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5
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31-03-2020

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens
Naam onderneming
Merchandise.nl BV

30-04-2020
1

Gegevens onderneming
Merchandise.nl BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5531 AG)
Bladel aan de Raambrug 36.

30-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Merchandise.nl BV hield zich bezig met het ontw erpen, (laten) produceren en
leveren van – veelal bedrukte – gepersonaliseerde artikelen. Daarnaast
verzorgde Merchandise.nl BV de fulfilment van diverse w ebshops van artiesten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.539.096,00

€ -31.219,00

€ 322.805,00

€ 1.593.464,00

€ -132.144,00

€ 389.896,00

2019
2017

Toelichting financiële gegevens

30-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De definitieve cijfers 2019 zijn niet beschikbaar.

30-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

30-04-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan faillissement w aren er zes personen w erkzaam
binnen Merchandise.nl BV.

Boedelsaldo
€ 125,00

30-04-2020
1

€ 5.922,20

30-10-2020
2

€ 804,02

30-04-2021
3

€ 804,79

29-10-2021
4

€ 796,70

29-04-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-3-2020

30-04-2020
1

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

30-10-2020
2

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

30-04-2021
3

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

29-10-2021
4

t/m
29-10-2021
van
30-10-2021

29-04-2022
5

t/m
29-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 6 min

2

45 uur 30 min

3

23 uur 48 min

4

12 uur 54 min

5

12 uur 6 min

totaal

165 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Veel uren zijn gaan zitten in het organiseren van een biedingsprocedure voor
de verkoop van (met name) het immaterieel actief. Er hebben zich zeer veel
kandidaten gemeld met interesse in overname van het immaterieel actief.
Daarop is een uitvoering biedingsproces met alle w aarborgen doorlopen.
Achteraf moet w orden geconcludeerd dat de biedingsprocedure de
verw achtingen niet heeft w aargemaakt.

30-10-2020
2

Verslag 3: totaal bestede uren: 140 uur en 36 min.

30-04-2021
3

Totaal bestede uren: 153 uur en 30 min.

29-10-2021
4

Totaal bestede uren: 165 uur en 36 min.

29-04-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Merchandise.nl BV is opgericht op 31 mei 2016 en betreft een voortzetting van
VOF Merchandise.nl. Vennoten w aren het echtpaar mevrouw S.M. BentelaarTheuw s en de heer R.M.J. Theuw s.

30-04-2020
1

Het bestuur van Merchandise.nl BV w ordt gevormd door de vennootschappen
Holding Out For A Hero BV en Bentelaar Beheer BV. Het bestuur van Holding
Out For A Hero BV en Bentelaar Beheer BV w ordt gevormd door respectievelijk
mevrouw S.M. Bentelaar-Theuw s en de heer R.M.J. Theuw s. Genoemde
holdings houden ieder 50% van de aandelen in het kapitaal van
Merchandise.nl BV.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

30-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van de volgende verzekeringen:

30-04-2020
1

1. BedrijvenCompactPolis (met o.a. Inventaris / Voorraad /
Transportmiddelen);
2. Personeelsverzekering / Verzuim;
3. W EGAM (W erkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen)
polis.
Polissen 2 en 3 w erden geroyeerd. Polis 1 blijft tot verkoop van de inventaris
intact.
Alle polissen zijn geroyeerd. Dit punt is afgerond.

30-10-2020
2

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfslocatie.
De huurovereenkomst w erd door de curator opgezegd.

30-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van de vennootschap hebben als volgt verklaard:

30-04-2020
1

Directe aanleiding voor het faillissement vormt de coronacrisis. Merchandise.nl
BV is in vergaande mate afhankelijk van de evenementenindustrie. Deze
industrie ligt op dit moment volledig stil en de verw achtingen voor het
resterende boekjaar zijn niet rooskleurig. Duidelijk is tot slot dat
Merchandise.nl BV als gevolg van een moeilijk jaar 2019 w einig reserves had.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement.
Het faillissementsonderzoek geeft de curator geen aanleiding de door het
bestuur afgelegde verklaring in tw ijfel te trekken. De verklaring van het
bestuur is in lijn met de hetgeen de curator constateerde. Dit punt is afgerond.

30-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

30-04-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er vier medew erkers
in dienst bij Merchandise.nl BV. Tezamen 4 FTE. Op 2 april 2020 zijn de
arbeidsovereenkomsten met de w erknemers – met toestemming
van de rechter-commissaris – door de curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

30-04-2020
1

Toelichting
Per januari 2020 hebben tw ee w erknemers hun arbeidsovereenkomst met
Merchandise.nl BV opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-4-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie/telefoongesprekken UW V en personeel.

30-04-2020
1

Correspondentie.

30-10-2020
2

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

30-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 10.200,00

Transportmiddelen
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.100,00
€ 12.300,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft een kantoorinventaris en een bedrijfsauto. De bedrijfsmiddelen
w erden in opdracht van de curator getaxeerd. De curator is op dit moment in
onderhandeling met diverse partijen om te komen tot overname van de activa.

30-04-2020
1

De bedrijfsmiddelen w erden met goedkeuring van de rechter-commissaris
onderhands verkocht. Dit punt is afgerond.

30-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. Tot op heden diende de
fiscus een vordering in van € 149,-. De claim van de fiscus zal naar verw achting
(reeds) op basis van de claim ex artikel 29 lid 7 W et OB 1968 nog toenemen.

30-04-2020
1

De vordering van de fiscus bedraagt € 250.344.

30-10-2020
2

De vordering van de fiscus bedraagt € 73.672,00.

29-10-2021
4

De vordering van de fiscus bedraagt € 76.429,-.

29-04-2022
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie, telefoongesprekken.

30-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 200,00

totaal

€ 200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft een beperkte voorraad promotiematerialen / merchandise. De
voorraad w erd in opdracht van de curator getaxeerd. De curator is op dit
moment in onderhandeling met diverse partijen om te komen tot overname van
de voorraad.

30-04-2020
1

De bedrijfsmiddelen w erden met goedkeuring van de rechter-commissaris
onderhands verkocht. Dit punt is afgerond.

30-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie/telefoongesprekken.

30-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnamen

€ 17.500,00

totaal

€ 17.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde exploiteerde diverse w ebsites. Zow el voor eigen rekening als in
opdracht van derden. Het betreft zogenaamde fulfilment contracten, w aarbij
gefailleerde de online verkoop van merchandise voor diverse opdrachtgevers,
met namen artiesten, in beheer had. In het vermogen van gefailleerde vallen
een aantal domeinnamen. Het merendeel van de domeinen van de door
gefailleerde geëxploiteerde w ebsites is eigendom van de holding (Holding Out
For A Hero BV). Het betreft de holding van bestuurder de heer Theuw s. De
eigendom van de aan deze domeinnamen gekoppelde w ebsites en softw are
rust echter bij gefailleerde. De curator en de heer Theuw s verkennen op dit
moment de mogelijkheden om tot gezamenlijke verkoop te komen. Daartoe
w erd door de curator een biedingsprocedure georganiseerd met een groep
van geïnteresseerden.

30-04-2020
1

Er is sprake van goodw ill bestaande uit de lopende fulfilment contracten,
klantenbestand en personeel.
Er is sprake van vorderingen op derden i.v.m. een door gefailleerde verschafte
lening alsmede vorderingen op de beide holdingen in rekening-courant. Voor
w at betreft laatstgenoemde vorderingen dienen mogelijk nog verrekeningen
plaats te vinden. De curator heeft dit in onderzoek al zal dit bespreken met het
bestuur.
De curator kw am met de eigenaar van de domeinnamen en met goedkeuring
van de rechter-commissaris een regeling overeen. Op basis daarvan w erd een
verkoopopbrengst gerealiseerd van € 17.500,-. Het klantenbestand, lopende
contracten en het personeel w erden niet overgedragen.

30-10-2020
2

De stand van de vorderingen op de groepsvennootschappen is vastgesteld en
in navolging besproken met de bestuurder, tevens bestuurder/aandeelhouder
van de betreffende groepsmaatschappijen. Partijen zijn in overleg over een
betalingsregeling.

29-10-2021
4

De curator ontving een voorstel doch acht dit voorstel onvoldoende
onderbouw d. Aanvullende stukken w erden door de curator opgevraagd.

29-04-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking hr. Theuw s, correspondentie/telefoongesprekken hr. Theuw s en
diverse gegadigden.

30-04-2020
1

Correspondentie/telefoongesprekken bestuurder en diverse gegadigden.

30-10-2020
2

Studie, correspondentie.

30-04-2021
3

Studie stukken.

29-10-2021
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 2.581,01

€ 1.479,44

totaal

€ 2.581,01

€ 1.479,44

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan de Rabobank in het kader van
een groepsfinanciering. De bank zal voor inning van de vorderingen op
debiteuren zorg dragen. De debiteurenadministratie is per datum faillissement
niet volledig bijgew erkt. Onduidelijk is daarom w at de exacte bedrag aan
vorderingen op debiteuren is. Volgens opgave van het bestuur gaat het om
een bedrag van maximaal € 20.000,-

30-04-2020
1

De curator verzocht de bank rekening en verantw oording te doen.

30-10-2020
2

De bank w erd volledig voldaan door de overige kredietnemers / borgen.
Daarop is het pandrecht van de bank vervallen. De curator is daarop (alsnog)
overgegaan tot het incasseren van die debiteuren die tot op heden de
vordering van gefailleerde nog niet voldeden. De curator begrootte de omvang
van deze debiteuren op een bedrag van € 12.180,46. Diverse debiteuren
gingen alsnog tot betaling over. Daarnaast is sprake van een lopende
betalingsregeling. Andere debiteuren deden een beroep op verrekening. De
curator verw acht het debiteurenhoofdstuk in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

30-04-2021
3

Er w erden geen betalingen meer ontvangen. De curator brengt thans de
status in kaart en zal een besluit nemen ten aanzien van de voortgang.

29-10-2021
4

Na het aanschrijven van de debiteuren zijn de ontvangen reacties besproken
met het bestuur en de betaalbew ijzen gecontroleerd. Gebleken is dat de
facto slechts sprake w as van een bedrag van € 2.031,- aan vorderingen op
debiteuren. Van dit bedrag w erd door de curator een bedrag van € 819,15
geïncasseerd. Een gedeelte daarvan bevindt zich nog op de bankrekening
van gefailleerde. De curator verzocht de bank het bedrag over te maken op
de boedelrekening.

29-04-2022
5

Separaat w erd nog een bedrag van € 660,29 geïncasseerd van een reeds
per datum faillissement lopende betalingsregeling. Een gedeelte daarvan
bevindt zich nog op de bankrekening van gefailleerde. De curator verzocht de
bank het bedrag over te maken op de boedelrekening.
In totaal incasseerde de curator een bedrag van € 1.479,44. Dit punt is
afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie/telefoongesprekken.

30-04-2020
1

Bespreking, debiteurenadministratie, correspondentie debiteuren,

30-04-2021
3

Correspondentie.

29-10-2021
4

Studie dossier, bespreking, correspondentie.

29-04-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 437.150,13

30-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een groepsfinanciering bij Rabobank. Merchandise.nl BV is als
gevolg daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van de bank. De
rekening-courant van Merchandise.nl BV vertoonde per datum faillissement een
creditsaldo. De curator stelt onderzoek in naar de onderlinge draagplicht.

€ 0,00

30-04-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft verklaard dat zij volledig w erd voldaan.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leaseovereenkomsten.

30-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De vorderingen op debiteuren, de inventaris en voorraad w erden verpand aan
de Rabobank. Er is tevens sprake van door het bestuur in privé afgegeven
borgstellingen.

30-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank is separatist op basis van de aan de bank verstrekte
pandrechten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

30-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

30-04-2020
1

Verschillende partijen deden een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Alle
claims w erden afgew ikkeld.

30-10-2020
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

30-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

30-04-2020
1

N.v.t.

30-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

30-04-2020
1

De bank incasseert de vorderingen op debiteuren in eigen beheer. Voor de
inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. Voor w at betreft de
voorraad deed de bank een voorstel voor een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling. De curator heeft dit voorstel in beraad.

€ 575,00

29-10-2021
4

Toelichting
Met de bank w erd een boedelbijdrage van 25% overeengekomen. Het
genoemde bedrag is exclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie/telefoongesprekken bank.

30-04-2020
1

Correspondentie bank.

30-10-2020
2

Studie, correspondentie bank.

30-04-2021
3

Studie dossier, correspondentie, telefoongesprekken.

29-04-2022
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

30-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

30-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

30-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Mogelijk is sprake van een doorstart. Er hebben zich diverse gegadigden bij de
curator gemeld met interesse in de activa van gefailleerde en/of een doorstart.
De curator heeft daarop een biedingsprocedure georganiseerd. Diverse
partijen deden reeds een voorstel. De curator heeft e.e.a. in beraad. Zie
tevens paragraaf 3.8 van dit verslag.

30-04-2020
1

Er is geen sprake van een doorstart. Dit punt is afgerond.

30-10-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting

30-04-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

30-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, studie, correspondentie/telefoongesprekken.

30-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

30-04-2020
1

De boekhouding geeft een goed inzicht in de rechten en verplichtingen van de
onderneming. Er is aan de boekhoudplicht voldaan.

30-04-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 03-11-2017, tijdig
2017: 21-11-2018, tijdig
2018: 04-11-2019, tijdig
2019: nog niet beschikbaar.

30-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is sprake van een samenstellingsverklaring. In verband met de omvang van
de onderneming is zulks afdoende.

30-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De in het kapitaal van Merchandise.nl BV gehouden aandelen w erden door de
aandeelhouders volgestort.

30-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-04-2020
1

In onderzoek.

Ja
Toelichting
Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-04-2020
1

In onderzoek.

Nee

30-04-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

30-04-2020
1

Studie stukken, correspondentie.

29-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

€ 3.343,23

30-10-2020
2

Toelichting
Er is een huurvordering ingediend, totaal € 3.343,23.

€ 27.636,28
Toelichting
Er is een huurvordering ingediend, totaal € 3.343,23.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend, totaal € 24.293,05.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 149,00

30-04-2020
1

Toelichting
Door de fiscus is een vordering ingediend, totaal € 149,--, inzake
omzetbelasting.

€ 250.344,00

30-10-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 250.344,00.

€ 73.672,00

29-10-2021
4

€ 76.429,00

29-04-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V nog geen preferente vordering ingediend.

€ 21.720,55

30-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 21.720,55.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 437.150,13

30-04-2020
1

Toelichting
De Rabobank heeft een preferente vordering ingediend, totaal € 437.150,13.

€ 0,00
Toelichting
De vordering van de Rabobank is ingetrokken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-04-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

30-04-2020
1

Toelichting
29 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend.

57

30-10-2020
2

Toelichting
57 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend.

61

30-04-2021
3

Toelichting
61 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend.

62

29-10-2021
4

Toelichting
62 crediteuren hebben een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 159.257,64

30-04-2020
1

Toelichting
€ 159.257,64 (voorlopig erkend)

€ 270.604,47

30-10-2020
2

Toelichting
€ 270.604,47 (voorlopig erkend)

€ 272.040,06

30-04-2021
3

€ 272.069,06

29-10-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Nog niet bekend.

30-10-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren,
crediteurenadministratie.

30-04-2020
1

Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren,
crediteurenadministratie.

30-10-2020
2

Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren,
crediteurenadministratie.

30-04-2021
3

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren,
crediteurenadministratie.

29-10-2021
4

Crediteurenadministratie.

29-04-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

30-04-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

30-04-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

30-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

30-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden biedingsprocedure;
Rechtmatigheidsonderzoek;

30-04-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek;
Onderzoek onderlinge draagplicht.

30-10-2020
2

Voorzetten incasso van debiteuren als gevolg van w egvallen pandrecht van de
bank;
Afronden onderzoek interne draagplicht.

30-04-2021
3

Conclusie ten aanzien van (voortgang) debiteuren;
Afw ikkelen incasso vorderingen op groepsvennootschappen.

29-10-2021
4

Afw ikkelen incasso vorderingen op groepsvennootschappen.

29-04-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Mogelijk in komende verslagperiode.

30-10-2020
2

Naar verw achting in komende verslagperiode.

30-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2022

29-04-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Rapportage.

30-04-2020
1

Rapportage.

30-10-2020
2

Rapportage.

30-04-2021
3

Rapportage.

29-10-2021
4

Rapportage.

29-04-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

