Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

16
09-09-2022
F.02/15/342
NL:TZ:0000006705:F001
16-06-2015

mr. M.D.E. Leppens
mr T.M. Schraven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pure W ood Interieur Nederland B.V.

28-06-2018
4

Gegevens onderneming
Lovensekanaaldijk 47, Bedrijfsunit 1A (47-1)
KvK 18043226

28-06-2018
4

Activiteiten onderneming
Groothandel in huismeubilair; w inkel in meubels.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-06-2018
4

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies

28-06-2018
4

Bedrijfsresultaat 2012 voor belastingen: € 7.666,-Bedrijfsresultaat 2013: - € 542.608,-Bedrijfsresultaat na belastingen over 2013:
€ 637.226,-Bedrijfsresultaat 2014: - € 297.253,-Bedrijfsresultaat na belastingen over 2014: € 974.108,-- (dit als gevolg
van een buitengew one bate ad € 1.287.259,--)
Balanstotaal
2012: € 25.596,-2013: € 865.329,-2014: € 474.118,--

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

28-06-2018
4

Toelichting
Datum ontslagaanzegging: 18 juni 2015.

Boedelsaldo
€ 10.993,52

28-06-2018
4

€ 10.991,68

21-12-2018
9

€ 10.991,18

02-07-2019
10

€ 5.308,82

16-01-2020
11

€ 5.308,27

25-08-2020
12

€ 6.050,16

16-03-2021
13

€ 6.049,62

14-09-2021
14

€ 6.049,08

11-03-2022
15

€ 6.048,54

09-09-2022
16

Verslagperiode
van
22-12-2017

28-06-2018
4

t/m
28-6-2018
van
29-6-2018

21-12-2018
9

t/m
20-12-2018
van
21-12-2018

02-07-2019
10

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

16-01-2020
11

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

25-08-2020
12

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

16-03-2021
13

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

14-09-2021
14

t/m
14-9-2021
van
15-9-2021

11-03-2022
15

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022
t/m
9-9-2022

Bestede uren

09-09-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

5 uur 14 min

9

6 uur 14 min

10

4 uur 42 min

11

6 uur 24 min

12

2 uur 18 min

13

2 uur 6 min

14

6 uur 30 min

15

0 uur 6 min

16

2 uur 48 min

totaal

36 uur 22 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 382,04.

28-06-2018
4

Dit is het 8e faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de
eerder gepubliceerde verslagen op de w ebsite van het centraal
insolventieregister van de rechtspraak.
Totaal bestede uren: 388,28.

21-12-2018
9

Dit is het 9 faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de
eerder gepubliceerde verslagen op de w ebsite van het centraal
insolventieregister van de rechtspraak.
Totaal bestede uren: 393,10

02-07-2019
10

Dit is het 10 faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de
eerder gepubliceerde verslagen op de w ebsite van het centraal
insolventieregister van de rechtspraak.
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 12 besteed: 402,16 uur

25-08-2020
12

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 13 besteed: 404,22 uur

16-03-2021
13

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 14 besteed: 410,52 uur

14-09-2021
14

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 15 besteed: 410,58 uur.

11-03-2022
15

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 16 besteed: 413,46 uur.

09-09-2022
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is T. Fischer Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van T.
Fischer Beheer B.V. is de heer T. Fischer.

21-12-2018
9

1.2 Lopende procedures
geen

21-12-2018
9

1.3 Verzekeringen
Diverse, w elke allen per datum faillissement zijn geëindigd. Na datum
faillissement heeft de curator voor een periode van 14 dagen een
autoverzekering afgesloten voor het uitleveren van orders.

21-12-2018
9

1.4 Huur
Er is sprake van tw ee huurovereenkomsten. Een huurovereenkomst heeft
betrekking op de
w inkelruimte aan de Nieuw landstraat 47(-01) te Tilburg. De huur is opgezegd.
Gedurende de
boedelperiode w ordt de bedrijfsruimte onderverhuurd aan Regoed B.V., dit met
instemming
van de verhuurder. De (onder)huur is opgezegd. De verschuldigde (onder)huur
is tot op heden niet voldaan. De curator heeft Regoed B.V. gerappelleerd. De
curator is nog steeds met Regoed B.V. in overleg/onderhandeling omtrent
onder andere de betaling van de onderhuur over de boedelperiode. Overleg
loopt nog. Voortzetten overleg. De tw eede huurovereenkomst heeft betrekking
op magazijnruimte gelegen aan de Lovense Kanaaldijk 47, Bedrijfsunit 1A (471) te Tilburg. De huurovereenkomst is opgezegd.

21-12-2018
9

1.5 Oorzaak faillissement
Het niet kunnen voldoen van financiële verplichtingen ontstaan in het (verdere)
verleden.

21-12-2018
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

21-12-2018
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

21-12-2018
9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-6-2015
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
geen

21-12-2018
9

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
nvt

21-12-2018
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-12-2018
9

Toelichting bedrijfsmiddelen
A. Inventaris;
B. Bedrijfsw agen.

21-12-2018
9

Verkoopopbrengst:
A. € 12.000,00 exclusief BTW ;
B. € 8.000,00 exclusief BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, ten aanzien van de verkoopopbrengst van de inventaris.

21-12-2018
9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
geen

21-12-2018
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 140.000,00

totaal

€ 140.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Boedelbijdrage 10%

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Incasso restant koopsom en overdracht juridische eigendom van de voorraad.
De koper stelt zich op het standpunt dat hij de entresolvloer en bepaalde
verlichting zoals die aanw ezig zijn in de bedrijfsruimte aan de Lovense
Kanaaldijk 47 te Tilburg met de activaovereenkomst heeft gekocht. De
verhuurder van die bedrijfsruimte stelt zich op het standpunt dat hij eigenaar
is van bedoelde vloer en verlichting. De curator w enst met de koper en met
bedoelde verhuurder in overleg tot een oplossing te komen. Als geen regeling
kan w orden bereikt, lijkt een procedure onvermijdelijk. Er w ordt nog steeds
overleg tussen partijen gevoerd. Overleg loopt. Voortzetten overleg.

28-06-2018
4

De curator is nog in afw achting van informatie van partijen en beraadt zich
over vervolgstappen.
De curator heeft stukken opgevraagd. Hij heeft deze stukken nog niet
ontvangen. (verslag 1-7)
De curator heeft de stukken ontvangen. Hij dient deze stukken nog te
beoordelen.
Zow el verhuurder als koper lijken niet bereid te zijn de benodigde informatie te
verschaffen. Koper is om bew ijs gevraagd van de door hem bew eerdelijk
geleden schade. Curator heeft de koper opnieuw aangeschreven om alsnog dit
bew ijs te leveren.

21-12-2018
9

Koper heeft informatie aangeleverd w aaruit de bew eerdelijk geleden schade
zou blijken. Naar aanleiding hiervan is gevraagd om nadere bew ijsstukken.
Over het bew ijs is uitgebreid gecommuniceerd met de koper. De curator
beraadt zich op de te nemen stappen op basis van de informatie die ter
beschikking is gesteld.

02-07-2019
10

Zow el verhuurder als koper zijn aangeschreven en gesommeerd om over te
gaan tot betaling. Hierop is geen reactie gekomen. Beide partijen zijn eind
2019 gerappelleerd. Opnieuw is geen reactie gekomen. De curator heeft in
overw eging tegen beide partijen rechtsmaatregelen te nemen.

16-01-2020
11

De curator bezint zich nog op een oplossing.

25-08-2020
12

De curator overw eegt om over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen
tegen kopen.

16-03-2021
13

De curator heeft om meerdere redenen besloten geen rechtsmaatregelen
tegen koper in te stellen. Deze w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

14-09-2021
14

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
A. De orders van gefailleerde, m.u.v. de orders die de curator na datum
faillissement zelf heeft uitgeleverd;
B. goodw ill.

21-12-2018
9

verkoopopbrengst:
A. € 10.000,00 exclusief BTW :
B. € 5.000,00 exclusief BTW .

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen

21-12-2018
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Terzake en overname van inventaris en goederen heeft gefailleerde een
overeenkomst
gesloten, uit hoofde w aarvan Pure W ood een bedrag van € 5.000,00 a €
6.000,00 te vorderen heeft. Met betrekking tot de vordering op de debiteur
heeft de curator informatie opgevraagd bij de accountant van gefailleerde. Na
ontvangst en beoordeling van die informatie, zal de curator beslissen of en op
w elke w ijze de incasso van de vordering op de debiteur w ordt voortgezet. De
curator heeft de informatie ontvangen. Hij dient deze nog te beoordelen. De
curator heeft informatie ontvangen van de betreffende debiteur en is in
overleg met deze debiteur.
Deze debiteur betw ist deze vordering, althans doet beroep op verrekening. De
curator
moet dit nog beoordelen.

21-12-2018
9

Deze debiteur is om nadere informatie gevraagd. Beroep debiteur op
verrekening komt de curator vooralsnog niet onbegrijpelijk voor.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
zie 4.1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

21-12-2018
9

€ 111.497,04

21-12-2018
9

Toelichting vordering van bank(en)
€ 66.038,97 van de ING Bank en € 45.458,07 van Rabobank Tilburg.

5.2 Leasecontracten
Er w as een leaseovereenkomst ten aanzien van een personenauto. Deze
leaseovereenkomst is geëindigd. Er w as een leaseovereenkomst ten aanzien
van een vrachtauto. Deze leaseovereenkomst is geëindigd.

21-12-2018
9

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank Tilburg en ING Bank claimen een pandrecht op inventaris, voorraad
en debiteuren. Rabobank Tilburg heeft nadrukkelijk aanspraak gemaakt op een
pandrecht eerste in rang. De curator heeft ten aanzien van beide banken het
voorlopig standpunt ingenomen dat het pandrecht van Rabobank Tilburg eerst
in rang lijkt te zijn. ING Bank heeft daar tot op heden niet op gereageerd. De
rangorde van de zekerheden van de Rabobank en ING Bank is niet meer
relevant, gelet op de gerealiseerde verkoopopbrengst. De door beide banken
ingediende vorderingen kunnen geheel uit de verkoopopbrengst w orden
voldaan. De ingediende vorderingen van beide banken zijn voldaan. Nadien
hebben beide banken bericht thans een hogere vordering te hebben. De
curator dient deze vorderingen te beoordelen. (verslag 1-7)

28-06-2018
4

Afgew ikkeld.
De kw estie met de banken is afgew ikkeld.

21-12-2018
9

5.4 Separatistenpositie
Bij beide banken is de curator een boedelbijdrage ad 10% overeengekomen
ten aanzien van de verkoopopbrengst van roerende zaken en ten aanzien van
de incasso van de vorderingen.

21-12-2018
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse, de curator w ikkelt dit zoveel mogelijk met de leveranciers die een
eigendomsvoorbehoud claimen af. Daartoe heeft de curator ook met de koper
van de voorraad
nadere afspraken gemaakt. De curator is nog doende met het afw ikkelen van
de beroepen op
het eigendomsvoorbehoud van diverse leveranciers. Loopt nog.

21-12-2018
9

Afw ikkeling van lopende eigendomsvoorbehouden is gekoppeld aan 3.7.

5.6 Retentierechten
nvt

5.7 Reclamerechten

21-12-2018
9

5.7 Reclamerechten
nvt

21-12-2018
9

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zoals hiervoor vermeld.

21-12-2018
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om een doorstart mogelijk te maken is de w inkel gedurende enkele dagen na
datum faillissement open gebleven. Zodra duidelijk w as dat een doorstart van
de activiteiten van gefailleerde niet tot de mogelijkheden behoorde, heeft de
curator de w inkel direct gesloten. De curator heeft nog w el enkele lopende
orders, w aarvan de goederen reeds besteld w aren, met instemming van de
opdrachtgevers uitgeleverd.

21-12-2018
9

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

21-12-2018
9

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

21-12-2018
9

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

21-12-2018
9

6.5 Verantwoording
nvt

6.6 Opbrengst

21-12-2018
9

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-12-2018
9

nvt

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-12-2018
9

nvt

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

21-12-2018
9

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vervolgen onderzoek.

28-06-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2011: tijdig
2012: tijdig
2013: tijdig
2014: tijdig

28-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vervolgen onderzoek.

28-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Vervolgen onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-06-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-06-2018
4

Vervolgen onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

28-06-2018
4

Vervolgen onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek zoals bedoeld in punt 7.1, 7.2 t/m 7.6.

28-06-2018
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2018
9

De curator heeft vooralsnog geen bijzonderheden gevonden.

02-07-2019
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.451,21

21-12-2018
9

Toelichting
Gemeente Tilburg heeft een boedelvordering van € 671,88. UW V heeft een
boedelvordering van € 3.899,06. Fabriek 59 heeft een boedelvordering van €
1.880,27.

€ 22.405,33
Toelichting
UW V heeft een boedelvordering van € 3.899,06. Fabriek 59 heeft een
boedelvordering van € 1.880,27. Belastingdienst kantoor Tilburg € 16.626,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-09-2021
14

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.570,00

21-12-2018
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.368,98

21-12-2018
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-12-2018
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
87

21-12-2018
9

88

14-09-2021
14

86

11-03-2022
15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 197.305,65

21-12-2018
9

€ 197.736,04

14-09-2021
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend

21-12-2018
9

Art. 16 Fw .

09-09-2022
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

21-12-2018
9

9.2 Aard procedures
nvt

21-12-2018
9

9.3 Stand procedures
nvt

21-12-2018
9

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

21-12-2018
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vide w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

28-06-2018
4

Afw ikkelen faillissement.

14-09-2021
14

Idem.

09-09-2022
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

28-06-2018
4

Zo spoedig mogelijk.

14-09-2021
14

Idem.

09-09-2022
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vide w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Bijlagen
Bijlagen

28-06-2018
4

