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Algemene gegevens
Naam onderneming
Luijcx v.o.f., handelsnaam: Moto Puro

27-11-2019
1

Gegevens onderneming
Luijcx v.o.f., h.o.d.n. Moto Puro, gevestigd aan de Gulberg 45A, 5674 TE
Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51018853.

27-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde
zich bezig met de detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen
daarvan. Alsmede met de in- en verkoop van motoren, motorkleding, motor
accessoires, verhuur, reparatie en onderhoud van motoren, in het kader van
de groot- en detailhandel. Het betrof (uitsluitend) motoren van het merk
Ducati.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 3.296.913,00

€ 942,00

€ 1.090.758,00

2017

€ 3.362.361,00

€ 100.560,00

€ 952.754,00

2016

€ 2.882.088,00

€ 56.038,00

€ 709.807,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

27-11-2019
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarstukken over het jaar 2017 ontvangen, alsmede de
concept jaarrekening 2018. Over het jaar 2019 w erd (onder meer) een
kolommenbalans ontvangen.

27-11-2019
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In de jaarstukken 2017 is reeds een continuïteitsparagraaf opgenomen en
vermeld, dat gezien de financiële positie van de onderneming haar
voortbestaan onzeker is. Tevens is vermeld, dat een duurzame voortzetting
van de bedrijfsuitoefening echter niet onmogelijk is door de volgende
maatregelen: -marge maatregelen; en, -evt. nieuw e
financieringsmogelijkheden.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

27-11-2019
1

Toelichting
Ingevolge de gegevens van de Kamer van Koophandel w as er per
faillissementsdatum sprake van 3 w erkzame personen. Per faillissementsdatum
bleken echter 4 w erknemers in loondienst te zijn.

Boedelsaldo
€ 25.603,44

27-11-2019
1

€ 276.504,01

19-05-2020
2

€ 258.204,14

16-11-2020
3

Verslagperiode
van
5-11-2019

27-11-2019
1

t/m
25-11-2019
van
26-11-2019

19-05-2020
2

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020
t/m
13-11-2020

Bestede uren

16-11-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

98 uur 0 min

2

50 uur 48 min

3

14 uur 18 min

totaal

163 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Eerste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 50 uur en 48 minunten (50,80 uur).
Totaal bestede uren: 148 uur en 48 minuten (148,80 uur).

19-05-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode:14 uur en 18 minuten
Totaal bestede uren: 163 uur en 6 minuten

16-11-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ingevolge de gegevens van de Kamer van Koophandel heeft de Vennootschap
onder Firma, Luijcx v.o.f., tw ee vennoten. Dit betreft; de heer J.C.J. Luijcx en
mevrouw E.A.M. Luijcx - Meeuw isse. Beide vennoten zijn in gemeenschap van
goederen met elkaar gehuw d. De beide vennoten w erden per 19 november
2019 eveneens failliet verklaard, met aanstelling van mr. M.J.L. Versantvoort
tot curator. De faillissementsverslagen van de beide privé faillissementen
zullen w orden gedeponeerd onder de faillissementsnummers (19/384 F en
19/385 F).

27-11-2019
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, is er per faillissementsdatum geen sprake van
(een) nog lopende gerechtelijke procedure(s).

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van nog lopende
gerechtelijke procedures.

19-05-2020
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Het is de curator gebleken dat er diverse verzekeringen zijn gesloten bij onder
meer nationale nederlanden. In overleg met de assurantie tussenpersoon, De
Laat Assurantiën, zullen (enkele) verzekeringen vooralsnog w orden
gecontinueerd.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
Enkele verzekeringen zijn nog gedurende enige tijd gecontinueerd, doch
inmiddels zijn deze in verband met de bereikte doorstart beëindigd.

19-05-2020
2

1.4 Huur
Per faillissementsdatum bleek er sprake van een gesloten huurovereenkomst
terzake de bedrijfsruimte gelegen aan de Gulberg 45 A te Nuenen. De
verhuurder is inmiddels tot opzegging van de huurovereenkomst overgegaan,
w elke opzegging door de curator tegen 13 februari 2020 is geaccepteerd.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De verhuurder is tot nieuw e afspraken gekomen met de doorstartende partij.
Dientengevolge is de huurovereenkomst beëindigd per 31 december 2019. Er
is geen sprake van nog verschuldigde huurpenningen.

19-05-2020
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De door gefailleerde betaalde w aarborgsom van € 6.000,00 w erd retour
ontvangen op de faillissementsrekening.

1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaken van het faillissement van de vennootschap onder
firma is er door de vennoten op gew ezen dat zij direct vanaf de start van de
onderneming te kampen hebben gehad met liquiditeitsproblemen. De laatste
jaren zijn nog moeilijker gew orden, aangezien de motorbranche en de marges
onder druk staan. Bovendien zijn er het laatste jaar problemen ontstaan door
het w egvallen van (een) ervaren Ducati monteur(s), w aardoor de effectiviteit
en efficiency van de w erkplaats onder druk kw am te staan. Ten gevolge van de
problemen op de w erkplaats en tegenvallende verkoopresultaten w erd
voorzien dat in 2019 een sterk negatief resultaat zou w orden behaald.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De door de vennoten aangegeven oorzaken van het faillissement kunnen door
de curator w orden onderschreven.

19-05-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

27-11-2019
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Toelichting
De Hoge Raad heeft bepaald, dat een arbeidsovereenkomst "met een vof"
dient te w orden beschouw d als een arbeidsovereenkomst met de
gezamenlijke vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn dus als w erkgever in
de zin van titel 7.10 BW partij bij de arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

27-11-2019
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Toelichting
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 3
w erkzame personen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-8-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 7 november 2019, resp. 21 november 2019 zijn brieven verzonden aan de
w erknemers in verband met de opzegging van de arbeidsovereenkomsten.
Zulks in verband met het uitgesproken faillissement van de VOF op 5 november
2019 en de faillissementen van de beide vennoten privé op 19 november 2019.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als nagenoeg afgerond w orden beschouw d.

19-05-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van in eigendom zijnde onroerende zaken. De bedrijfsruimte
te Nuenen aan de Gulberg 45 A w erd gehuurd.

27-11-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

27-11-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde blijkt eigenaar te zijn van de nodige inventaris en voorraad
(voorraad motorfietsen en voorraad overig). Deze is op verzoek van de curator
door Troostw ijk W aardering en Advies B.V. getaxeerd.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien op w elke w ijze deze zaken
te gelden kunnen w orden gemaakt.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
In de achterliggende periode w erd een doorstart gerealiseerd. Verw ezen
w ordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

19-05-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator houdt daar, voor zover van toepassing, rekening mee.

27-11-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode zal w orden bezien op w elke w ijze de
bedrijfsmiddelen te gelden kunnen w orden gemaakt. De bedrijfsmiddelen
zullen, voor zover eigendom van gefailleerde, in de komende verslagperiode
w orden verkocht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad w inkel en w erkplaats

€ 25.000,00

Voorraad BTW motoren (6 stuks)

€ 40.000,00

Voorraad marge motoren

€ 185.000,00

totaal

€ 250.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

27-11-2019
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhanden w erk w as geen sprake. Door Ducati W est Europe en Ducati
North Europe (Ducati) alsmede W ells Fargo Commercial Distribution Finance
(W ells Fargo) is aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud van door hen
aan gefailleerde geleverde motoren en voorraden. De betreffende zaken zijn,
na voldoening van een boedelbijdrage, aan de betreffende crediteuren
uitgeleverd.

27-11-2019
1

Eerste voortgangsverslag:
In het kader van de doorstart w erden tevens de voorraad w inkel en
w erkplaats (€ 25.000,00), voorraad BTW motoren (6 stuks) (€ 40.000,00) en
voorraad marge motoren (€ 185.000,00) verkocht.

19-05-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden zullen in de komende verslagperiode w orden verkocht. Tevens
w ordt verw ezen naar hoofdstuk 5.5 van dit verslag.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

19-05-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Extra gemonteerde onderdelen op motoren

€ 16.940,00

totaal

€ 16.940,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door de curator is geconstateerd dat op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde motoren in enkele gevallen extra onderdelen door gefailleerde zijn
gemonteerd ten gevolge w aarvan de w aarde van de betreffende motoren is
vermeerderd. De extra onderdelen (toegevoegde) zaken zijn aan de
eigendomsvoorbehoudleveranciers verkocht voor een bedrag van € 14.000,00
exclusief BTW (€ 16.940,00 inclusief BTW ).

27-11-2019
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Bezien zal w orden of er sprake is van nog andere activabestanddelen dan in
dit verslag vermeld.
Eerste voortgangsverslag:
Van het RVO w erd een bedrag aan subsidie praktijkleren ontvangen van €
2.216,70. Eveneens w erden enkele bedragen ontvangen van Innova Energie
in verband met teruggave van reeds betaalde voorschotbedragen.

19-05-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Ter zake de afrekennota commissie 2019 voor afgesloten verzekeringen w erd
een bedrag van € 1.350,- ontvangen op de boedelrekening.

16-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar
eventuele overige activabestanddelen w elke te gelden kunnen w orden
gemaakt.

27-11-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenvorderingen

€ 8.000,00

€ 5.000,00

totaal

€ 8.000,00

€ 5.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van gefailleerde w as er sprake van een aanzienlijke
debiteurenpost. De grootste debiteuren (b)lijken evenw el aanspraak te
kunnen maken op verrekenbare tegenvorderingen ten gevolge w aarvan de
daadw erkelijke incasseerbare debiteurenpost aanzienlijk lager lijkt uit te
vallen. De omvang van de te incasseren debiteurenpost w ordt op dit moment
onderzocht.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De debiteurenvorderingen w erden eveneens aan de doorstartende partij
overgedragen. Deze beliepen, nadat rekening is gehouden met op te w erpen
verrekeningsverw eren (veel debiteuren komen ook voor op de crediteurenlijst),
ruim € 8.000,00. De debiteurenposten zijn overgedragen voor een bedrag van
€ 5.000,00 aan de doorstartende partij.

19-05-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De daadw erkelijke te incasseren debiteurenpost lijkt in verband met door
debiteuren op te w erpen verrekenbare tegenvorderingen veel kleiner te zijn
dan in eerste instantie volgt uit de "openstaande postenlijst debiteuren" uit de
administratie. De omvang van de te incasseren debiteurenpost w ordt op dit
moment nader onderzocht.

27-11-2019
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 91.143,01

27-11-2019

Toelichting vordering van bank(en)
Namens de ABN AMRO Bank N.V. is een vordering ingediend van € 91.143,01.

1

5.2 Leasecontracten
ProLease B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat enkele van de bij
gefailleerde aanw ezige motoren door haar aan gefailleerde zijn geleased. Het
standpunt van ProLease B.V. w ordt door de curator onderzocht.

27-11-2019
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Daarnaast blijken er met Alpha Credit Nederland B.V. een tw eetal
leaseovereenkomsten te zijn gesloten terzake een personenw agen en een
bedrijfsw agen.
Eerste voortgangsverslag:
Gefailleerde bleek een Renault Master te hebben geleased (met een
liquidatiew aarde van € 5.000,00). Het inlossaldo bedroeg € 1.281,02. Dit
bedrag is van de faillissementsrekening betaald aan Alpha Credit. Vervolgens
w erd de tenaamstellingscode van de auto verkregen en w erd de auto inhet
kader van de doorstart verkocht aan de doorstartende partij. De personenauto
w erd geretourneerd aan de leasemaatschappij.

19-05-2020
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De overige leaseaanspraken zijn afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de ABN AMRO Bank N.V. is aanvankelijk aanspraak gemaakt op
verpanding van de bedrijfsinventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden en alle
vorderingen op derden. Door de curator is nader onderzoek verricht in de
administratie van gefailleerde en naar aanleiding daarvan heeft de curator zich
op het standpunt gesteld dat de ABN AMRO Bank geen rechtsgeldig beroep op
gevestigde zekerheden toekomt. Het standpunt van de curator is (later)
overgenomen door de ABN AMRO Bank.

27-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Nu de ABN AMRO Bank N.V. haar eerdere standpunt heeft herzien en heeft
erkend geen rechtsgeldig pandrecht te hebben op inventaris, vorderingen en
voorraden is er geen sprake van een separatistenpositie.

27-11-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals eerder vermeld in dit verslag is onder meer door Ducati alsmede door
W ells Fargo aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud van door hen
geleverde motoren en voorraden. Deze beroepen op eigendomsvoorbehoud
zijn door de curator beoordeeld en geconcludeerd is dat deze terecht zijn
ingeroepen. Na ontvangst van een overeengekomen boedelbijdrage van €
5.000,00 exclusief BTW zijn de betreffende zaken aan Ducati c.q. W ells Fargo
uitgeleverd. De positie van ProLease B.V. w ordt nog onderzocht (vgl. punt 5.2).

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De gedane beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn, voor zover deze
rechtsgeldig zijn ingeroepen, afgew ikkeld.

19-05-2020
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5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

27-11-2019
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

27-11-2019
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5.8 Boedelbijdragen
€ 6.050,00

27-11-2019
1

Toelichting
Ducati: boedelbijdrage van € 2.500,00 exclusief BTW
W ells Fargo: boedelbijdrage van € 2.500,00 exclusief BTW
terzake uitlevering van eigendomsvoorbehouden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
positie van ProLease B.V.

27-11-2019
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

19-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn per faillissementsdatum gestaakt.

27-11-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een financieel verslag w orden
overgelegd.

27-11-2019
1

Eerste voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal w ederom een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

19-05-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is geen sprake van voortzetting van w erkzaamheden van gefailleerde na
faillissementsdatum. Er is enkel sprake van de uitlevering van reeds
gerepareerde motorfietsen.

27-11-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onderzocht w ordt of een doorstart van de onderneming tot de mogelijkheden
behoort. Met enkele geïnteresseerde partijen heeft de curator dienaangaande
contact gehad en eveneens is een biedingenprocedure opgestart. In de
komende verslagperiode zal meer duidelijkheid ontstaan of een doorstart tot
de mogelijkheden behoort.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
In de achterliggende verslagperiode is daadw erkelijk een doorstart
gerealiseerd. In het kader van de doorstart w erd een bedrag ontvangen van €
279.500,00. Het bedrag dat is verkregen van de doorstartende partij is als
volgt opgebouw d:
- kantoor- en bedrijfsinventaris: € 17.000,00
- voorraad w inkel en w erkplaats: € 25.000,00
- voorraad BTW motoren (6 stuks): € 40.000,00
- voorraad marge motoren: € 185.000,00
- debiteuren: € 5.000,00
- bus Renault Master: € 5.000,00
- goodw ill: € 2.500,00

19-05-2020
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De doorstartende partij heeft verder aangegeven aan 2 w erknemers een
nieuw dienstverband te zullen aanbieden en is tot nieuw e afspraken gekomen
met de verhuurder van de locatie gelegen aan de Gulberg 45A te Nuenen.

6.5 Verantwoording
Door de curator is een informatiememorandum samengesteld dat digitaal
beschikbaar is gesteld aan enkele geïnteresseerde partijen. In de komende
verslagperiode zal duidelijk w orden of een doorstart tot de mogelijkheden
behoort.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
Met verschillende partijen w erd gesproken en uiteindelijk w erd aan een zestal
partijen de mogelijkheid geboden een bieding uit te brengen. Aan deze
partijen is een biedingsbrief verzonden. Door de curator w erden een drietal
biedingen ontvangen w aaruit de bieding van de doorstartende partij veruit het
aantrekkelijkst w as.

19-05-2020
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 279.500,00

27-11-2019
1

19-05-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Zie ook 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet van toepassing.

27-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of alsnog tot een
(gedeeltelijke) doorstart kan w orden gekomen.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden terzake de doorstart kunnen als nagenoeg afgerond
w orden beschouw d.

19-05-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de door hem gevraagde bescheiden ontvangen. Zoals
gebruikelijk zal de curator nader onderzoek verrichten of de gefailleerde
vennootschap onder firma aan de op haar rustende boekhoudverplichting
heeft voldaan, en w el in die zin of er op een zodanige w ijze administratie is
gevoerd dat daaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen van de
gefailleerde vennootschap kunnen w orden gekend. Vooralsnog lijkt het erop
dat aan die boekhoudplicht is voldaan en dat de administratie op orde is.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
De bevindingen zoals vermeld in het aanvangsverslag kunnen w orden
onderschreven.

19-05-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde betreft een vennootschap onder firma.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

27-11-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap onder firma is enkel een
samenstellingsverklaring afgegeven.

27-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht, doch
relevant is in dat kader dat inmiddels de beide vennoten eveneens failliet
w erden verklaard op 19 november 2019.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Een diepgaand onderzoek lijkt gezien het feit dat de beide vennoten inmiddels
failliet zijn verklaard niet aangew ezen. De curator heeft op basis van de
verkregen bescheiden en na verricht onderzoek geen aanw ijzingen dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

27-11-2019
1

19-05-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2019
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Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoeken en bezien of er (in het zicht
van het faillissement) onverplicht verrichte rechtshandelingen zijn verricht
w aarvan gefailleerde(n) w ist(en), althans behoorde(n) te w eten, dat daarvan
benadeling van de schuldeisers het gevolg is. Daarnaast zal de curator nog
onderzoek doen naar de laatste betalingen w elke door gefailleerde kort vóór
het faillissement aan derden zijn voldaan.
In onderzoek

19-05-2020
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Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
De door de curator verrichte onderzoeken zijn nagenoeg afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-11-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken w orden
voortgezet.

27-11-2019
1

Eerste voortgangsverslag:
De onderzoeken zullen voor zover deze op dit moment nog lopende zijn in de
komende verslagperiode kunnen w orden afgerond.

19-05-2020
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Tw eede voortgangsverslag:
De curator is niet gebleken van onregelmatigheden. Het
rechtmatigheidsonderzoek dient als afgerond te w orden beschouw d.

16-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

27-11-2019
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Er is mogelijk sprake van een boedelvordering uit hoofde van de huur van de
bedrijfslocatie te Nuenen. Deze vordering staat vooralsnog P.M. genoteerd.
€ 26.349,43

19-05-2020
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Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
UW V: € 26.349,43
Salaris curator: P.M.
Van een boedelvordering uit hoofde van huur, zoals in het eerdere verslag
beschreven, is geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 147.687,00

27-11-2019
1

€ 192.460,00

19-05-2020
2

€ 192.875,00

16-11-2020
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Toelichting
De vordering ex artikel 29 lid 7 OB is door de fiscus voorlopig vastgesteld op
een bedrag van € 18.551,-. Dit bedrag is meegenomen in bovenvermeld
bedrag.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode bezw aar gemaakt tegen
deze aanslag, aangezien de aanslag volgens hem te hoog is opgelegd. De
curator is nog in afw achting van de reactie hierop.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 5.519,98

27-11-2019
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19-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

27-11-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

27-11-2019
1

11

19-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 172.331,43

27-11-2019
1

€ 490.183,23

19-05-2020
2

€ 490.109,40

16-11-2020
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Toelichting
De vordering van Alpha Credit Nederland B.V. is aangepast ivm de verkoop
van de betreffende leaseauto.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren van inkomende vorderingen.

27-11-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per faillissementsdatum bleek er, voor zover bekend, geen sprake te zijn van
nog lopende gerechtelijke procedures.

27-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-11-2019
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-11-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

27-11-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of een doorstart tot de
mogelijkheden behoort, dan w el op w elke w ijze tot verkoop van de aanw ezige
activabestanddelen kan w orden gekomen. De in gang gezette onderzoeken
zullen w orden gecontinueerd en nadere vragen w orden geformuleerd aan de
vennoten. Getracht zal w orden tot incasso te komen van de openstaande
debiteurenvorderingen.

27-11-2019
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Eerste voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zullen de openstaande punten w orden
afgerond en zullen naar verw achting ook de onderzoeken voor zover deze nog
lopende zijn kunnen w orden beëindigd. De vennoten hebben aangegeven te
overw egen om een crediteurenakkoord aan te bieden. De nadere
ontw ikkelingen in dat kader zullen w orden afgew acht.

19-05-2020
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Tw eede voortgangsverslag:
De curator is er recentelijk over geïnformeerd dat het aanbieden van een
crediteurenakkoord niet tot de mogelijkheden lijkt te behoren. De curator is
voornemens in de komende verslagperiode tot verdere afw ikkeling van het
faillissement over te gaan.

16-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

27-11-2019
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Tw eede voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zal vermoedelijk tot verdere afw ikkeling van
het faillissement kunnen w orden overgegaan. Voor dat geval heeft het
onderhavige verslag als eindverslag te gelden.

16-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
16-11-2021

16-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging ex artikel 73a Fw .
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

27-11-2019
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