Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
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R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr R.G. Roeffen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van den Elshout Textielreinigers B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid Van den Elshout
Textielreinigers, statutair gevestigd te Oss en kantoorhoudende te (5347 JD)
Oss, Scheldestraat 18, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 63542056.

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Stomerij en reiniging

27-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 44.146,00

€ -2.421,00

€ 36.912,00

2018

€ 211.772,00

€ -17.325,00

€ 121.137,00

2019

€ 224.536,00

€ -135.845,00

€ 62.399,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens uit de jaren 2017 tot en met 2019 volgen uit
beschikbaar gestelde jaarrekeningen. De curator heeft geen goed zicht op de
cijfers over 2020.

27-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

27-11-2020
1

Toelichting
De w erkgever had op de faillissementsdatum nog één w erknemer in dienst.
Het dienstverband met een andere w erknemer w as kort voor faillissement
reeds beëindigd.

Boedelsaldo
€ 0,00

27-11-2020
1

€ 15.691,11

26-05-2021
2

€ 15.705,96

22-11-2021
3

Verslagperiode
van
27-10-2020

27-11-2020
1

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

26-05-2021
2

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

22-11-2021
3

t/m
21-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

83 uur 6 min

2

81 uur 0 min

3

16 uur 6 min

totaal

180 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode bestaan de w erkzaamheden voornamelijk uit het
innemen van de administratie, het beoordelen van contracten en
crediteurenposities alsmede uit het inventariseren van de boedel. De curator
heeft diverse gesprekken met de bestuurder van de Vennootschap gevoerd.

27-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode bestaan de w erkzaamheden hoofdzakelijk uit het
verkopen/veilen van activa, afw ikkelen van de huurverhoudingen,
debiteurenincasso, beoordelen van pandrechten en verrekenverw eren.

26-05-2021
2

In de derde verslagperiode bestaan de w erkzaamheden hoofdzakelijk uit
debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 18 juni 2015 opgericht en ingeschreven in het
handelsregister. De vennootschap heette toen Reisburo Van Gerw en Noord
B.V. Bij statutenw ijziging van 27 december 2018 is de naam gew ijzigd naar
Van den Elshout Textielreinigers B.V.

27-11-2020
1

Vanaf 15 september 2016 is de heer J.H.M. Verkooijen enig bestuurder.
Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat er tw ee aandeelhouders zijn. De heer
Verkooijen houdt 1 aandeel en een Luxemburgse vennootschap van hem de
overige 99 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Het gestorte en
geplaatst kapitaal is € 1.

1.2 Lopende procedures
Er loopt momenteel een civiele procedure bij Ondernemingsrechtbank te Gent.
In die procedure vordert de vennootschap naar Belgisch recht LDL Equipment
N.V. van failliet een bedrag van € 5.499,57, te vermeerderen met w ettelijke
rente en kosten. De eisende partij stelt dat er met failliet een overeenkomst
tot demontage van een oude stoomketel en plaatsing van een nieuw e
tw eedehands ketel heeft plaatsgevonden en dat de daarvoor verrichte
w erkzaamheden niet zijn vergoed. De vennootschap heeft hiertegen verw eer
gevoerd. Het is de curator op dit moment niet bekend hoe de status van die
procedure luidt.

27-11-2020
1

De civiele procedure is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

26-05-2021
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de eventueel nog lopende verzekeringen opgezegd.

1.4 Huur

27-11-2020
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt een stomerij depot aan het adres Scheldestraat 18 te
Oss en een w inkel gelegen aan de Torenstraat 7 te Oss. Er zijn achterstanden
vanaf begin 2020 ten aanzien van het stomerij depot. De huur is betaald tot
en met maart 2020. Er zijn geen huurachterstanden met betrekking tot de
gehuurde w inkelruimte aan de Torenstraat 7 te Oss. Met machtiging van de
rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst van beide locaties
opgezegd bij brief van 29 oktober 2020. De huurovereenkomsten eindigen
derhalve uiterlijk 29 januari 2021.

27-11-2020
1

De bestuurder heeft verklaard dat een andere vennootschap van hem sinds
juli 2020 de w inkel in Oss exploiteert. Er is geen toestemming van de
verhuurder voor onderhuur. De curator tracht deze problematiek in de
komende verslagperiode op te lossen.
Uit een niet getekende overeenkomst van 21 september 2018 blijkt dat failliet
van mevrouw Gokoel, handelend onder de naam "Stomerij & Kledingreparatie
Blend" gevestigd te Veldhoven, een w inkelexploitatie heeft overgenomen,
handelend onder de naam Blend. De bedrijfsactiviteiten bestonden uit onder
meer kledingreparatie en verkoop van gebruikte kleding en daarnaast reiniging
van kleding en functioneren als stomerij depot. Uit die overeenkomst blijkt
verder dat er een huurovereenkomst is aangegaan met ingang van 1
november 2018. Volgens de bestuurder van de Vennootschap is die
huurovereenkomst geëindigd op 30 september 2020.
Uit een niet getekende overeenkomst van 31 oktober 2018 blijkt dat de
Vennootschap van de heer De Zoete, handelend onder de naam "'t
Stoomhoekje" gevestigd in het w inkelcentrum Kastelenplein 82A te Eindhoven,
de exploitatie van een w inkel, handelend onder de naam Het Stoomhoekje,
heeft gekocht. De bedrijfsactiviteiten bestonden uit onder meer
kledingreparatie en het maken van sleutels en daarnaast het reinigen van
kleding en het fungeren als stomerij depot. Uit de overeenkomst blijkt dat de
verhuurder gevraagd w ordt om een indeplaatsstelling. Bij brief van 30 oktober
2020 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst opgezegd. De huurovereenkomst eindigt derhalve uiterlijk
30 januari 2021 tenzij blijkt dat voor opzegging van de huurovereenkomst
door de curator de huur al is geëindigd.
Alle huurovereenkomsten zijn beëindigd en de gehuurde ruimtes zijn
opgeleverd.

26-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
In mei 2017 heeft de Vennootschap van de erven P.C.A. van den Elshout,
handelend onder de naam "Van den Elshout Textielreinigers" de exploitatie
van een stomerij, gevestigd te Oss op het adres Scheldestraat 18 en het
stomerij depot , gevestigd te Oss op het adres Torenstraat 7, gekocht. Van
den Elshout w as een bekende stomerij in Oss. Deze bestond al tientallen
jaren.
De Vennootschap heeft in de afgelopen jaren stomerijw inkels in Veldhoven,
Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch gekocht en/of overgenomen. In de w inkels
w erd de te reinigen kleding ingenomen. Het stomen/reinigen van kleding w erd
vervolgens uitbesteed aan de productielocatie van de Vennootschap in Oss.
De hoofdactiviteiten van de Vennootschap bestonden uit innemen van en het
stomen van (feest)kleding en -pakken. Daar moest de omzet vandaan komen.

27-11-2020
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Verder bestonden de activiteiten van sommige w inkels van de Vennootschap
uit naaiatelierw erkzaamheden ( kledingreparatie).
De bestuurder heeft aangegeven dat de Vennootschap in het laatste kw artaal
2019 te kampen had met technische problemen aan de reinigingsapparatuur.
Daar w aren grote kosten mee gemoeid.
Voorts geeft de bestuurder aan dat als gevolg van de Coronacrisis in 2020
80% minder omzet w erd gedraaid. Vanw ege de Corona crisis kw am het
stomen/reinigen van kleding nagenoeg tot stilstand.
De bestuurder heeft begin 2020 besloten om de w inkelactiviteiten in ‘sHertogenbosch te sluiten. In dat verband zijn in februari 2020 de exploitatie en
activa van Atelier De Pettelaar, gelegen aan de Pettelaarsew eg 190g te ’sHertogenbosch, verkocht aan de bestuurder. De koopsom is verrekend met
een vordering van de bestuurder.
Beek & Bommel B.V., een aan de bestuurder gelieerde vennootschap, leende
personeel aan de Vennootschap uit. Volgens de bestuurder kon de
Vennootschap begin 2020 een schuld aan Beek & Bommel niet voldoen. Om die
schuld te kunnen voldoen heeft de Vennootschap al haar vorderingen, inclusief
toekomstige, verkocht aan Beek & Bommel. Er is vastgelegd dat die
vorderingen w orden verkocht totdat de vordering van Beek & Bommel voor
50% zal zijn voldaan.
In april 2020 heeft de Vennootschap aan de bestuurder de domeinnamen
kayfashion.be en grotematendames.online verkocht. Uit de overeenkomst blijkt
dat met ingang van 15 april 2020 alle lusten en lasten voortvloeiend uit de
gekochte domeinnamen voor rekening en risico van de bestuurder komen. De
koopsom is verrekend met een vordering van de bestuurder.
Op 12 juli 2020 heeft de Vennootschap de exploitatie en activa van de
stomerijw inkel te Oss aan de bestuurder verkocht. Met ingang van 15 juli 2020
zijn alle lusten en lasten voortvloeiende uit het gekochte voor rekening en
risico van de bestuurder. De koopsom is verrekend met een vordering van de
bestuurder.
In augustus 2020 heeft de Vennootschap aan de bestuurder de
bedrijfsmiddelen in de productielocatie te Oss verkocht. Die overeenkomst is
gesloten tussen de bestuurder in zijn hoedanigheid van pandhouder en de
Vennootschap als pandgever. Er is voor een afw ijkende w ijze van verkoop
tussen partijen besloten. De koopsom is verrekend met een vordering van de
bestuurder.
De activiteiten in de w inkels te Veldhoven en Eindhoven zijn in of na de zomer
2020 gestaakt. De w inkel in Veldhoven w as kort voor faillissement al dicht. De
huur w as ook al met w ederzijds goedvinden geëindigd.
Op datum faillissement trof de curator nog w el bedrijfsmiddelen aan in de
w inkel in Eindhoven.
In de w inkels te Veldhoven en Eindhoven w erkte geen personeel dat op de
loonlijst van de Vennootschap stond. Er w erkte personeel dat in dienst w as
van Beek & Bommel. De kosten w erden volgens de bestuurder aan de
Vennootschap zonder opslag doorbelast. Dat gold ook voor personeel van
Beek & Bommel dat op de andere locaties van de Vennootschap w erd
uitgeleend.

De vennootschap had tw ee personeelsleden in loondienst. Eén van de
personeelsleden w as sinds 18 oktober 2019 arbeidsongeschikt. Het loon van
die w erknemer w as sinds 15 november 2019 niet meer betaald. Bij vonnis van
9 maart 2020 is de Vennootschap veroordeeld om aan de desbetreffende
w erknemer het achterstallige loon te voldoen, vermeerderd met de w ettelijke
verhogingen en w ettelijke rente. Aan dat vonnis is niet voldaan. W el is er op
28 mei 2020 een vaststellingsovereenkomst gesloten w aarbij partijen zijn
overeengekomen dat met w ederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst
eindigt op 30 juni 2020. De w erknemer is niet betaald.
De andere w erknemer w erkte in de productie van de Vennootschap. Deze is
tot en met september 2020 betaald.
De curator zal nader onderzoek instellen naar de oorzaken van het
faillissement.
De corona blijkt een grote impact op de onderneming te hebben gehad. Veel
mensen w erkten vanuit huis, congressen vonden niet of nauw elijks plaats.
Datzelfde geldt voor festiviteiten en zakelijke ontmoetingen. Daardoor hoefde
er veel minder kleding te w orden gereinigd en gestoomd. De kosten konden
niet meer uit de omzet w orden betaald. De corona kan als een belangrijke
oorzaak van het faillissement w orden beschouw d. Andere oorzaken zijn de
curator niet gebleken.

22-11-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

27-11-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had de Vennootschap één w erknemer in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2020
1

Toelichting
De Vennootschap had in 2019 tw ee w erknemers in loondienst. Daarnaast
maakte de Vennootschap gebruik van personeelsleden die volgens de
bestuurder op de loonlijst stonden van Beek & Bommel B.V. , een aan de
bestuurder gelieerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-10-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het personeel
ontslagen.

27-11-2020
1

Dit onderdeel is afgerond.

26-05-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Afrekening bestuurder

€ -4.338,22

Inventaris -/- kosten

€ 10.253,75

totaal

Boedelbijdrage

€ 5.915,53

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Vennootschap beschikt nagenoeg niet meer over bedrijfsmiddelen. De
bedrijfsmiddelen van de Vennootschap die aanw ezig w aren in de w inkel te
Oss, in de productiehal te Oss en in de w inkel te 's-Hertogenbosch zijn voor
datum faillissement reeds verkocht aan de bestuurder. De opbrengst van de
verkopen is volgens de bestuurder van de Vennootschap aangew end om zijn
geldlening aan de Vennootschap in te lossen. Er zijn nog w el bedrijfsmiddelen
aanw ezig in de w inkel in Eindhoven.

27-11-2020
1

De bestuurder is verzocht de bedrijfsmiddelen te verw ijderen uit de
bedrijfspanden. Gelet op de daarmee gepaard gaande kosten, is de curator
met de bestuurder overeengekomen de bedrijfsmiddelen in de productiehal te
Oss te verkopen via een veiling. De boedel verkrijgt 40% van de nettoveilingopbrengst, hetgeen neerkomt op € 2.390,20 excl. BTW . De bestuurder
komt 60% van de netto-veilingopbrengst toe, hetgeen neerkomt op € 3.585,30
excl. BTW . Voorts heeft de bestuurder in samenspraak met de curator
goederen aan de veiling onttrokken en daarvoor een vergoeding voldaan van
€ 2.040,- excl. BTW .

26-05-2021
2

Gelet op de geringe w aarde van de goederen in de w inkelruimte te Eindhoven
zijn die goederen onderhands verkocht voor € 555,- exclusief btw .
De curator heeft het gedeelte van de netto-veilingopbrengst dat de bestuurder
toekomt verrekend met een vordering van gefailleerde op de bestuurder.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemrecht van de fiscus is van toepassing. De belastindienst is
bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. Op grond van art 57 lid 3 fw
zal de curator de daarmee gemoeide opbrengst opeisen.

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de concept-overeenkomsten w aarbij de bedrijfsmiddelen zijn
verkocht bestudeerd. De curator beschikt nog niet over de originele
overeenkomsten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

27-11-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden en/of onderhandenw erk aangetroffen. Alle
voorraden en/of onderhandenw erk zouden volgens de bestuurder voor
faillissement van de Vennootschap al aan hem zijn verkocht of aan een
vennootschap van hem zijn gecedeerd.

27-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bestudering van diverse overeenkomsten w aarbij de
voorraden/onderhandenw erk zijn verkocht. De curator beschikt nog niet over
de originele overeenkomsten.

27-11-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bankrente en -kosten

€ 18,56

totaal

€ 18,56

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
geen

27-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

27-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 14.216,81

€ 9.771,87

€ 14.216,81

€ 9.771,87

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij akte van 14 maart 2020 heeft de Vennootschap al haar huidige en
toekomstige vorderingen op klantrelaties verkocht aan Beek & Bommel B.V. ,
een aan de bestuurder van de Vennootschap gelieerde onderneming. De
curator heeft geen zicht op de omvang van die verkochte vorderingen.

27-11-2020
1

De bestuurder heeft een overzicht opgesteld w aaruit de omvang van de
verkochte vorderingen moet blijken. Na onderzoek is gebleken dat van een
rechtsgeldige cessie geen sprake w as, omdat een mededeling is uitgebleven.

26-05-2021
2

Voorts meent de bestuurder dat de vorderingen vóór de cessie zijn verpand
aan Beek & Bommel B.V. Dat standpunt acht de curator niet houdbaar.
Enerzijds vallen de vorderingen niet onder het pandrecht en anderzijds heeft
de pandhouder bij brief van 13 maart 2020 enig pandrecht laten vallen.
De curator is derhalve overgegaan tot inning van de debiteurenvorderingen.
Het heeft enige tijd geduurd voordat de bestuurder aan de curator de
facturen beschikbaar stelde. De desbetreffende debiteuren zijn
aangeschreven. De curator zet de incasso voort.

22-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestudering akte van cessie en het opvragen van de informatie bij de
bestuurder over de omvang van de gecedeerde vorderingen.

27-11-2020
1

De curator heeft bij de bestuurder aanvullende informatie aangaande de
debiteurenvorderingen opgevraagd. In afw achting daarop zal de
debiteureninning w orden voortgezet.

26-05-2021
2

De curator heeft de debiteuren aangeschreven.

22-11-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap bankierde bij ING Bank. Er is geen bankschuld.
Uit de overeenkomst van 12 juli 2020 tussen de Vennootschap en de heer
Verkooijen blijkt dat de activa van de Vennootschap, zich bevindend in de
w inkel te Oss, aan de bestuurder zijn verkocht. In diezelfde overeenkomst
staat dat de bankrekening van de Vennootschap bij ING Bank op naam van
koper zal w orden gesteld met ingang van 15 juli 2020.
Uit een akte van geldlening van 2 augustus 2019 tussen de Vennootschap en
de heer Verkooijen blijkt dat de heer Verkooijen aan de Vennootschap heeft
verstrekt of zal verstrekken een geldlening ten bedrage van maximaal €

27-11-2020
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120.000. In die akte is voorts bepaald dat de Vennootschap pandrechten dient
te vestigen op haar huidige en toekomstige vorderingen op derden, inventaris
en voorraden. Volgens de heer Verkooijen financierde hij de onderneming.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is een pandakte van 30 september 2019 ten behoeve van de heer
Verkooijen. Uit die akte blijkt dat de heer Verkooijen op dat moment € 111.300
aan de Vennootschap heeft geleend. Verder blijkt uit die akte dat de
Vennootschap haar huidige en toekomstige vorderingen op derden, inventaris
en voorraden aan Verkooijen verpandt.

27-11-2020
1

De pandakte is op 5 november 2019 bij de belastingdienst geregistreerd.

5.4 Separatistenpositie
Uit de pandakte blijkt dat de heer Verkooijen pandhouder is. Volgens de heer
Verkooijen zijn alle activa van de Vennootschap, met uitzondering van de
bedrijfsmiddelen die zich bevinden in de w inkel te Eindhoven, reeds verkocht
en geleverd aan hem of aan Beek & Bommel B.V. De koopsommen zijn
verrekend met de schuld aan de heer Verkooijen of aan Beek & Bommel.

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
geen

27-11-2020
1

5.6 Retentierechten
geen

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
geen

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de geldleningsovereenkomst en pandakte bestudeerd. Verder
heeft de curator diverse andere overeenkomsten bestudeerd w aarin staat dat
de activa van de Vennootschap zijn overgedragen aan de heer Verkooijen of
aan Beek & Bommel B.V.

27-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Vennootschap w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. De activiteiten zijn niet voortgezet.

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen

27-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

27-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

27-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over een deel van de administratie. Het kost de curator
buitengew oon veel tijd en moeite om de volledige administratie in zijn bezit te
krijgen.

27-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 18 februari 2020
2018: 26 februari 2020
2017: 26 februari 2020

27-11-2020
1

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal is € 1.

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het boekenonderzoek bevindt zich in een afrondende fae.

7.6 Paulianeus handelen

27-11-2020
1
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

27-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator moet nog een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren w aarbij ook de
oorzaken van het faillissement nader onderzocht zullen w orden.

27-11-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in een afrondende fase.

22-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te vermelden.

27-11-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36,30

27-11-2020
1

€ 90,75

26-05-2021
2

Toelichting
+ PM huur vanaf datum faillissement.
€ 6.439,59

22-11-2021
3

Toelichting
+ PM huur vanaf datum faillissement

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Volgens de bestuurder zijn er geen fiscale schulden. Alle aangiftes LH en OB
zijn tot en met oktober 2020 ingediend.

27-11-2020
1

€ 10.884,14

26-05-2021
2

€ 7.729,14

22-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V moet nog w orden ingediend.
€ 16.949,87

27-11-2020
1

22-11-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 25.825,50

27-11-2020
1

Toelichting
een loonvordering van een w erknemer.
€ 27.849,31

26-05-2021
2

Toelichting
Een w erknemer heeft een loonvordering ingediend en de aanvrager van het
faillissement heeft de aanvraagkosten ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

27-11-2020
1

Toelichting
Uit een crediteurenoverzicht blijkt dat er circa 24 schuldeisers zijn. Er hebben
tien crediteuren een vordering ingediend.
16

26-05-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.959,56

27-11-2020
1

Toelichting
Uit de administratie van de Vennootschap blijkt dat er circa 24 schuldeisers zijn
die gezamenlijk ruim € 255.000 te vorderen hebben. De schuld aan de
bestuurder en aan Beek & Bommel is volgens dat overzicht ruim € 71.000 en
ruim € 78.000.
€ 90.314,48

26-05-2021
2

€ 99.643,29

22-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment onbekend op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

27-11-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen w orden
beoordeeld en verw erkt in de boedeladministratie.

27-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
LDL Equipment N.V.

27-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Civiele procedure bij de Ondernemingsrechtbank Gent.

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
De curator w eet niet hoe de stand van de procedure op dit moment luidt.

27-11-2020
1

De procedure is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

26-05-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen deel van de processtukken.

27-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop bedrijfsmiddelen Eindhoven
- onderzoek administratie
- onderzoek diverse activa/passiva overeenkomsten
- onderzoek cessie vorderingen
- onderzoek oorzaken faillissement
- verrichten rechtmatigheidsonderzoeken

27-11-2020
1

- onderzoek administratie
- onderzoek diverse activa/passiva overeenkomsten
- onderzoek oorzaken faillissement
- verrichten rechtmatigheidsonderzoeken
- innen debiteurenvorderingen

26-05-2021
2

- afronden rechtmatigheidsonderzoek
- innen debiteurenvorderingen

22-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment geen uitspraak doen over de termijn van
afw ikkeling.

27-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2022

22-11-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden.

Bijlagen
Bijlagen

27-11-2020
1

