerd dat er een zeer omvangrijke achterstand w as
opgebouw d in de afdracht van loonbelasting en omzetbelasting. De aangiftes
zijn w el steeds tijdig ingediend (deze w erden verzorgd door het
administratiekantoor w aarvan gefailleerde gebruik maakte). De oudste
openstaande loonheffingsschuld dateert uit december 2017. Ten aanzien van
de omzetbelasting dateert het oudste deel van de schuld ook reeds uit 2017.
Ook heeft de curator geconstateerd dat uit de boekhouding volgt dat er een
vordering in rekening-courant bestaat op een andere vennootschap w aarvan
de heer Vlaanderen enig bestuurder en aandeelhouder is. Deze vordering
heeft een omvang van ca. € 115.000. Voor zover bekend drijft de schuldenaar
geen onderneming (meer).
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In het eerste verslag is per abuis vermeld dat één van de w inkels van
gefailleerde zich in Soest bevond. Dit dient uiteraard Someren te zijn.

23-12-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

28-06-2019
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Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement hadden 15 personen een
arbeidsovereenkomst met gefailleerde die ook w as aangemeld voor de heffing
van belastingen en premies.
Daarnaast zijn er nog drie andere personen die stellen een
arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan met gefailleerde en loonbetalingen te
hebben ontvangen. Deze personen zijn echter niet 'aangemeld'. De curator
heeft de bestuurder gevraagd om een toelichting, w elke toelichting nog niet is
ontvangen. Het UW V is over de situatie geïnformeerd en de curator heeft de
pretense w erknemers verzocht zich ook zelf bij het UW V te melden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-4-2019

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en bijeenkomst(en) met personeel en UW V

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom heeft. Van het bestaan van onroerende zaken is de curator
ook verder niet gebleken.

28-06-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen (w aaronder w inkelinventaris) zijn in 2017 verkocht en
geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Aangezien de koopsom niet volledig is
voldaan, is de inventaris eigendom van Optie 1 gebleven. Er heeft een
doorstart plaats gevonden van de w inkels in Goirle en Cuijk en een
afzonderlijke doorstart van de w inkel in Someren. Optie 1 heeft met de
doorstarters van de w inkels in Goirle, Cuijk en Someren afspraken gemaakt
over het gebruik en/of de overname van de inventaris.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventariszaken w orden gekw alificeerd als bodemzaken, zodat op Optie 1
mogelijk een meldingsplicht ten opzicht van de fiscus rust (artikel 22bis Iw ). Na
taxatie van de inventaris (in opdracht van de curator) bleek de totale w aarde
echter onder de aan de meldingsplicht verbonden drempelw aarde te liggen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar eigendom bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad w inkel Someren

€ 6.428,31

€ 457,83

Voorraad Helmond

€ 1.064,00

€ 106,40

Voorraad w inkels Cuijk en Goirle

€ 13.228,35

€ 1.507,84

totaal

€ 20.720,66

€ 2.072,07

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte over een aanzienlijke w inkelvoorraad accessoires en
een beperkte voorraad toestellen. Het grootste deel van de voorraden w as
geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De openstaande posten van de
accessoire leveranciers w aren echter relatief beperkt. de curator heeft de
voorraad laten tellen en taxeren.
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De tw ee doorstarters betalen voor de (vrije) voorraad (dus na afw ikkeling van
de eigendomsvoorbehouden) een koopsom gelijk aan de inkoopprijs. De
voorraadstand is vastgesteld door HNVI. Zaken geleverd onder
eigendomsvoorbehoud zijn van de overdracht en dus ook de koopsom
uitgesloten. Na afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden kan de vrije
voorraad w orden vastgesteld. De doorstarters hebben initieel een bedrag van
70% van de totale inkoopw aarde van de voorraad (zoals vastgesteld door de
taxateur) voldaan. Na afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden kan
w orden vastgesteld of kopers nog een bedrag aan de boedel moeten voldoen
of vice versa.
De voorraad van de w inkel te Helmond is niet verkocht aan een van de
doorstarters. De curator heeft HNVI opdracht gegeven om de voorraad van de
w inkel te Helmond te verkopen.
De voorraad is verpand aan Rabobank. De curator is met Rabobank een
boedelbijdrage van 10% van de netto-opbrengst overeengekomen. De
boedelbijdrage zal w orden berekend na vaststelling van de definitieve
koopsom (na afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden).
Inmiddels zijn de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld en heeft afrekening
met de doorstarters en Rabobank plaatsgevonden.

23-12-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden, overleg bestuurder, onderhandelingen met kopers,
opstellen koopovereenkomsten, overleg met pandhouder, etc.

28-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriele activa w inkel Someren

€ 15.000,00

€ 0,00

Immateriele activa w inkels Goirle en Cuijk

€ 40.000,00

€ 0,00

totaal

€ 55.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft de immateriële activa (w aaronder de toegang tot de
gegevens in het kassasysteem ) van de w inkel te Someren verkocht voor een
bedrag van € 15.000. De curator heeft de immateriële activa van de w inkels te
Goirle en Cuijk verkocht voor een bedrag van € 40.000.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen met kopers, opstellen koopovereenkomsten, faciliteren
doorstart, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre gefailleerde nog beschikt over
vorderingen op debiteuren. Klanten rekenen in beginsel direct af in de w inkel,
tenzij een abonnement w ordt aangeschaft. In dat laatste geval ontvangt
gefailleerde betaling van Optie 1. Met Optie 1 w erd w ekelijks afgerekend.
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Voor zover ten tijde van faillietverklaring nog sprake w as van openstaande
debiteuren, zijn deze vorderingen nog tijdens de voortzettingsperiode
rechtstreeks op de door gefailleerde aangehouden bankrekening voldaan en
door de bank als pandhouder verrekend. Met name de uitbetaling van
commissies voor aansluitingen van abonnementen in de periode vóór
faillietverklaring heeft geleid tot een relatief substantiële vermindering van de
vordering van de pandhouder op gefailleerde.

23-12-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren.

28-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 92.269,26

28-06-2019

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde en Sander Zondervan Holding B.V. hebben in 2017 een financiering
aangetrokken bij Rabobank van in totaal € 170.000. Deze financiering bestond
uit een geldlening van € 127.500 en een rekening-courant faciliteit van €
42.500. Rabobank heeft de curator erover geïnformeerd dat de openstaande
vordering per datum faillissement in totaal nog € 92.269,26 bedroeg.
€ 15.586,14

1

23-12-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels zijn alle verpande vorderingen voldaan en heeft verkoop van alle
verpande voorraden plaats gevonden, w aarna de verkoopopbrengst is
afgerekend.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd slechts
huurovereenkomsten te hebben met betrekking tot een aantal copiers. De
copier in Helmond is op 23 mei 2019 door de verhuurder opgehaald.

28-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten gunste van Rabobank is een vuistloos pandrecht gevestigd op de
roerende zaken van gefailleerde en een stil pandrecht op de debiteuren. Dit
pandrecht omvat eveneens het voorw aardelijk eigendomsrecht ten aanzien
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraadzaken (in lijn met het
arrest Rabobank/Reuser). De curator heeft besloten om ten aanzien van het
pandrecht over voorw aardelijke eigendomsrechten pragmatische afspraken te
maken. Voor zover er zaken w orden verkocht w aarop een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud rust, w ordt de inkoopw aarde afgerekend met de
betreffende leverancier, terw ijl de marge w ordt toegekend aan de
pandhouder. voor zover over de koopsom btw verschuldigd w as, w ordt de in
rekening gebrachte btw toegevoegd aan de boedel ten behoeve van de
afdracht aan de belastingdienst.
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank maakt gebruik van haar separatistenpositie en heeft de curator
verzocht om de aan haar verpande activa ten behoeve van de bank te gelde te
maken onder afdracht van een boedelbijdrage.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

28-06-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een zevental crediteuren heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. De curator heeft alle crediteuren
bericht w elke zaken van hen zijn aangetroffen in de betreffende w inkels.
Vervolgens zijn een aantal crediteuren in de gelegenheid gesteld om hun
eigendommen retour te halen of daarover afspraken te maken met de
doorstarters. De curator heeft de betreffende leveranciers verzocht om retour
genomen (of aan de doorstarter verkochte) goederen te crediteren. Een aantal
leveranciers heeft na creditering geen vordering meer op de gefailleerde. Van
een aantal crediteuren zijn geen eigendommen aangetroffen. Een crediteur
heeft afstand gedaan van het eigendomsvoorbehoud, omdat de w aarde van
de aangetroffen zaken te laag w as.

28-06-2019
1

De curator heeft tijdens de voortzettingsperiode goederen verkocht die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De curator is met de betreffende
leveranciers overeengekomen dat deze goederen integraal door de boedel
w orden afgerekend indien en voor zover de betreffende leverancier nog een
vordering op de gefailleerde heeft.
De curator zal in de aankomende periode de eigendomsvoorbehouden
afw ikkelen.
Inmiddels zijn de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld en heeft afrekening
met de doorstarters en Rabobank plaatsgevonden.

23-12-2019
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op het recht
van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De definitieve omvang van de boedelbijdrage is nog niet bekend.
€ 2.072,07

28-06-2019
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23-12-2019
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag en hetgeen hiervoor is opgemerkt
in het hoofdstuk activa. De boedelbijdrage lijkt relatief beperkt. Voor de
verkoop van verpande voorraden gedurende de voortzettingsperiode is geen
boedelbijdrage in rekening gebracht, aangezien door deze voortzetting ook
commissies w erden gerealiseerd door de boedel. Dit betrof meer dan 16.000,-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank, crediteuren, etc.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na een eerste inventarisatie heeft de curator de w inkels op de gebruikelijke
w ijze opengesteld teneinde de kansen op een doorstart te vergroten en de
aanw ezige voorraad zoveel mogelijk tegen de reguliere verkoopprijs te gelde
te kunnen maken.

28-06-2019
1

Aan de medew erkers is daarbij aangegeven dat er geen inkoop plaatsvindt,
tenzij er een toestel w erd gekocht door een klant en dit toestel niet op
voorraad w as. Deze toestellen konden na goedkeuring door de curator w orden
besteld bij AllServices (die kan w orden voldaan uit de verkoopprijs). De curator
is met Rabobank overeengekomen dat verkoop van de verpande voorraad ten
gunste van de bank zou plaatsvinden onder de volgende voorw aarden:
* Eigendomsvoorbehouden dienen te w orden gerespecteerd. Indien een onder
eigendomsvoorbehoud geleverd artikel w ordt verkocht, voldoet de curator uit
de verkoopprijs de inkoopprijs aan de leverancier;
* De bank mag zich niet verhalen op de btw component. De btw w ordt
integraal afgedragen aan de boedel, zodat deze kan w orden meegenomen in
de (boedel) btw -aangifte;
* Eventuele overige (niet voorziene) kosten w orden omgeslagen over de
netto-opbrengst.
Met Allerservices en Optie 1 is afgesproken dat de betaling van bestellingen
die vooraf ter goedkeuring aan de curator zijn voorgelegd, w ordt
gegarandeerd. Optie 1 heeft op haar beurt met de providers afgestemd en aan
de curator bevestigd dat het gebruik van de dealercodes tijdens faillissement
kon w orden voortgezet en de commissies aan de curator w orden uitbetaald,
zonder dat daarop enige inhouding plaatsvindt. Optie 1 heeft erkend dat haar
geen beroep op verrekening toekomt met haar verifieerbare vordering.

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengsten over de voortzettingsperiode zijn inmiddels vrijw el volledig
ontvangen op de boedelrekening en verantw oord in het financieel verslag. Na
afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden (in de volgende verslagperiode)
zal de curator de aan de pandhouder toekomende opbrengst doorstorten en
btw aangifte doen over de voortzettingsperiode. De opbrengsten en uitgaven
gedurende de voortzettingsperiode zullen w orden verantw oord in het
financieel verslag en w aar nodig in het volgende verslag nader w orden
toegelicht.

28-06-2019
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Inmiddels zijn de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld en heeft afrekening
met de doorstarters en de pandhouder plaatsgevonden. Een en ander is
verw erkt en verantw oord in het financieel verslag. De curator zal op korte
termijn btw -aangifte doen over de voortzettingsperiode.

23-12-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met bestuurder, storemanagers, bank, bezoeken
aan w inkels, afspraken leveranciers en optie1, etc.

28-06-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is erin geslaagd een doorstart te realiseren voor drie van de vier
telecomw inkels van gefailleerde (Goirle, Cuijk en Someren). Voor de w inkel te
Helmond bleek geen concrete belangstelling te zijn. De activiteiten van de
w inkel te Helmond zijn per 26 april 2019 gestaakt.

28-06-2019
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Na een kort biedingsproces heeft de curator de activa van de w inkels te Goirle
en Cuijk verkocht aan Telecom Duo B.V. Deze partij had met afstand het
hoogste bod op de activa uitgebracht, ook w anneer dit bod in absolute zin
w erd vergelen met biedingen op alle vier de w inkels. De activa verbonden aan
de w inkel te Someren zijn vervolgens verkocht aan de vennootschap onder
firma Tegelen Mobiel. Dit nadat aan de gegadigden voor specifiek de w inkels te
Helmond en Someren de gelegenheid w as geboden een aangepast bod uit te
brengen.
Beide doorstarters zetten de exploitatie voort als franchisenemer van Optie 1.
Gelet op het feit dat de franchisegever het recht had indeplaatsstelling te
vorderen ten aanzien van de huur van de w inkelruimtes, had de
franchisegever een doorstart door c.q. als franchisenemer van een andere
w inkelformule ook ernstig kunnen bemoeilijken. Tot de verkochte activa
behoort de voorraad en de immateriële activa. Voor een nadere toelichting
over de verkochte activa verw ijst de curator naar paragraaf 3 van onderhavig
faillissementsverslag.
Ook tw ee van de vier w inkelmanagers hebben een bod uitgebracht om de
w inkel zelfstandig door te starten. De door hen uitgebrachte biedingen w aren
echter veel lager dan het beste bod (en het merendeel van de overige
biedingen). Daarnaast w as w ilden de w inkelmanagers de w inkel per definitie
niet exploiteren als franchisenemer van Optie1 (zo gaven zij bij het uitbrengen
van het bod uitdrukkelijk aan). De curator heeft daarop met hen besproken
w aarom de door hen beoogde doorstart niet realiseerbaar w as.

6.5 Verantwoording
De gerealiseerde opbrengst voor de voorraad overstijgt de executiew aarde,
bovendien is door de doorstart een opbrengst voor het immaterieel actief
gerealiseerd en blijft de w erkgelegenheid behouden.

6.6 Opbrengst

28-06-2019
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6.6 Opbrengst
€ 85.547,00

28-06-2019
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Toelichting
De opbrengst kan voorlopig als volgt w orden gespecificeerd:
*
*
*
*

goodw ill Goirle en Cuijk € 40.000
voorraad Goirle en Cuijk € 21.213
goodw ill Someren € 15.000
voorraad Someren € 9.334

De koopsommen zijn op 2 mei respectievelijk 6 mei 2019 op de boedelrekening
voldaan.
Na afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden vindt mogelijk nog een
correctie van de koopsom voor de voorraad plaats. In de aankomende
verslagperiode zal de definitieve koopsom w orden vastgesteld. Voor een
nadere toelichting w ordt verw ezen naar paragraaf 3 van onderhavig
faillissementsverslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator is met Rabobank een boedelbijdrage van 10% overeengekomen
over de netto-verkoopopbrengst (dus na aftrek van de kosten van derden). De
hoogte van de boedelbijdrage kan w orden berekend na afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden.
€ 2.507,20

28-06-2019
1

08-07-2021
5

Toelichting
De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld en de afrekening met de
pandhouder heeft inmiddels conform afspraak plaatsgevonden.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie met doorstarter(s), bank, Optie1, etc.

28-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft stukken uit de administratie van gefailleerde ontvangen. De
curator zal nog onderzoeken in hoeverre de administratie van gefailleerde
compleet is en of de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

28-06-2019
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Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De curator zal op korte
termijn haar conclusie delen met de bestuurder en de rechter-commissaris.

24-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. Er w aren ook nog geen
jaarstukken opgesteld.

28-06-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

28-06-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken of is voldaan aan de stortingsverplichting.

28-06-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het primaire onderzoek is afgerond. De curator zal haar eerste conclusies
delen met de bestuurder en de rechter-commissaris.
Ja

28-06-2019
1

24-12-2020
4

08-07-2021
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Toelichting
De curator heeft haar conclusies reeds mondeling met de bestuurder
besproken. Zij heeft hem geïnformeerd dat zij van oordeel is dat sprake is
van onbehoorlijke bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Besproken is dat de aansprakelijkstelling w ordt geformaliseerd
in een gemotiveerde brief, zodat op basis daarvan nader overleg kan w orden
gevoerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator onderzoekt of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-06-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft reeds een eerste aanvang gemaakt met haar
rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2019
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De curator heeft inmiddels de nodige aanvullende vragen gesteld over de w ijze
w aarop de boekhouding is ingericht en het bestuur van de onderneming is
gevoerd. Een belangrijk aandachtspunt daarbij w as de substantiële vordering
in rekening-courant op zustervennootschap Teleunie B.V. Door deze
zustervennootschap w erd een telecomw inkel in Nunspeet geëxploiteerd, die
per 1 januari 2019 al w as gestaakt. De vordering in rekening-courant is met
name ontstaan doordat kosten w erden voldaan of voorgeschoten door
gefailleerde. De curator heeft de bestuurder kritisch bevraagd over het
ontstaan van deze rekening-courantvordering en de vermogenspositie van
Teleunie B.V. Inmiddels is ook Teleunie B.V. in staat van faillissement verklaard,
met benoeming van de curator als curator.
Het is daarmee duidelijk dat de vordering op Teleunie B.V. niet verhaalbaar is.
Een ander punt dat de aandacht trekt in het rechtmatigheidsonderzoek is de
substantiële vordering van de Belastingdienst. De oudste openstaande
vorderingen dateren van kort na aanvang van de onderneming.

23-12-2019
2

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek afronden en
bezien of er aan;leiding bestaat tot het treffen van nadere maatregelen.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet in combinatie met
het onderzoek naar de vermogenspositie en de oorzaken van het faillissement
van zustervennootschap Teleunie B.V. Het onderzoek verloopt echter zeer
moeizaam, omdat de bestuurder niet of pas na herhaaldelijk aandringen
voldoet aan verzoeken om stukken aan te leveren of vragen te beantw oorden.

19-06-2020
3

Hoew el door de curator ook de laatste verslagperiode meerdere malen is
aangedrongen op het verschaffen van nadere informatie en documentatie,
heeft dit nauw elijks resultaat gehad. De curator gaat er daarom vanuit dat er
geen nadere stukken beschikbaar zijn dan reeds aangeleverd en zal daarop
haar eerste conclusies baseren.

24-12-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding bij de bestuurder opgevraagd en overleg
gevoerd met de boekhouder van gefailleerde.

28-06-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.252,33

28-06-2019
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Toelichting
Er is een drietal boedelvorderingen ingediend terzake van verschuldigde
huurpenningen vanaf datum faillissement.
€ 75.420,68

23-12-2019

Toelichting
Tot op heden is voor een totaalbedrag van € 75.420,68 aan boedelvorderingen
ingediend. Naast de verschuldigde huurpenningen vanaf datum faillissement
betreft dit de vordering van het UW V.
€ 79.645,23

2

19-06-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 331.397,00

28-06-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend terzake van niet betaalde
omzetbelasting en loonheffingen vanaf eind 2017.
€ 330.048,00

23-12-2019
2

€ 330.042,00

08-07-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 34.667,63

28-06-2019
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23-12-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal vorderingen ingediend (loonvordering en premie
w g-deel).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 87,78

28-06-2019
1

Toelichting
Een oud-w erknemer van gefailleerde heeft een vordering ingediend terzake
van onkosten niet vergoed door het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
57

28-06-2019
1

60

23-12-2019
2

62

19-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 429.300,67

28-06-2019
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€ 392.950,47

23-12-2019
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren is naar beneden bijgesteld na
afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden.
€ 399.146,14

19-06-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

28-06-2019
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Zoals het er thans naar uitziet, zal het faillissement w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten conform artikel 16 Fw .

23-12-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren etc.

28-06-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
zie onder 1

28-06-2019
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

28-06-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de aankomende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden gaan verrichten:

28-06-2019
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- de eigendomsvoorbehouden afw ikkelen;
- de definitieve koopsom voor de voorraad vaststellen;
- financieel verslag doen van de voortzettingsperiode;
- de voorraad van de w inkel te Helmond verkopen;
- een eindafrekening maken met de pandhouder;
- het w inkelpand te Helmond opleveren;
- correspondentie met crediteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
De curator zal in de aankomende verslagperiode onder andere de volgende
w erkzaamheden verrichten:

23-12-2019
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- correspondentie crediteuren
- afronding rechtmatigheidsonderzoek
Zie hiervoor onder verslag 2.

19-06-2020
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rapportage uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek aan de rechter-commissaris.

24-12-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

28-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
8-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2021
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