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Algemene gegevens
Naam onderneming
Straatman Mode B.V.

12-05-2021
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Straatman Mode B.V., statutair gevestigd te Hapert en zaakdoende aan de
Kerstraat no. 6 te (5527 EG) Hapert (hierna ook te noemen: ‘gefailleerde’ of
‘Straatman’).

12-05-2021
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een kledingw inkel op het gebied van damesmode.

12-05-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 771.033,00

€ -2.808,00

€ 367.717,00

2019

€ 808.068,00

€ 1.268,00

€ 344.179,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens volgen uit de jaarcijfers 2019.

12-05-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

12-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 12.744,69

12-05-2021
1

€ 31.881,04

11-11-2021
2

Verslagperiode
van
20-4-2021

12-05-2021
1

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

11-11-2021
2

t/m
31-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 10 min

2

39 uur 15 min

totaal

73 uur 25 min

Toelichting bestede uren
Verw ezen w ordt naar de ingediende urenspecificaties.

12-05-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 26 november 2003 opgericht. De Straat B.V. (de persoonlijke
holding van de heer H.M.W .M. Straatman) en Via Uomo B.V. (de persoonlijke
holding van de heer G.P.H.M. Straatman) zijn de aandeelhouders en
bestuurders van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

12-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

12-05-2021
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Gefailleerde heeft de gebruikelijke
verzekeringen afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering (een zogenaamde
AVB polis) is vooralsnog gecontinueerd; de overige verzekeringen zijn
beëindigd. De curator heeft w aar mogelijk om premierestitutie verzocht.

12-05-2021
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Verslag 2:
Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Er is voor € 295,46 aan
premierestitutie ontvangen.

11-11-2021
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1.4 Huur
Bij het uitspreken van het faillissement huurde gefailleerde het bedrijfspand
aan de Kerkstraat no. 6 te (5527 EG) Hapert van (de erven van) w ijlen de heer
H.W .G. Straatman. Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

12-05-2021
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Verslag 2:
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 30 juni
2021, w aarbij het gehuurde is opgeleverd.

11-11-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De kledingw inkel is een familiebedrijf. De kledingw inkel is in 1960 gestart door
w ijlen de heer H.W .G. Straatman, die recent (maart 2021) is overleden; in 2020
w as het 60-jarig jubileum van de w inkel. Voorheen w erden ook nog w inkels
aangehouden in Geldrop en Heeze, maar die zijn al enige tijd gesloten.
W at betreft de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurders van
gefailleerde het volgende. Volgens het bestuur staat de retailbranche al
geruime tijd onder druk; de omzetten vallen tegen en er is sprake van grote
concurrentie (onder meer door online w inkelen). De Corona / Covid-19
pandemie en de daarbij behorende maatregelen (w aaronder de tijdelijke
sluiting van de w inkel e.d.) hebben dat nog moeilijker gemaakt. Nagenoeg de
gehele collectie w erd ingekocht via Euretco Financial Services B.V. (‘Euretco’),
die haar vordering had opgeëist. Het inkopen van een nieuw e collectie w as
niet meer mogelijk. Uiteindelijk is besloten het eigen faillissement aan te
vragen.

12-05-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

12-05-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

12-05-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-4-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Na het uitspreken van het faillissement zijn de w erknemers geïnformeerd over
het faillissement en de gevolgen daarvan. Verder heeft de curator overleg
gehad met het UW V omtrent de intake (w elke schriftelijk heeft plaatsgevonden
in verband met de Corona maatregelen) en daartoe de noodzakelijke
informatie aangereikt. Desgevraagd zijn nog vragen van w erknemers
beantw oord.

12-05-2021
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Verslag 2:
Door enkele personeelsleden zijn nog vragen gesteld en bovendien hebben
enkele persoonsleden vorderingen ingediend; dat laatste ter zake van
vorderingen die niet door het UW V onder loongarantieregeling w orden
vergoed.

11-11-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-05-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

12-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsuitrusting

€ 10.675,00

totaal

€ 10.675,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een gebruikelijke w inkelinrichting bestaande uit
onder meer kasten, rekken, een kassasysteem e.d.

12-05-2021
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Verslag 2:
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht via een internetveiling. Dit heeft geleid tot
een bruto opbrengst ad € 10.675,00.

11-11-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de bedrijfsmiddelen bodemzaken zijn, geniet de Belastingdienst
bodemvoorrecht.

12-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en mogelijke eigendommen derden. Aan BVA
Auctions is inmiddels opdracht gegeven tot verkoop van de bedrijfsmiddelen
via een internetveiling.

12-05-2021
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Verslag 2:
In het kader van de veiling en de afronding daarvan heeft de curator
meermaals contact gehad met BVA Auctions. In verband met de (grote)
hoeveelheid goederen (zow el bedrijfsmiddelen als voorraad) heeft BVA
Auctions de nodige tijd moeten steken in de verkaveling; BVA Auctions is
daarbij geholpen door het bestuur.

11-11-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 1.740,00

€ 134,15

totaal

€ 1.740,00

€ 134,15

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt nog over een voorraad kleding en mode artikelen.
Gefailleerde w as reeds op 9 april 2021 met een uitverkoop gestart, terw ijl
bovendien geen nieuw e (voorjaar/zomer)collectie w as ingekocht. Om die
redenen is de voorraad beperkt. Op de voorraad w orden rechten geclaimd
door Euretco (eigendomsvoorbehoud/pandrecht) en Coöperatieve Rabobank
U.A. (pandrecht) (‘Rabobank’). In overleg met de betrokken partijen zal de
voorraad zoveel mogelijk w orden verkocht via een faillissementsuitverkoop. De
voorraad die daarna nog resteert zal w orden meegenomen in de door BVA
Auctions te organiseren internetveiling.

12-05-2021
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Van onderhanden w erk is geen sprake.
Verslag 2:
Op basis van de administratie is, in overleg met Euretco en Rabobank, een
uitsplitsing gemaakt van de voorraad, in die zin dat is bepaald w elke partij
w aarop rechten kan doen gelden.

11-11-2021
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Het grootste deel van de voorraad is verkocht via de faillissementsuitverkoop
in de periode na het uitspreken van het faillissement. De
faillissementsuitverkoop heeft geleid tot een bruto opbrengst ad € 22.683,61
(in het financieel verslag aangemerkt als ‘boedeldebiteuren’, w aarover meer
in het onderdeel 6 (Voortzetten/doorstart onderneming).
Na de faillissementsuitverkoop is de balans opgemaakt van de nog
resterende voorraad. Deze voorraad is verkocht in de door BVA Auctions
georganiseerde internetveiling, w aarbij ook de bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
De bruto opbrengst hiervan is € 1.740,00. De opbrengst is inmiddels
afgerekend in relatie tot Euretco en Rabobank, w aarbij rekening is gehouden
met een boedelbijdrage van 10%.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad (en mogelijke rechten van derden) daarop zijn geïnventariseerd
(met name aan de hand van de voorraadadministratie van gefailleerde).

12-05-2021
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Verslag 2:
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanspraken in het kader van de
voorraad. Aan de hand van door het bestuur aangereikte stukken is een
uitsplitsing van de voorraad gemaakt. In het kader van de veiling en de
afronding daarvan heeft de curator meermaals contact gehad met BVA
Auctions respectievelijk Euretco en Rabobank.

11-11-2021
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De curator heeft voorts onderzoek gedaan naar de compleetheid van de
voorraad, dit onder meer aan de hand van de voorraadadministratie en de
omzetgegevens. De curator heeft geen aanw ijzingen dat de voorraad niet
compleet zou zijn gew eest.

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
Restituties

Verkoopopbrengst
€ 454,46

Kasgeld

€ 5.493,58

Banksaldo

€ 7.338,15

totaal

Boedelbijdrage

€ 13.286,19

€ 0,00

Toelichting andere activa
Na het uitspreken van het faillissement is het kasgeld ingenomen en afgestort.
Het bij Rabobank aanw ezige banksaldo is desgevraagd overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

12-05-2021
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Verslag 2:
Er is nog een aanvullend (beperkt) bedrag aan kasgeld ontvangen.
Daarnaast zijn restituties ontvangen in verband met verzekeringen en
gemeentelijke belastingen.

11-11-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek kasadministratie en bankafschriften.

12-05-2021
1

Verslag 2:
Daar w aar mogelijk is om restitutie verzocht.

11-11-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Intercompany vorderingen

€ 169.018,01

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Handelsdebiteuren
totaal

€ 169.018,01

Toelichting debiteuren
Gefailleerde verkocht in principe niet ‘op rekening’, zodat van
handelsdebiteuren geen sprake is. W at betreft eventuele ‘intercompany
vorderingen’ zal de curator nog onderzoek doen.

12-05-2021
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Verslag 2:
De curator heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘intercompany
vorderingen’, w aarbij gebleken is van vorderingen op de
aandeelhouders/bestuurders (persoonlijke holdings). De curator voert
overleg over de afw ikkeling hiervan.

11-11-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteuren.

12-05-2021
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Verslag 2:
Onderzoek administratie en overleg aandeelhouders/bestuurders.

11-11-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door Rabobank is aan gefailleerde een financiering verstrekt in rekeningcourant. Rabobank heeft een vordering ingediend ad € 117.085,88 + p.m.

12-05-2021
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De inkoop van de voorraad liep grotendeels via Euretco. Euretco heeft een
vordering ingediend ad € 127.818,80 + p.m.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Beide financiers, aldus Rabobank en Euretco, hebben inmiddels aangegeven
niets meer te vorderen te hebben.

5.2 Leasecontracten

11-11-2021
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is er geen sprake van leasecontracten.

12-05-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank claimt als zekerheid een pandrecht op de voorraad, inventaris en
vorderingen. Daarnaast is sprake van persoonlijke zekerheden die door
derden zijn verstrekt.

12-05-2021
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Euretco claimt, ten aanzien van de via haar ingekochte voorraad, een
eigendomsvoorbehoud respectievelijk voorbehouden pandrecht.

5.4 Separatistenpositie
Met zow el Rabobank als Euretco zijn afspraken gemaakt omtrent de verkoop
van de betreffende goederen.

12-05-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Euretco heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Tot op heden zijn
geen andere claims ter zake eigendomsvoorbehoud kenbaar gemaakt.

12-05-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-05-2021
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-05-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

Toelichting
Verslag 2:
Met Rabobank en Euretco zijn afspraken gemaakt omtrent boedelbijdragen.
De overeengekomen boedelbijdragen zijn 25% w at betreft de
faillissementsverkoop en 10% w at betreft de voorraad in de internetveiling
(een en ander exclusief omzetbelasting).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-05-2021
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11-11-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. De curator heeft claims
(ter zake zekerheden) van Rabobank en Euretco beoordeeld. De curator heeft
meermaals overleg gehad / gecorrespondeerd met Rabobank en Euretco.

12-05-2021
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Verslag 2:
De curator heeft meermaals overleg gehad met Rabobank en Euretco, dit
hoofdzakelijk w at betreft de verkopen en de afrekeningen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na het uitspreken van het faillissement is de w inkel gesloten. In overleg met
Rabobank, Euretco en het bestuur is de mogelijkheid bezien om de nog
aanw ezige voorraad zoveel mogelijk uit te verkopen via een (kortlopende)
faillissementsuitverkoop. Met machtiging van de rechter-commissaris zal een
beperkte voortzetting plaatsvinden, in die zin dat gedurende (maximaal) 7
dagen een faillissementsuitverkoop zal plaatsvinden. W at betreft de verkopen
zal een splitsing w orden gemaakt voor w at betreft voorraad w aarop Euretco
rechten doet gelden en voorraad w aarop Rabobank rechten doet gelden. De
faillissementsuitverkoop is gestart op 8 mei 2021.

12-05-2021
1

Verslag 2:
De faillissementsuitverkoop is inmiddels geëindigd. W aarin de eerste dagen
de verkopen voorspoedig gingen (nog een redelijk aanbod en belangstelling),
maar dat nam in de loop van de tijd af. De faillissementsuitverkoop is
verzorgd door de bestuurders en door hun ingeschakelde personen.

11-11-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging zal w orden opgemaakt na ommekomst van de
faillissementsuitverkoop.

12-05-2021
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Verslag 2:
Met de faillissementsuitverkoop is een omzet gerealiseerd van € 22.683,61
(w aarvan € 3.936,82 aan omzetbelasting). De verkoop vond aan particulieren
plaats, zodat de verleggingsregeling niet toegepast kon w orden.

11-11-2021
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De gemaakte externe kosten bestaan uit een verzekeringspremie ad € 35,56,
w elke door Euretco en Rabobank is vergoed.
De nutskosten (energie) zijn gedragen door de pandeigenaar/verhuurder.
De opbrengst is afgerekend met Euretco en Rabobank; de BTW is daarbij in
de boedel gebleven. De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van
25% (vermeerderd met BTW ).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen plan voor faillissementsuitverkoop; overleg bestuur, Rabobank en
Euretco; inventariseren risico’s; verzoek machtiging aan de rechtercommissaris.

12-05-2021
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Verslag 2:
Periodiek opvolgen en controleren van de verkopen; contact met het bestuur,
Rabobank en Euretco; maken financiële verslaglegging en afrekening.

11-11-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

12-05-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft desgevraagd diverse administratieve bescheiden aangereikt.
De administratie dient nog te w orden beoordeeld.

12-05-2021
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Verslag 2:
De administratie is beoordeeld. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorw erp van onderzoek.

12-05-2021
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Verslag 2:
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is enkele dagen te laat gedeponeerd
(datum deponering 9 januari 2020). De vraag dringt zich op of dit, gelet op de
beperkte termijnoverschrijding, een zogenaamd ‘onbelangrijk verzuim’ is. In
ieder geval zijn materieel geen handelingen geconstateerd die als
onbehoorlijk bestuur kw alificeren, zodat nader onderzoek niet opportuun
w ordt geacht.

11-11-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-05-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ingeval niet aan de stortingsverplichting is voldaan, dan is de vordering tot
volstorting van de aandelen verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ
2004/282).

12-05-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorw erp van onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat materieel sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

12-05-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorw erp van onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De beschikbare administratie is aan een quick scan onderw orpen. In verband
met veiligstelling van de administratie is gecorrespondeerd met de accountant
van gefailleerde, die zich aanvankelijk voor w at betreft een deel van de
administratie op een retentierecht beriep; ook die stukken zijn inmiddels door
de accountant verstrekt.

12-05-2021
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Verslag 2:
De administratie is beoordeeld; er heeft overleg plaatsgevonden met het
bestuur.

11-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten: P.M.

Toelichting
Verslag 2:
UW V: € 28.848,19
Huur: € 5.646,67
Salaris curator & kosten: P.M.

12-05-2021
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11-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 22.683,00

12-05-2021
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11-11-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 14.771,43

8.4 Andere pref. crediteuren

12-05-2021
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11-11-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.949,40

12-05-2021
1

11-11-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

12-05-2021
1

11

11-11-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Vooralsnog aangemeld: 11 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.318,93

12-05-2021
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€ 13.071,24

11-11-2021
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Toelichting
Verslag 2:
Vooralsnog aangemeld: € 13.071,24

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-05-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren via
een crediteurenmailing aangeschreven om hun eventuele vordering (en
rechten) kenbaar te maken.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
- afw ikkeling faillissementsuitverkoop;
- afw ikkeling activa;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen.

12-05-2021
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Verslag 2:
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
- afw ikkeling intercompany vorderingen;
- de gebruikelijke beheers- en vereffeningshandelingen;
- (indien mogelijk) afw ikkeling faillissement.

11-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
11-5-2022

11-11-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

12-05-2021
1

