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Algemene gegevens
Naam onderneming
Specialised Cleaning Netw ork BV.

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Specialised
Cleaning Netw ork BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5759 RG)
Helenaveen aan de Rector Nuijtsstraat 13a.

22-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister bestonden de activiteiten van de
failliet uit: “Overige zakelijke dienstverlening”.

22-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 29.324,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -135.968,00

€ 115.452,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens blijken uit de conceptjaarrekening 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

22-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 96,91

22-10-2020
1

€ 11.883,49

22-04-2021
2

€ 14.396,89

21-10-2021
3

€ 14.410,53

22-04-2022
4

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

22-04-2021
2

t/m
21-4-2021
van
21-10-2021

22-04-2022
4

t/m
20-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 27 min

2

30 uur 36 min

3

23 uur 24 min

4

8 uur 39 min

totaal

100 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren 22 oktober 2020 tot en met 21 april 2021: 30,6 uren

22-04-2021
2

Bestede uren 21 oktober 2021 tot en met 20 april 2022: 8,65.

22-04-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is LVB Holding BV. De
bestuurders van LVB Holding BV zijn de heer L.G.C. van Bommel en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mast Investment BV, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (5721 AL) Asten aan de Schoolstraat 6.
Daarvan is de heer R.M. Martens bestuurder.

22-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van procedures is vooralsnog niet gebleken.

22-10-2020
1

Van lopende procedures is niet gebleken.

22-04-2021
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

22-10-2020
1

Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

22-04-2021
2

1.4 Huur
De failliet huurt een bedrijfsruimte gelegen aan de Rector Nuijtsstraat 13a te
Helenaveen. De huurprijs bedraagt € 250,00 exclusief BTW per maand.

22-10-2020
1

De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de
huurovereenkomst op 2 oktober jl. opgezegd.
De huurovereenkomst is op 28 oktober 2020 met w ederzijdse goedvinden
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

22-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer L. van Bommel, een van de bestuurders van de failliet, gaf aan dat hij
vóór de oprichting van de failliet via een andere vennootschap, Van Bommel
Cleaning BV (hierna te noemen: ‘VBC’), een schoonmaakbedrijf exploiteerde.
De heer Van Bommel gaf aan dat hij in 2018 in contact kw am met een partij die
hem heeft geadviseerd (en ook heeft begeleid) om de
ondernemingsactiviteiten van VBC in een franchiseformule vorm te geven. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van de failliet die als
franchisegever opereerde.
De failliet nam een salesmanager in dienst met als doel om franchisenemers en
nieuw e opdrachten voor de franchisenemers te vinden.
De bestuurders gaven aan dat de franchisenemers zelf het contact met de
opdrachtgevers onderhielden en ook rechtstreeks aan de opdrachtgevers
factureerden. De failliet bracht vervolgens een start fee en voorts maandelijkse
fees bij de franchisenemers in rekening. De franchisenemers droegen echter
(vrijw el) niets af aan de failliet, aldus de bestuurders.
De failliet kreeg verder in maart/april 2020 te maken met de gevolgen van het
COVID-19 virus. Daardoor w as het moeilijk om nieuw w erk en nieuw e
franchisenemers te vinden, aldus de bestuurders.
De failliet heeft in de periode daarna geprobeerd om de lopende
verplichtingen/kosten zoveel mogelijk te reduceren. Met nieuw e leningen
probeerde de failliet zoveel mogelijk aan haar lopende verplichtingen te
voldoen, aldus de bestuurders. In mei 2020 is de heer R. Martens (één van de
geldschieters) als tw eede (middellijk) bestuurder van de failliet aangetreden.
De failliet heeft in juli jl. de salesmanager ontslagen om zo de kosten van de
bedrijfsvoering verder te reduceren. De salesmanager heeft het ontslag echter
met succes bij de rechter aangevochten en de failliet gesommeerd om het
achterstallige salaris te voldoen. De bestuurders gaven aan dat de failliet niet
meer over de middelen beschikte om aan deze sommatie te voldoen. Daarop is
besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

22-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

22-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-9-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

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

22-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(kantoor)inventaris

€ 2.150,00

totaal

€ 2.150,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliet beschikt over een beperkte (kantoor)inventaris die onder andere
bestaat uit een aantal schoonmaakapparaten en w at kantoormeubilair. De
curator zal trachten deze te gelde te maken.

22-10-2020
1

De curator heeft de inventaris voor een bedrag ad €1.776,86 exclusief BTW
verkocht aan Van Bommel Cleaning BV.

22-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventariszaken. De curator
behartigt ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus.

22-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van een voorraad is niet gebleken.

22-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

22-10-2020
1

Zie hiervoor.

22-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenvordering per datum faillissement

€ 9.605,91

€ 4.057,37

totaal

€ 9.605,91

€ 4.057,37

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens een debiteurenoverzicht per datum faillissement zou er nog een
bedrag van € 9.605,91 openstaan aan debiteurenvorderingen. Er rust mogelijk
een pandrecht op de debiteurenvorderingen, zie verder punt 5. Een en ander
is in onderzoek.

22-10-2020
1

Thans is er een bedrag ad € 4.057,37 aan debiteurenvorderingen
geïncasseerd. De resterende tw ee debiteuren hebben de vorderingen van de
failliet betw ist c.q. stellen een verrekenbare tegenvordering te hebben op de
failliet. Dit is nog in onderzoek.

22-04-2021
2

Van een pandrecht op de debiteurenvorderingen van de failliet is niet
gebleken. Zie verder punt 5.
De curator heeft in de afgelopen periode de stellingen van de debiteuren die
de vordering van de failliet betw isten, met de bestuurders besproken. Daaruit
is naar voren gekomen dat deze debiteuren de betreffende vordering van de
failliet terecht betw isten. De curator acht het dan ook niet opportuun om de
debiteurenincasso voort te zetten.

21-10-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet w erd niet bancair gefinancierd. De failliet houdt een bankrekening
aan bij de Rabobank. Ten tijde van het faillissement vertoonde de
betaalrekening een positief saldo ad € 96,91. Dit bedrag is overgemaakt naar
de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

22-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
De bestuurders gaven aan dat er vóór het faillissement een aantal
leaseovereenkomsten op naam van de failliet stond. Deze
leaseovereenkomsten zouden vóór het faillissement al beëindigd zijn dan w el
overgezet zijn naar BCM. Een en ander is in onderzoek.

22-10-2020
1

De leaseovereenkomsten w aren vóór het faillissement reeds beëindigd. Van
Bommel Cleaning BV heeft vóór het faillissement een aantal
leaseovereenkomsten overgenomen. Een en ander is nog in onderzoek.

22-04-2021
2

Zie verder punt 7.

21-10-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Een derde partij, Ter Craene Beheer BV (één van de geldschieters), stelt een
pandrecht te hebben verkregen op de activa van de failliet. Een en ander is in
onderzoek.

22-10-2020
1

De opbrengst uit hoofde van de verkoop van de inventaris/bodemzaken vloeit
integraal in de boedel ex artikel 57 lid 3 Fw .
Van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht is niet gebleken.

22-04-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

22-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

22-10-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

22-04-2021
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

22-10-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

22-04-2021
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

22-10-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

22-04-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-10-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

22-04-2021
2

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van de failliet w orden niet voortgezet.

22-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt thans de mogelijkheden van een doorstart.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

22-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 7.500,00

22-04-2021
2

Toelichting
De curator heeft, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de
immateriële activa van de failliet voor een bedrag van € 7.500,00 verkocht aan
Van Bommel Cleaning BV.
Het bedrag ad € 7.500,00 w ordt in maandelijkse termijnen van € 1.000,00
voldaan. Thans is er een bedrag van €5.000,00 op de faillissementsrekening
ontvangen. De curator zal toezien op de naleving van de betalingsregeling.

€ 7.500,00

21-10-2021
3

Toelichting
Het bedrag van € 7.500,00 is in goede orde op de faillissementsrekening
ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de failliet is (zow el fysiek als digitaal) grotendeels bij de
curator ingeleverd. Deze zal door de curator nader w orden onderzocht.

22-10-2020
1

Een en ander is nog in onderzoek.

22-04-2021
2

Naar aanleiding van het administratieonderzoek c.q. het onderzoek naar de
gang van zaken voorafgaand aan het faillissement is er een aantal
onduidelijkheden/vragen naar voren gekomen. Deze zijn aan de bestuurders
voorgelegd en zullen ook nader met hen w orden besproken.

21-10-2021
3

De bestuurders hebben de vragen van de curator beantw oord. De curator
zet, mede aan de hand van de door de bestuurders verstrekte antw oorden,
het onderzoek naar de administratie alsmede de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement voort.

22-04-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. De failliet is in 2019 opgericht zodat de jaarrekening over
2019 pas (uiterlijk) op 31 december 2020 gepubliceerd hoeft te w orden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

22-10-2020
1

Niet van toepassing.

22-04-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-10-2020
1

Uit de oprichtingsakte van de failliet blijkt dat bij de oprichting 10 aandelen zijn
geplaatst die een totaalw aarde van € 10,00 vertegenw oordigen. De aandelen
zijn volgestort zodat aan de stortingsverplichting is voldaan.

22-04-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-10-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

22-04-2021
2

Een en ander is nog in onderzoek.

Toelichting

21-10-2021
3

Een en ander is nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-10-2020
1

In onderzoek

22-04-2021
2

Toelichting
Een en ander is nog in onderzoek.

In onderzoek

21-10-2021
3

Toelichting
Een en ander is nog in onderzoek.

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-04-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-10-2020
1

Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

€ 21.976,42

22-04-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft 2 boedelvorderingen aangemeld voor een totaalbedrag van €
21.976,42.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.590,00

22-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft 5 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 18.590,00.

€ 28.072,00

22-04-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft 10 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 28.072,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-10-2020
1

Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 14.366,64
Toelichting
Het UW V heeft 2 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 14.366,64.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-04-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 147,99

22-10-2020
1

Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft een preferente vordering ingediend voor een
bedrag van € 147,99.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

22-10-2020
1

3

22-04-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.341,14

22-10-2020
1

€ 52.304,26

22-04-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende procedures is vooralsnog niet gebleken.

22-10-2020
1

Van lopende procedures is niet gebleken.

22-04-2021
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal onderzoeken of er ten gunste van Ter Craene Beheer BV een
rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de activa van de failliet. De curator zal
verder, eventueel in overleg met Ter Craene Beheer BV, de (resterende) activa
te gelde maken. Ook zal de curator onderzoek doen naar de administratie
alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

22-10-2020
1

De curator zal toezien op naleving van de met Van Bommel Cleaning B.V.
afgesproken betalingsregeling. Tevens zal de curator trachten de
debiteurenincasso alsmede het onderzoek naar de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement de komende periode af te ronden.

22-04-2021
2

De curator zal de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek met
betrekking tot de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement met de bestuurders bespreken.

21-10-2021
3

De curator zet, mede aan de hand van de door de bestuurders verstrekte
antw oorden, het rechtmatigheidsonderzoek voort.

22-04-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-04-2022
4

