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Algemene gegevens
Naam onderneming
Just W ellness B.V.

06-02-2020
1

Rejust Holding BV, 1id Concepts BV, 1id Holding BV

20-01-2021
3

Gegevens onderneming
Just W ellness BV, Markt 11a, 5554 CA Valkensw aard

Activiteiten onderneming

06-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Just W ellness bestonden uit het voeren van 7 schoonheidsen ontharingssalons in Eindhoven, Alkmaar, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg
en Amsterdam. Just W ellness exploiteerde tevens een eigen w asserette en
een onderhoudscentrum voor de KRE-apparatuur.

06-02-2020
1

Rejust Holding is de holding vennootschap van de bestuurder. Rejust Holding
hield 50% van de aandelen Just W ellness.

20-01-2021
3

1id Concepts BV
Volgens het handelsregister: Het voeren van een bedrijf in consultancy, in het
bijzonder in de reclamew ereld en de IT-branche. Feitelijk is de vennootschap
alleen gebruikt om de geconstateerde onregelmatigheden mee te faciliteren.
1ID Holding BV
Volgens het handelsregister: Het voeren van management en beheer. Feitelijk
is de vennootschap alleen gebruikt om de geconstateerde onregelmatigheden
mee te faciliteren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 6.886.203,00

€ 435.941,32

€ 3.172.917,00

2019

€ 5.982.682,00

€ -1.863.676,00

€ 3.127.394,31

2017

€ 3.754.810,00

€ -39.853,72

€ 2.227.734,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over boekjaar 2019 zijn (voorlopige) conceptcijfers.
Deze kunnen niet zonder meer w orden vergeleken met de gegevens over
2017 en 2018, die volgen uit vastgestelde jaarrekeningen.

06-02-2020
1

De 1id vennootschappen noch Rejust voerde geen eigen financiële
administratie.

20-01-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
203

Boedelsaldo

06-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 25.946,54

06-02-2020
1

€ 554.132,06

06-08-2020
2

€ 190.608,03

20-01-2021
3

€ 63.802,51

20-07-2021
4

Verslagperiode
van
7-1-2020

06-02-2020
1

t/m
7-2-2020
van
8-2-2020

06-08-2020
2

t/m
5-8-2020
van
6-8-2021

20-01-2021
3

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

20-07-2021
4

t/m
16-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

504 uur 12 min

2

1.860 uur 30 min

3

837 uur 48 min

4

121 uur 0 min

totaal

3.323 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De interesse in een overname van (een gedeelte van) de bedrijfsonderdelen
van Just W ellness is pas laat echt op gang gekomen. Voor een nadere
toelichting zie ook 6.4. Het curatorenteam heeft zich bij aanvang van het
faillissement daarom met name geconcentreerd op een afw ikkel- en
liquidatiescenario. Daarin lag de nadruk op andere lopende kw esties,
w aaronder die met de verhuurders, het personeel en de gedupeerde klanten.
Ook is veel tijd geïnvesteerd in potentiële (doorstart) kandidaten.

06-02-2020
1

Disclaimer:
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.

In de tw eede verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek
uitgevoerd. Op basis van het onderzoek zijn diverse rechtsmaatregelen
getroffen. Hieraan is de meeste tijd besteed.

06-08-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Lefering is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Just W ellness.
Hij is tevens voor 50% aandeelhouder. De overige aandelen w orden gehouden
door een 20% en 30% aandeelhouder.

06-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er liepen diverse procedures bij de kantonrechter over ontslagen op staande
voet, al dan niet tijdens of na een ziekmelding. De ontslagen hebben
plaatsgevonden na 1 november 2019. Deze procedures zijn van rechtsw ege
geschorst.

06-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn voorlopig gecontinueerd. Het betreft verzekeringen voor
bedrijfsaansprakelijkheid, bedrijfsschade, inventaris, milieuschade,
rechtsbijstand en verschillende autoverzekeringen.

06-02-2020
1

De verzekeringen zijn beëindigd na afronding van de doorstart respectievelijk
de veilingen.

06-08-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Just W ellness huurde tien bedrijfspanden in Alkmaar, Amsterdam (2x), Breda,
Eindhoven (3x), 's-Hertogenbosch, Tilburg en Valkensw aard. Alle
huurovereenkomsten zijn reeds door de verhuurder of de curator (met
toestemming van de rechter-commissaris) opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn. De curator is met enkele verhuurders in gesprek over
een mogelijke verkorting van de opzegtermijn in ruil voor sleutelgeld. Just
W ellness heeft voor datum faillissement aan zes verhuurders een
w aarborgsom overgemaakt. Ten aanzien van de overige vier verhuurders is
een bankgarantie gesteld. Tot dusverre heeft slechts één verhuurder onder de
bankgarantie getrokken. Voorts huurde Just W ellness enkele
betaalautomaten. Deze apparaten zullen w orden geretourneerd.

06-02-2020
1

Alle huurovereenkomsten zijn beëindigd en afgew ikkeld.

06-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens een verklaring van de bestuurder viel de omzet vanaf juni 2019
onverw acht fors tegen. Juli en augustus w aren altijd slechte maanden qua
omzet. De omzet viel in juni echter ook al tegen. Oktober w as voorgaande
jaren de maand w aarin de hoogste omzet w erd gehaald. In oktober 2019
w erd echter circa 25% van de te verw achten omzet behaald. Hierdoor w aren
er eind november onvoldoende middelen aanw ezig om het salaris van het
personeel te kunnen betalen. Dit zou ook te maken kunnen hebben met het
opvallende groeiscenario dat de afgelopen jaren is ingezet en de opening van
nieuw e vestigingen en de daarmee samenhangende hoge inrichtingskosten
die deels uit de kasstroom w erden betaald. Ook w as er sprake van een hoog
ziekteverzuim. Daarnaast had Just W ellness in de tw eede helft van 2019 te
maken met negatieve publiciteit. Just W ellness is veel in de media gew eest in
verband met klachten van personeel over gedragingen op de w erkvloer en
klachten van klanten over de kw aliteit van de behandelingen. De negatieve
publiciteit lijkt echter met name te zijn ontstaan vanaf het moment dat de
vestigingen al w erden gesloten (begin december 2019). De curator zal de
oorzaak/oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

06-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek uitgevoerd.

06-08-2020
2

Aan de hand van de ter beschikking staande administratie en mailbestanden is
vanaf februari een aanvang gemaakt met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. De noodzaak daartoe vloeide enerzijds voort uit
het feit dat niet direct duidelijkheid verkregen kon w orden over de volledigheid
van de op datum faillissement aangetroffen activa. Na de beperkt gebleken
mogelijkheden voor een doorstart en de daarop volgende openbare verkoop
van roerende zaken bestond onder meer onduidelijkheid over de volledigheid
van de aangetroffen auto’s en behandelapparatuur. Voorts w as aanleiding
voor onderzoek gelegen in het feit dat er een geschil bestond en procedure
liep tussen de financiers/aandeelhouders enerzijds en DGA anderzijds over de
liquiditeit(sproblemen) in de tw eede helft van 2019. Met die financiers zijn
afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van informatie.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat een aantal facturen inzake aankopen
van behandelapparatuur in w erkelijkheid betrekking hadden op aankoop van
personenauto’s. Deze auto’s w aren derhalve betaald door Just W ellness, maar
bleken nadien op naam te zijn gesteld van diverse betrokkenen. Hiermee is

actief onttrokken aan Just W ellness.
Daarnaast is vastgesteld dat door Just W ellness ingekochte
behandelapparatuur is verkocht door een andere aan de bestuurder gelieerde
vennootschap. De opbrengst van die verkopen is niet toegekomen aan Just
W ellness.
Bij nader onderzoek van de administratie bleken bovendien diverse
documenten, zoals bijvoorbeeld een leningsovereenkomst, te zijn
geantedateerd. Voorts is daarbij gebleken dat in de kasadministratie
bew eerdelijke betalingen aan leveranciers voorzien w aren van vervalste
facturen of facturen in het geheel ontbraken.
Ten slotte is onderzoek gedaan naar de omvang van de contante omzet in de
vestigingen. Omdat het kasboek niet tot datum faillissement w as bijgew erkt en
volgens de grootboekrekening sprake w as van een (vanzelfsprekend:
onmogelijke) negatieve kas, is onderzoek gedaan naar de vermoedelijke gang
van zaken. Het is aantoonbaar dat 10-15% van de omzet in contanten door
klanten w erd voldaan; in de laatste drie jaar gaat het om een totaal bedrag
van ca EUR 1.4mio. Deze contanten w erden veelal bew aard op het
hoofdkantoor of afgestort op andere bankrekeningen van gelieerde
vennootschappen. Slechts een zeer beperkt deel van het kasgeld is afgestort
op de bankrekening van Just W ellness. In 2017 – 2019 betreft dat drie
afstortingen van (in totaal) EUR 23.470,-.
De hierboven gedane constateringen hebben geleid tot de voorlopige
aanname dat in de loop van de periode 2017-2019 minimaal EUR 1mio aan
contant geld is onttrokken aan Just W ellness.
In het laatste kw artaal van 2019 ontstond binnen de leiding van de
vennootschap inzicht in de toename van de financiële problemen, mede door
tegenvallende omzetten. In dat laatste kw artaal is de directie gestopt met het
betalen van personeel en heeft zij automatische betalingen aan belangrijke
leveranciers (zoals verzekeringen, energie, verhuurders en FaceBook)
gestorneerd. De desbetreffende middelen zijn gebruikt voor aflossing van
schulden aan de directie en aankoop van auto’s.
In het kader van uitvoerige hoor en w ederhoor zijn alle betrokkenen in de
gelegenheid gesteld hieromtrent hun visie te geven. Een aantal medew erkers
hebben erkend betalingen of goederen te hebben ontvangen zonder
aannemelijke grondslag.
De bestuurder heeft aanvankelijk ontkend dat sprake w as van
onrechtmatigheden, ook na geconfronteerd te zijn met een aantal in de
administratie opgenomen vervalste facturen en documenten.
De bestuurder heeft in deze ontkenning volhard en afgezien van overleg over
het terugbetalen van onttrokken vermogen. In verband daarmee is het
faillissement van de bestuurder in privé gevraagd en uitgesproken op 7 juli
2020. Bij die gelegenheid is de bestuurder in bew aring gesteld
(faillissementsgijzeling) w egens het onttrekken van activa en het w eigeren te
voldoen aan zijn informatieverplichting. Gedurende de inbew aringstelling is
voortgang geboekt in het onderzoek, maar dit is nog niet afgerond.
De geconstateerde onregelmatigheden zijn van zodanige omvang dat dit in de
visie van de curator als (voornaamste) oorzaak van het faillissement dient te
w orden aangemerkt. Zie verder onder 7.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
203

06-02-2020
1

Toelichting
Het merendeel van de personeelsleden w erkte parttime. Volgens verklaringen
heerste er voorafgaand aan het faillissement onrust onder het personeel.
Enkele w erknemers zijn (kort) voorafgaand aan het faillissement op staande
voet ontslagen. Het faillissement van Just W ellness is op verzoek van 12
w erknemers uitgesproken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
141

06-02-2020
1

Toelichting
Het merendeel van de personeelsleden w erkte parttime.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-1-2020

11

In de periode tot en met 27 januari 2020 zijn aanvullende
ontslagbrieven verstuurd.

14-1-2020

192

De ontslagbrief van het merendeel van de w erknemers is
verzonden op 14 januari 2020. Om verschillende redenen bleken
bepaalde w erknemers nog geen ontslagbrief te hebben
ontvangen.

totaal

203

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder, overleg UW V, overleg HR-manager, correspondentie
personeel, onderzoek administratie, bijw onen diverse
personeelsbijeenkomsten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

06-02-2020
1

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

06-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Overleg bestuurder, onderzoek kadaster, onderzoek administratie.

06-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De zes salons zijn gevestigd in gehuurde panden. Verschillende vestigingen
zijn in de maanden voorafgaand aan het faillissement fors verbouw d. Alle
salons zijn ingericht en voorzien van een luxe aankleding en inventaris inclusief
kunst, behandelkamers en KRE-apparatuur (apparatuur w aarmee tatoeages
kunnen w orden verw ijderd, permanent kan w orden onthaard en RFbodyshaping kan w orden gedaan). Alles is eigendom van de vennootschap.
Just W ellness exploiteerde tevens een eigen w asserette en een
onderhoudscentrum voor de KRE-apparatuur. Ook heeft Just W ellness 7 auto's
en verschillende PC's, laptops en iPads in eigendom. Just W ellness heeft
tevens een omvangrijk klantenbestand (ca 20.000 klanten). Alle
bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd.

06-02-2020
1

De inventaris in de vestigingen in Breda, Eindhoven (Hoogstraat) en
Valkensw aard w ordt de komende periode in opdracht van de curator (online)
geveild. Over de w ijze w aarop de inventaris en overige activa in de andere
vestigingen w ordt verkocht, is de curator nog in gesprek met potentiele
kandidaten. Zie ook 6.4.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft geen beroep op het bodemvoorrecht hoeven doen, omdat de
vermeend pandhouder afstand heeft gedaan van het pandrecht. Voor een
nadere toelichting zie 5.3.

06-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg bestuurder, onderzoek administratie, diverse w erkzaamheden t.b.v.
taxaties panden, diverse w erkzaamheden t.b.v. veiling activa, correspondentie
en overleg overnamekandidaten.

06-02-2020
1

Verdere afhandeling van de veilingen.

06-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w inkels zijn verschillende beauty- en verzorgingsproducten aanw ezig
van luxemerken. Het merendeel is onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
Deze w orden op korte termijn afgew ikkeld.

06-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuurder, onderzoek administratie, overleg leveranciers, beoordelen
rechten van derden.

06-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 53,25

Kasgeld

€ 2.559,86

totaal

€ 2.613,11

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het totale kasgeld ter hoogte van EUR 2.559,86 is gestort op de
faillissementsrekening.

06-02-2020
1

In het oorzaken- en onregelmatigheden onderzoek is naar voren gekomen dat
per datum faillissement een veel hoger bedrag aan kasgeld beschikbaar had
moeten zijn, maar dat dit is onttrokken aan het vermogen van Just W ellness.
Zo is bijvoorbeeld over heel het vierde kw artaal van 2019 nauw elijks kasgeld
meer afgestort. De huidige aanname is dat in de loop van de periode 20172019 circa EUR 1mio aan contant geld is onttrokken aan de vennootschap.

06-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg bestuurder, onderzoek administratie, storten kasgeld.

06-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de administratie heeft Just W ellness mogelijk vorderingen op Social
Deal en Groupon. In verband met lopende onderhandelingen w orden hierover
geen mededelingen gedaan.

06-02-2020
1

Just W ellness had een vordering op SocialDeal die niet bleek uit de
administratie van Failliet. In het kader van een schikking heeft SocialDeal ad
EUR 153.452,71 voldaan aan de boedel.
Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat Just W ellness, na toegestane en
uitgevoerde restitutie aan klanten, geen vordering meer heeft op Groupon.

06-08-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder, onderzoek administratie, correspondentie en overleg
debiteuren.

06-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Just W ellness w erd niet gefinancierd door een bank. De vennootschap
beschikte over een betaalrekening en een spaarrekening. De fiscus heeft in
oktober 2019 beslag gelegd op de betaalrekening. Het banksaldo op datum
faillissement bedroeg EUR 3.904,21 en is reeds op de faillissementsrekening
ontvangen. Just W ellness w erd gefinancierd door haar aandeelhouders. De
vordering van één aandeelhouder op Just W ellness bedraagt in totaal EUR 1.4
mio.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

06-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Just W ellness w erd voor ca. EUR 1.4 mio gefinancierd door één van de
aandeelhouders. Als zekerheid heeft Just W ellness ten behoeve van deze
aandeelhouder een pandrecht gevestigd op de roerende zaken, bestaande uit
de inventaris en auto's. De curator heeft een regeling met de pandhouder
getroffen. Onderdeel van deze regeling is dat de gepretendeerd pandhouder
afstand heeft gedaan van het pandrecht.

06-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

06-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de w inkels zijn verschillende beauty- en verzorgingsproducten aanw ezig
van luxemerken. Het merendeel is onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
Deze w orden op korte termijn afgew ikkeld.

06-02-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels opgehaald en afgew ikkeld.

06-08-2020
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

06-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

06-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

06-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken, overleg bestuurder, overleg
aandeelhouders/pandhouders, onderzoek administratie, correspondentie
crediteuren, beoordelen rechten van derden.

06-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is begin december reeds stil gelegd. Daarnaast heeft de
rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast voor de duur van tw ee
maanden.

6.2 Financiële verslaglegging

06-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

06-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
zie 6.4.

06-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De interesse in een overname van (een gedeelte van) de bedrijfsonderdelen
van Just W ellness is pas laat op gang gekomen. Uiteindelijk hebben
verschillende kandidaten zich bij de curator gemeld. Nadat een doorstart van
het geheel niet mogelijk bleek, is met diverse partijen onderhandeld over een
doorstart van individuele vestigingen. De kandidaten hebben, nadat een
geheimhoudingsovereenkomst is getekend, ook inzage gekregen in de
(financiële) gegevens van de onderneming en verschillende kandidaten hebben
één of meerdere vestigingen bezichtigd. Hangende de onderhandelingen
w orden geen nadere mededelingen gedaan.

06-02-2020
1

De curator heeft uiteindelijk de doorstart van één vestiging te Eindhoven
w eten te bew erkstelligen. Met de betreffende doorstarter w as ook, onder
voorbehoud van financiering, overeenstemming bereikt over de doorstart van
diverse andere vestigingen. Helaas kw am op het laatste moment de
financiering niet rond, zodat de doorstart van de overige vestigingen geen
doorgang heeft gevonden en de zaken geveild zijn moeten w orden. Na het
uitbreken van de corona-crisis w as verkoop van deze schoonheidssalons niet
meer mogelijk.

06-08-2020
2

In het kader van de doorstartovereenkomst van de vestiging in Eindhoven is
de curator met de koper overeengekomen dat de koper het recht had om de
voormalige Eindhovense klanten van Just W ellness te benaderen met een
aanbod tot gedeeltelijke vergoeding van geleden schade in de vorm van 50%
korting op bepaalde behandelingen bij de koper. Deze klanten zijn met
toestemming van de curator door het Duitse Initova Gmbh (op kosten van de
koper) benaderd per e-mail en SMS voor zover zij volgens de administratie van
Just W ellness toestemming hadden gegeven voor verzending van een
nieuw sbrief. De curator en Initova Gmbh zijn in dat kader een
verw erkersovereenkomst aangegaan. De gegevens van de klanten die geen
toestemming hebben gegeven en/of niet hebben gereageerd op de berichten
van Initova Gmbh w orden uiteraard niet verstrekt aan de koper.

20-01-2021
3

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

6.6 Opbrengst

06-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

06-02-2020
1

€ 87.100,00

06-08-2020
2

Toelichting
Naast de EUR 87.100,- die is gerealiseerd in het kader van de doorstart
hebben de verschillende veilingen tot op heden EUR 349.865,95 opgebracht.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

Toelichting
n.v.t.

06-02-2020
1
06-08-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg bestuurder, opstellen verzoek afkoelingsperiode, overleg
geïnteresseerde kandidaten, diverse bezichtigingen, opstellen
verkoopmemorandum, opstellen geheimhoudingsverklaring, diverse
w erkzaamheden ten behoeve van de verkoop (o.a. onderhandelen, opstellen
(concept)activaovereenkomst, overleg betrokken partijen).

06-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Limits Consulting is ingeschakeld om een digitale back up van de administratie
te maken. De accountant zal w orden ingeschakeld om de jaarrekening 2017 te
corrigeren en de jaarrekening 2019 op te stellen. De administratie zal in een
later stadium w orden onderzocht.

06-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat de administratie
niet op orde is. De administratie is verw orpen in de zin van artikel 2:248 lid 2
BW . Zakelijk w eergegeven is de curator tot deze conclusie gekomen omdat de
kasadministratie niet op orde is door voornoemde kasonttrekkingen;
nagemaakte facturen en (mogelijk) niet bestaande boekstukken zijn
toegevoegd aan de administratie om onttrekkingen te verhullen; vorderingen
op bepaalde debiteuren niet blijken uit de administratie en andere mutaties
zijn verw erkt op basis van geantedateerde stukken.

06-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 14 augustus 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over boekjaar 2017 is op 8 februari 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over boekjaar 2016 is op 30 augustus 2019 gedeponeerd. De
jaarrekeningen over boekjaar 2017 en 2016 zijn derhalve niet tijdig
gedeponeerd.

06-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

06-02-2020
1

Dit is niet nader onderzocht omdat een eventuele vordering tot volstorting
reeds is verjaard voorafgaand aan het faillissement.

06-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt in een later stadium onderzocht.
Ja

06-02-2020
1

06-08-2020
2

Toelichting
Aangezien de jaarrekeningen niet op tijd zijn gedeponeerd en de administratie
niet op orde is, is de curator van mening dat sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Materiaal is er ook sprake van onbehoorlijk bestuur,
vanw ege de onttrokken gelden en zaken en de gang van zaken in het laatste
kw artaal zoals eerder in dit verslag beschreven.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-02-2020
1

Toelichting
Dit w ordt in een later stadium onderzocht.
Ja
Toelichting
Het is gebleken dat diverse bedragen nog zijn terugbetaald aan de
vennootschap van de bestuurder, terw ijl hij w ist of had moeten w eten dat dit
de schuldeisers zou benadelen. Hetzelfde geldt voor het onttrekken van de
ontbrekende kasgelden.
Daarnaast zijn door de bestuurder en derden diverse zaken onttrokken aan de
boedel. Met de betrokken derden is of w orden afspraken gemaakt over
reconstructie van de boedel. Na incasso zal daarover in het financiële
verantw oording w orden afgelegd.

06-08-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De gebruikelijke onderzoeken vinden plaats.

06-02-2020
1

De curator is met goedkeuring van de rechter-commissaris diverse juridische
acties gestart ter reconstructie van de boedel. Er is beslag gelegd op diverse
zaken (m.n. auto's), het faillissement is aangevraagd van de bestuurder en
diverse aan hem gelieerde vennootschappen en er zijn maatregelen getroffen
tegen diverse derden. Daarnaast is de bestuurder ex artikel 87 Fw op verzoek
van de curator in bew aring gesteld om af te dw ingen dat de bestuurder
voldoet aan zijn inlichtingen- en medew erkingsplicht. Deze bew aring duurt nog
altijd voort.

06-08-2020
2

De curator heeft aanzienlijke onderzoeksinspanningen moeten verrichten om
de onrechtmatigheden te achterhalen en te komen tot herstel van de boedel.
Het ongedaan maken van de hiervoor beschreven onregelmatigheden heeft
door de opstelling van failliet meer dan aanzienlijke inspanningen en moeite
gekost. Het heeft per datum verslag geresulteerd in een opbrengst van EUR
415.012,55 Deze opbrengst zal nog substantieel toenemen, onder meer
doordat de opbrengst van een Franse w oning ad EUR 230.000,- nog zal
w orden toegevoegd aan dit actief.

20-01-2021
3

Gezien de geconstateerde onregelmatigheden is daarnaast melding gedaan bij
het Fraudemeldpunt.
De melding is inmiddels omgezet in een aangifte.

20-07-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en overleg met Limits Consulting, de bestuurder en de
accountant, onderzoek handelsregister.

06-02-2020
1

De curator heeft de bestuurder in een negental besprekingen/verhoren, in het
kader van hoor en w ederhoor, in kennis gesteld van zijn bevindingen.
Vervolgens zijn op basis van deze bevindingen diverse rechtsmaatregelen
getroffen.

06-08-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 46.338,19

06-02-2020
1

€ 527.597,31

06-08-2020
2

€ 542.860,60

20-01-2021

3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 374.910,21

06-02-2020
1

€ 839.155,21

06-08-2020
2

€ 447.615,20

20-01-2021
3

Toelichting
Just W ellness EUR 428.056,21
Rejust Holding EUR 2.375,1ID Concepts EUR 17.184,€ 490.682,21

20-07-2021
4

Toelichting
Just W ellness EUR 482.598,21
Rejust Holding EUR 5.132,1ID Holding EUR 2.952,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

06-02-2020
1

€ 737.835,81

06-08-2020
2

€ 781.229,84

20-07-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.510,58

06-02-2020
1

Toelichting
Betreft een preferente vordering van een w erknemer.
€ 7.484,71
Toelichting
Betreffen preferente vorderingen van w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4039

06-02-2020
1

Toelichting
Van de 4039 crediteuren zijn er 22 handelscrediteuren.
5882

06-08-2020
2

6036

20-01-2021
3

Toelichting
Rejust Holding 4 cred
1ID Holding 1 cred
6073

20-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 896.740,15

06-02-2020
1

€ 1.757.967,44

06-08-2020
2

€ 1.854.397,98

20-01-2021
3

€ 1.864.531,84

20-07-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Overleg bestuurder, correspondentie crediteuren, onderzoek administratie.

06-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Diverse procedures met w erknemers.

06-02-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich genoodzaakt gezien een
groot aantal procedures aanhangig te maken vanw ege het door hem
uitgevoerde rechtmatighedenonderzoek (zie nader 1.5). Jegens de navolgende
(rechts)personen zijn procedures aanhangig gemaakt:

06-08-2020
2

1. 1id Holding BV;
2. 1id Concepts BV;
3. Rejust Holding BV;
4. De bestuurder van Just W ellness
5. De (ex-)echtgenote van de bestuurder;
6. Een voormalig w erknemer van Just W ellness.

9.2 Aard procedures
Geschorst op grond van de w et.

06-02-2020
1

1&2 Ten laste van 1id Holding BV en 1id Concepts BV is conservatoir beslag
gelegd op aan deze vennootschappen toebehorende bankrekeningen en
eventuele roerende zaken. De beslagen hebben enkel doel getroffen ten
aanzien van tw ee aan 1id Concepts in eigendom toebehorende
motorvoertuigen. De curator is voornemens om de faillissementen op eigen
aangifte aan te vragen van 1id Holding en 1id Concepts.

06-08-2020
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3. Ten aanzien van Rejust Holding heeft de curator het faillissement
aangevraagd (als schuldeiser). Dit verzoek is afgew ezen door de rechtbank
Noord-Holland. De curator heeft geen hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.
De curator is, in samenspraak met de bestuurder, voornemens om het
faillissement van Rejust Holding op eigen aangifte te verzoeken.
4. Ten laste van de bestuurder is eveneens conservatoir beslag gelegd. Dit
beslag heeft enkel doel getroffen op een aan de bestuurder toebehorend
motorvoertuig dat door derden reeds w as beslagen. Inmiddels is de
bestuurder, op verzoek van de curator, in staat van faillissement verklaard. In
het privéfaillissement van de bestuurder is de curator tevens als curator
aangesteld. Voorts heeft de curator verzocht om de bestuurder, w egens het
schenden van op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de
Faillissementsw et, in bew aring te laten stellen. De rechtbank Oost-Brabant
heeft dit verzoek toegew ezen voor een duur van dertig dagen en heeft tevens
contactbeperkingen voor de bestuurder bevolen. Deze inbew aringstelling met
contactbeperkingen duurt tot 5 augustus 2020. Op 4 augustus 2020 heeft de
rechtbank Oost-Brabant, op verzoek van de curator, de inbew aringstelling en
de opgelegde contactbeperkingen verlengd voor een duur van dertig dagen.
Dit is toegew ezen.
5. Ten aanzien van de (ex-)echtgenote zijn rechtsmaatregelen getroffen. In
het komende faillissementsverslag zal de curator hier nader verslag over doen.
6. Ten aanzien van één voormalig w erknemer heeft de curator beslag gelegd
op de aan deze w erknemer toebehorende auto. Deze auto is inmiddels
vrijw illig aan de boedel overgedragen, met als gevolg dat de curator geen
bodemprocedure heeft hoeven starten.

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
N.v.t.

06-02-2020
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Zie 9.2

06-08-2020
2

1-3 De 1id vennootschappen evenals Rejust Holding BV zijn allemaal failliet
verklaard. De betreffende faillissementen w orden gezien de geconstateerde
onregelmatigheden volledig geconsolideerd behandeld.

20-01-2021
3

4. De inbew aringstelling van de bestuurder is inmiddels geëindigd.
5. Met de ex-vrouw is een regeling getroffen. Op grond van de regeling zal de
w aarde van de w oning in Frankrijk w orden vergoed aan de boedel.
6. Reeds afgedaan.
Verslag 3:
5. Met de ex-vrouw is een regeling getroffen. Op grond van de regeling zal de
w aarde van de w oning in Frankrijk w orden vergoed aan de boedel.

20-07-2021
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Verslag 4:
De afw ikkeling van deze regeling heeft enige vertraging opgelopen door
gecompliceerde Franse regels aangaande het verkrijgen van een
hypotheekrecht.

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg bestuurder.

06-02-2020
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Het opstellen van processtukken, het voeren van overleggen, het raadplegen
van de rechter-commissaris, het doen van diverse zittingen.

06-08-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de verkoop van (onderdelen van) Just
W ellness w orden voortgezet. Ook zal het onderzoek naar de administratie en
de oorzaken van het faillissement w orden opgestart. Tevens vindt de
afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden en eventuele personeelskw esties
zoveel mogelijk plaats.

06-02-2020
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In de komende verslagperiode zal de curator verder gaan met zijn
inspanningen ter reconstructie van de boedel.

06-08-2020
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In de komende periode zullen de inspanningen ter reconstructie van de boedel
w orden gecontinueerd. Daarnaast zal w orden gemonitord dat reeds getroffen
regeling w orden nagekomen.

20-01-2021
3

In de komende periode zullen de inspanningen ter reconstructie van de
boedel w orden gecontinueerd. Daarnaast zal w orden gemonitord dat reeds
getroffen regeling w orden nagekomen.

20-07-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-1-2022

20-07-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen (financieel) verslag.

06-02-2020
1

Disclaimer:
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.

06-08-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

