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R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Super Cut Den Bosch B.V.

04-10-2019
1

Gegevens onderneming
Super Cut Den Bosch B.V.
Statutaire zetel: Den Bosch
Kantoorhoudende te: Vughterstraat 67, 5211 EZ, 's-Hertogenbosch

04-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming bestond uit de exploitatie van een kapsalon. De exploitatie is
enkele w eken voor het faillissement gestaakt.

04-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 39.896,00

€ -50.742,00

€ 72.073,00

2019

€ 60.560,00

€ -20.550,00

€ 65.100,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers over eerdere jaren zijn niet beschikbaar, omdat de vennootschap in
2018 is opgericht.

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

04-10-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren tw ee w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-10-2019
1

€ 10.322,12

02-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de inventaris.

€ 10.503,70

06-10-2020
3

€ 10.513,71

16-04-2021
4

€ 10.681,34

14-10-2021
5

€ 10.691,58

13-04-2022
6

€ 20.134,55

21-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-9-2019

04-10-2019
1

t/m
3-10-2019
van
4-10-2019

02-04-2020
2

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

06-10-2020
3

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020

16-04-2021
4

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

14-10-2021
5

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021

13-04-2022
6

t/m
12-4-2022
van
13-4-2022
t/m
20-6-2022

Bestede uren

21-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 48 min

2

21 uur 30 min

3

8 uur 0 min

4

1 uur 48 min

5

2 uur 54 min

6

2 uur 30 min

7

1 uur 36 min

totaal

80 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed aan een eerste inventarisatie van de activiteiten, het
veiligstellen van de administratie, het voeren van gesprekken met de
bestuurder, het voeren van gesprekken met de financier, alsmede het
verrichten van w erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de activa.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De uren zijn besteed aan het finaliseren van de verkoop van de activa en een
eerste onderzoek in de administratie.

02-04-2020
2

Verslag 3:
De uren zijn voornamelijk besteed aan het afronden van het onderzoek naar
de administratie.

06-10-2020
3

Verslag 4:
De uren zijn besteed aan het monitoren van de betalingsregeling met de
bestuurder.

16-04-2021
4

Verslag 5:
De uren zijn besteed aan het monitoren van de betalingsregeling met de
bestuurder.

14-10-2021
5

Verslag 6:
De uren zijn besteed aan het monitoren van de betalingsregeling met de
bestuurder.

13-04-2022
6

Eindverslag:
De uren zijn besteed aan het monitoren en afronden van de
betalingsregeling met de bestuurder

21-06-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Novelli Groep B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Novelli Groep B.V. is de heer M. Novelli.

04-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen lopen via ANKO Verzekeringsdienst. De curator zal (voor
zover mogelijk) over gaan tot opzegging van deze verzekeringen en w aar
mogelijk aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde premies.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De verzekeringen zijn opgezegd. Er is geen sprake van restituties.

02-04-2020
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst is op grond van art. 39 Fw met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd op 9 september 2019.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 21
november 2019.

02-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Na de opening van de kapsalon in augustus 2018 is alleen in de eerste maand
een goede omzet behaald volgens de bestuurder. Daarna is maandelijks
onvoldoende omzet behaald om de opstartkosten en vaste lasten te kunnen
betalen. De bestuurder heeft met eigen financiering vanuit andere
ondernemingen getracht de exploitatie van de kapsalon draaiende te houden.
In de exploitatie van de kapsalon is echter geen verbetering gekomen, zodat
de bestuurder na een jaar heeft besloten te stoppen met de financiering. Als
gevolg hiervan konden de lopende verplichtingen niet w orden voldaan en w as
de bestuurder genoodzaakt de activiteiten te staken en het faillissement aan
te vragen.

04-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

04-10-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren tw ee w erknemers in dienst bij de gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-10-2019
1

Toelichting
Voor het faillissement w as nog een stagiaire in dienst bij de gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-9-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers ontslagen op grond van art. 40 Fw en het
UW V geïnformeerd.

04-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 10.069,02

€ 0,00

totaal

€ 10.069,02

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een reguliere inventaris voor een kapsalon.

04-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van het bodemvoorrecht van de fiscus maakt de curator
aanspraak op de opbrengst van de inventaris ex artikel 57 lid 3 Fw .

04-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inmiddels diverse kandidaten benaderd voor een mogelijke
doorstart, w aarbij onder andere de inventaris w ordt overgenomen.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De kandidaten voor een doorstart zijn afgehaakt. Hierna is in overleg met de
pandhouder een veiling georganiseerd w aarbij alle activa zijn verkocht. De
opbrengst van de inventaris is op basis van het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst afgedragen aan de boedel.

02-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 1.147,50

€ 0,00

totaal

€ 1.147,50

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit een beperkte voorraad kappers- en
verzorgingsproducten.

04-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft inmiddels diverse kandidaten benaderd voor een mogelijke
doorstart, w aarbij onder andere de voorraad w ordt overgenomen.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De kandidaten voor een doorstart zijn afgehaakt. Hierna is in overleg met de
pandhouder een veiling georganiseerd w aarbij alle activa zijn verkocht.

02-04-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen handelsdebiteuren aanw ezig.

04-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 65.145,96

04-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Crow dfundplatform Kapitaal Op Maat heeft een geldlening verstrekt aan
gefailleerde van oorspronkelijk € 95.200,00. De restantvordering op datum
faillissement bedroeg € 65.145,96.

5.2 Leasecontracten
BSI Verw armt heeft bij de curator kenbaar gemaakt dat een tw eetal boilers op
basis van huur aan gefailleerde ter beschikking zijn gesteld.

04-10-2019
1

Verslag 2:
Zie punt 5.5.

02-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Kapitaal Op Maat heeft aanspraak gemaakt op de volgende pandrechten:
a. de huidige en toekomstige bedrijfsinventaris;
b. de huidige en toekomstige overige roerende zaken inclusief voertuigen;
c. de huidige en toekomstige voorraad.

04-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Kapitaal Op Maat maakt vooralsnog geen gebruik van haar separatistenpositie.

04-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
PAC Interiors heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van het geleverde meubilair.

04-10-2019
1

Verslag 2:
PAC Interiors heeft afgezien van haar eigendomsvoorbehoud. Verder hebben
de volgende partijen aanspraak gemaakt op hun eigendomsrechten:

02-04-2020
2

Gio Coffee ten aanzien van de koffiemachine;
Grenke ten aanzien van de Motion W indow ;
BSI Verw armt ten aanzien van tw ee boilers.
De betreffende crediteuren zijn door de curator in de gelegenheid gesteld hun
eigendommen op te halen.

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend geen.

04-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend geen.

04-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-10-2019
1

Met Kapitaal Op Maat is een boedelbijdrage afgesproken van 10% conform de
separatistenregeling ten aanzien van de opbrengst van de voorraad.

€ 0,00
Toelichting
Verslag 2:
De boedelbijdrage w as enkel afgesproken in het kader van een doorstart. Nu
deze niet is gerealiseerd, is in overleg met de pandhouder een veiling
georganiseerd (zie punt 3.5).

02-04-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de zekerheden geverifieerd en afspraken gemaakt met
Kapitaal Op Maat over de verkoop van de activa.

04-10-2019
1

Voorts zal tot een afw ikkeling w orden gekomen met de derden die aanspraak
op eigendommen hebben gemaakt (zie ook 5.2 en 5.5).
Verslag 2:
De curator heeft in overleg met Kapitaal op Maat een veiling georganiseerd
w aarbij alle activa zijn verkocht.

02-04-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is thans bezig met het verkoopproces en zal dit in de komende
verslagperiode afronden.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De kandidaten voor de doorstart zijn allen afgehaakt, w aarna de curator de
activa in overleg met de pandhouder middels een veiling heeft verkocht.

02-04-2020
2

6.5 Verantwoording
De verantw oording over het verkoopproces zal in het volgende verslag w orden
opgenomen.

04-10-2019
1

Verslag 2:
Niet van toepassing.

02-04-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

04-10-2019
1

Nog onbekend.

€ 0,00

02-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-10-2019
1

Met Kapitaal Op Maat is een boedelbijdrage afgesproken voor de opbrengst
van de voorraad (zie ook punt 5.8).

€ 0,00

02-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De boedelbijdrage w as enkel afgesproken in het kader van een doorstart. Nu
deze niet is gerealiseerd, is in overleg met de pandhouder een veiling
georganiseerd (zie punt 3.5).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft diverse kandidaten benaderd en deze kandidaten inzage
gegeven in de relevante documenten van de gefailleerde onderneming. Naar
aanleiding van de eventuele biedingen zal de curator in onderhandeling treden
met de beste kandidaat om te bezien of een doorstart mogelijk is.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft geen doorstart gerealiseerd. Hierna is een veiling
georganiseerd voor het verkopen van de activa.

02-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De opgevraagde administratie tot en met datum faillissement is aangeleverd.
Aan de administratieplicht blijkt te zijn voldaan.

02-04-2020
2

Verslag 3:
Nadere bestudering van de administratie heeft geleid tot de conclusie dat de
administratieve bescheiden w elisw aar zijn aangeleverd, echter ten tijde van
het faillissement w aren de rechten en verplichtingen van de gefailleerde hieruit
niet duidelijk af te leiden. In combinatie met het onvolledig zijn van de
administratie in de gelieerde faillissementen van Novelli Kappers B.V., Sue
Salon B.V. en Novelli Groep B.V. heeft dit tot de conclusie geleid dat de
administratieplicht is geschonden.

06-10-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: niet gedeponeerd.
2017: niet van toepassing.
2016: niet van toepassing.

04-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Opgericht in 2018, dus niet van toepassing.

04-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-10-2019
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

02-04-2020
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek.

Ja
Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft geconstateerd dat sprake w as van een schending van de
administratieplicht, w aarbij de administratieplicht tevens is geschonden in de
gelieerde faillissementen van Novelli Kappers B.V., Sue Salon B.V. en Novelli
Groep B.V. Op basis hiervan heeft de curator de bestuurder aansprakelijk
gesteld voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

06-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-10-2019
1

Nog in onderzoek.

Nee

02-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft geen indicaties van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

04-10-2019
1

Verslag 3:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur in dit faillissement en de gelieerde faillissementen van
Novelli Kappers B.V., Sue Salon B.V. en Novelli Groep B.V. Met de bestuurder is
uiteindelijk een betalingsregeling getroffen voor deze aansprakelijkstelling
w aarbij een totaalbedrag van € 25.000,00 in deze faillissementen vloeit. Het
schikkingsbedrag is naar rato verdeeld over de faillissementen, w aarbij een
bedrag van € 9.437,96 in het faillissement van Super Cut Den Bosch B.V.
terecht zal komen.

06-10-2020
3

Verslag 4:
De betalingsregeling met de bestuurder w ordt nagekomen.

16-04-2021
4

Verslag 5:
De betalingsregeling met de bestuurder is in de afgelopen periode steeds tijdig
nagekomen.

14-10-2021
5

Verslag 6:
De betalingsregeling met de bestuurder is in de afgelopen periode steeds tijdig
nagekomen.

13-04-2022
6

Eindverslag:
De betalingsregeling is door de bestuurder volledig nagekomen en afgerond.
De aansprakelijkstelling zag op kennelijk onbehoorlijk bestuur in dit
faillissement en de gelieerde faillissementen van Novelli Kappers B.V., Sue
Salon B.V. en Novelli Groep B.V. Met de bestuurder is uiteindelijk een
betalingsregeling getroffen voor deze aansprakelijkstelling w aarbij een
totaalbedrag van € 25.000,00 in deze faillissementen vloeit. Het
schikkingsbedrag is naar rato verdeeld over de faillissementen, w aarbij een
bedrag van € 9.437,96 in het faillissement van Super Cut Den Bosch B.V.
terecht zal komen.

21-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 2:
De curator is bezig met een onderzoek in de administratie in dit faillissement
en de gelieerde faillissementen Novelli Kappers B.V., Sue Salon B.V. en Novelli
Groep B.V. De curator zal de bevindingen van het onderzoek in de komende
periode in zijn geheel voorleggen aan de bestuurder.

02-04-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en onderhandelingen
gevoerd voor een betalingsregeling. De curator houdt toezicht op de naleving
van de betalingsregeling, maar voor het overige zijn de w erkzaamheden in dit
kader afgerond.

06-10-2020
3

Verslag 4:
De curator houdt toezicht op het naleven van de betalingsregeling door de
bestuurder.

16-04-2021
4

Verslag 5:
De curator houdt toezicht op het naleven van de betalingsregeling door de
bestuurder.

14-10-2021
5

Verslag 6:
De curator houdt toezicht op het naleven van de betalingsregeling door de
bestuurder. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode de
betalingsregeling w orden afgerond.

13-04-2022
6

Eindverslag:
De curator heeft toezicht gehouden op het naleven van de betalingsregeling.
Na afronding van de betalingsregeling is het bedrag dat aan het faillissement
van Super Cut Den Bosch B.V. toekomt aan het boedelsaldo toegevoegd.

21-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.300,02

04-10-2019
1

Toelichting
De boedelvordering bestaat uit de tot nu toe ingediende huurvorderingen van
na datum faillissement.

€ 17.628,34
Toelichting
De ingediende boedelvorderingen betreffen huurpenningen na datum
faillissement en de vordering vanuit het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-04-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.004,00

04-10-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft onbetaalde loonheffingen.

€ 14.937,00

02-04-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De vordering van de fiscus betreft onbetaalde loonheffingen en
omzetbelasting.

€ 17.694,00

13-04-2022
6

Toelichting
Verslag 6:
De fiscus heeft nog een aanvullende vordering ingediend ter zake de
vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-10-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 5.750,54

02-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

04-10-2019
1

16

02-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 80.427,73

04-10-2019
1

€ 96.973,41

02-04-2020
2

€ 95.653,16

06-10-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-10-2019
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

02-04-2020
2

Verslag 3:
Nog onbekend.

06-10-2020
3

Verslag 4:
Nog onbekend.

16-04-2021
4

Verslag 5:
Nog onbekend.

14-10-2021
5

Eindverslag:
Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten ex art. 16 Fw .

21-06-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven. De indiening door de
crediteuren w ordt geverifieerd.

04-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.
b. Afronden doorstart / verkoop activa.
c. Opzegging verzekeringen (voor zover mogelijk) en w aar mogelijk
aanspraken maken op premierestituties.
d. Afw ikkeling aanspraken derden.
e. Rechtmatigheidsonderzoek.
f. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

04-10-2019
1

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren.
b. Onderzoek rechtmatigheid in samenhang met gelieerde failliete
vennootschappen.
c. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

02-04-2020
2

a. Monitoren betalingsregeling bestuurder.
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

06-10-2020
3

a. Monitoren betalingsregeling bestuurder.
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

16-04-2021
4

a. Monitoren betalingsregeling bestuurder.
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

14-10-2021
5

a. Monitoren en afronden betalingsregeling bestuurder.
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

13-04-2022
6

Dit is het eindverslag. Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

21-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.

04-10-2019
1

Verslag 2:
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.

02-04-2020
2

Verslag 3:
Het faillissement zal w orden afgew ikkeld na afloop van de betalingsregeling
met de bestuurder (1 juli 2023).

06-10-2020
3

Verslag 6:
Na afronding van de betalingsregeling zal het faillissement w orden
voorgedragen voor afw ikkeling.

13-04-2022
6

Eindverslag:
Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

21-06-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

