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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hoogers Beheer B.V.

14-08-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20125640
Statutair gevestigd te Oudenbosch, op het adres W atermolen 16 te (4751 VK)
Oud Gastel

14-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Hoogers Beheer B.V. is een beheersmaatschappij en hield alle aandelen in All
Art Design B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 94.500,00

€ 187.794,00

€ 1.936.473,00

2015

€ 90.000,00

€ 87.683,00

€ 1.891.127,38

2016

€ 90.000,00

€ 39.747,00

€ 1.947.609,31

2017

€ 90.000,00

€ -449.421,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

14-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
2016: € 90.000 (enkel huuropbrengsten voor verhuur pand aan All Art Design
B.V)
2017: € 90.000 (enkel huuropbrengsten voor verhuur pand aan All Art Design
B.V)

14-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 4.092,50

19-11-2018
2

Toelichting
In de verslagperiode zijn tw ee bedragen binnengekomen. Één bedrag heeft
betrekking op de betaalde boedelbijdrage (verkoop bedrijfspand) en één
bedraag heeft betrekking op de gebruiksvergoeding voor het pand over een
halve maand.
Daarnaast is een bedrag van € 25 betaald aan notariskosten (legalisatie
handtekening)
€ 4.092,50

22-02-2019
3

€ 4.061,40

27-05-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-5-2018

14-08-2018
1

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

19-11-2018
2

t/m
15-11-2018
van
19-11-2018

22-02-2019
3

t/m
21-2-2019
van
21-2-2019

27-05-2019
4

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

05-08-2019
5

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

19-02-2020
6

t/m
19-2-2020
van
19-2-2020

26-08-2020
7

t/m
26-8-2020
van
26-8-2020
t/m
16-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

5 uur 24 min

3

3 uur 18 min

4

2 uur 12 min

5

1 uur 48 min

6

4 uur 0 min

7

1 uur 36 min

8

4 uur 48 min

totaal

23 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de tw eede verslagperiode heeft de verkoop van het enige actief (het
bedrijfspand) plaatsgevonden. Het faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid
op korte termijn kunnen w orden afgew ikkeld

19-11-2018
2

Periode 1: 11.3
Periode 2: 5.4
Periode 3: 3.3

22-02-2019
3

De uren in verslagperiode zijn niet opgenomen in KEI. Het urentotaal op dit
moment is 20 uur.
totaal 22,2 uur

27-05-2019
4

Totaal 24 uur

05-08-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Hoogers Beheer B.V. hield alle aandelen in All Art Design B.V. en is derhalve de
beheersmaatschappij. Bestuurders van Hoogers Beheer B.V. w aren de heer
R.A.M Hoogers en mevrouw M.J.A. Hoogers-Hellemons.

14-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met procedures jegens Hoogers Beheer B.V.

14-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn de verzekeringen opgezegd, maar w as de premie al
vooruitbetaald.

14-08-2018
1

1.4 Huur
Hoogers Beheer is eigenaar van het bedrijfspand w aarin zij is gevestigd.

14-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Hoogers Beheer is enig aandeelhouder en houdstermaatschappij van All Art
Design B.V. All Art Design verzorgde w inkelinrichting van meerdere w inkels.
Circa 80% van de omzet w erd echter gerealiseerd via Ici Paris. Toen Ici Paris
het contract opzegde, verloor All Art Design een dusdanig deel van haar omzet
dat zij het faillissement moest aanvragen. Met het faillissement van All Art
Design B.V. volgde ook het faillissement van Hoogers Beheer B.V.

14-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

14-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hoogers Beheer heeft een bedrijfspand
en grond in eigendom. De boekw aarde
bedraagt conform de balans 2017 €
1.235.802. Het pand is medio mei 2018
getaxeerd op een marktw aarde van circa
€ 980.000. Het pand w as verhuurd aan
All Art Design B.V. voor een bedrag van €
90.000 per jaar. All Art Design B.V. Is op
29 mei 2018 (ook) gefailleerd. De huur is
door de curator van All Art Design B.V.
opgezegd tegen 1 oktober 2018. All Art
Design B.V. is doorgestart. De
doorstarter (ook onder de naam All Art
Design B.V.) mag tot uiterlijk 1 oktober
2018 in het pand blijven zitten.

€ 825.000,00

totaal

€ 825.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek
€ 845.823,00

Boedelbijdr.
€ 2.000,00

€ 2.000,00

Toelichting onroerende zaken
Rabobank heeft een recht van hypotheek op het bedrijfspand dat in eigendom
is van Hoogers Beheer. De hypothecaire lening bedroeg conform de balans
2018 € 845.823.

14-08-2018
1

Het pand is door hypotheekhouder Rabobank in oktober 2018 onderhands
verkocht (met medew erking curator en toestemming rechter-commissaris) voor
een bedrag van € 825.000.

19-11-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Het pand zal in het vierde kw artaal van 2018 w orden verkocht door Rabobank.
Voorbereidende w erkzaamheden w orden – naar het schijnt – al getroffen.

14-08-2018
1

verkoop en levering heeft in oktober 2018 plaatsgevonden.

19-11-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hoogers Beheer beschikt voor zover de curator
bekend niet over bedrijfsmiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Hoogers Beheer beschikt voor zover de curator
bekend niet over voorraden.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gebruiksvergoeding All Art Design B.V.

€ 2.117,50

totaal

€ 2.117,50

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Hoogers Beheer beschikt voor zover de curator bekend niet over andere activa
dan hiervoor is gemeld.

22-02-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Hoogers Beheer heeft één debiteur, te
w eten All Art Design inzake de
huurpenningen over april en mei 2018. Dit
komt neer op € 16.940. De curator dient de
vordering in ter verificatie bij de curator van
All Art Design B.V.

€ 16.940,00

totaal

€ 16.940,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is nog in afw achting of de ingediende concurrente vordering in het
faillissement van All Art Design B.V. (gedeeltelijk) w ordt uitgekeerd.

22-02-2019
3

De curator heeft ten aanzien van de huur over de opzegtermijn van drie
maanden een boedelvordering ingediend bij de curator van All Art Design van €
25.410. De curator heeft reeds een concurrente vordering ingediend bij de
curator van All Art Design voor w at betreft achterstallige huurbetaling. Die
concurrente vordering bedraagt € 16.940.

05-08-2019
5

Het faillissement van All Art Design w ordt afgew ikkeld. Afhankelijk van die
afw ikkeling, w ordt (nog een deel van) de ingediende boedelvordering voldaan.

26-08-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 807.911,00
Toelichting vordering van bank(en)
Hoogers Beheer bankierde bij Rabobank en had daar een tw eetal langlopende
leningen en een rekening-courant. Eind 2017 bedroeg de schuld aan Rabobank

14-08-2018
1

circa € 807.911.
€ 65.270,81

19-11-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft na verkoop van het bedrijfspand aangegeven dat de
restantvordering op Hoogers Beheer € 65.270,81 bedraagt. De curator zal een
en ander nog checken.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een recht van hypotheek op het pand.

14-08-2018
1

het hypotheekrecht is uitgew onnen.

19-11-2018
2

Het verhypothekeerde pand is verkocht en geleverd. Verder heeft de bank een
pandrecht op de transportmiddelen, inventaris, voorraden en rechten en
vorderingen van Hoogers Beheer.

22-02-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Vanw ege het hypotheekrecht bevindt de bank zich in een separatistenpositie.

14-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De bank zal haar hypothecaire zekerheid gaan uitw innen. De bank gaat er van
uit dat het pand uiterlijk 31 januari 2019 zal zijn verkocht. De curator
beschouw t dit als een termijn ex artikel 58 lid 2 Fw .

14-08-2018
1

een en ander heeft plaatsgevonden (zie hiervoor)

19-11-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

14-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor zover nodig: in onderzoek

14-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor zover nodig: in onderzoek

14-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

14-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover nodig: in onderzoek

14-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voor zover nodig: in onderzoek

14-08-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor zover nodig: in onderzoek

14-08-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft tot op heden geen aanw ijzingen om aan te nemen dat er
sprake is van onrechtmatig handelen.

22-02-2019
3

Het is niet gebleken dat er sprake is van onrechtmatigheid.

27-05-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De kosten van de curator w orden aangemerkt als boedelvorderingen. Het is
nog niet bekend hoe hoog deze kosten zullen zijn.

14-08-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.542,00

14-08-2018
1

Toelichting
De belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van € 4.542.
€ 10.014,00

19-11-2018
2

Toelichting
De belastingdienst heeft tw ee vorderingen ingediend van in totaal € 10.014
met betrekking tot omzetbelasting verschuldigd over het eerste en tw eede
kw artaal.
€ 5.082,00

26-08-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.443,00

19-02-2020
6

Toelichting
De fiscus heeft de preferente vordering omzetbelasting 2e kw artaal 2018
ingetrokken en de vordering omzetbelasting 1e kw artaal 2018 verminderd.
€ 0,00

26-08-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog heeft alleen de fiscus zich gemeld als preferente crediteur.

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend.

14-08-2018
1

27-05-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De curator is niet bekend met vorderingen van concurrente crediteuren.
1
Toelichting
Alleen Rabobank heeft een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-08-2018
1

19-11-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.270,81

19-11-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het valt nog niet te zeggen of alle crediteuren voldaan kunnen w orden. De
curator zal dit onderzoeken.

14-08-2018
1

Het is niet w aarschijnlijk dat aan alle crediteuren een uitkering zal
plaatsvinden. De curator verw acht hier in de komende verslagperiode meer
duidelijkheid over te verkrijgen.

19-11-2018
2

Het is niet de verw achting dat er een uitkering zal plaatsvinden aan de
concurrente crediteur.

22-02-2019
3

De curator verw acht dat het faillissement dit jaar zal w orden afgew ikkeld. Het
voorlopig boedeltekort bedraagt € 71.933,67. Het is niet de verw achting dat
aan de crediteuren (volledig) kan w orden uitgekeerd.

27-05-2019
4

De curator is in afw achting van de afw ikkeling van het faillissement van All Art
Design nu de curator in dat faillissement een concurrente vordering heeft
ingediend van € 16.940. Uit het meest recente faillissementsverslag volgt dat
het faillissement van All Art Design ex artikel 137a Fw w ordt opgeheven.

19-02-2020
6

De curator is in afw achting van de afw ikkeling van het faillissement van All Art
Design. Zodra dat faillissement is afgew ikkeld en duidelijk is of de
boedelvordering (deels) w ordt voldaan, zal de curator dit faillissement
afw ikkelen.

26-08-2020
7

In het kader van de afw ikkeling geldt het volgende. Hoogers Beheer heeft
een boedelvordering van € 25.410 op All Art Design B.V. Het faillissement van
All Art Design w ordt ex artikel 137a Fw vereenvoudigd afgew ikkeld. Het
faillissement van All Art Design is nog niet afgew ikkeld w egens een teruggave
van boedel btw , maar de boedelvordering van € 25.410 zal vanw ege die
vereenvoudigde afw ikkeling aan Hoogers Beheer w orden uitgekeerd.

23-02-2021
8

Vanw ege die uitkering zal het saldo op de boedelrekening toenemen tot €
29.471,40. Naast het salaris van de curator zijn er geen boedelvorderingen
ingediend. Daarnaast is er voor een bedrag van € 5.082 aan preferente
vorderingen ingediend en voor een bedrag van € 65.270,81 aan concurrente
vorderingen. Het is gezien voorgaande de verw achting dat de
boedelvordering volledig kan w orden voldaan als ook de preferente
vorderingen. Naar verw achting zal er ook een gedeeltelijke uitkering
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. Het is daarom dat de curator
de rechter-commissaris heeft verzocht om een verificatievergadering te
houden.
Die verificatievergadering heeft op 5 januari 2021 pro-forma plaatsgevonden.
Omdat er geen prefente en concurrente vorderingen zijn betw ist, heeft de
rechter-commissaris deze vorderingen geplaatst op de lijst van erkende
schuldeisers. Na uitkering inzake All Art Design zal de curator een
uitdelingslijst deponeren w aarna het faillissement w ordt afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende periode zal de curator onderzoek doen naar de
administratie van failliet. De curator is daarnaast in contact met failliet en de
bank voor w at betreft de financiële afw ikkeling van het bedrijfspand.

14-08-2018
1

- Het faillissement afw ikkelen.

19-02-2020
6

Afw ikkeling van het faillissement conform het bepaalde in hoofdstuk 8.7 van
dit verslag.

23-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het valt nog niet te zeggen op w elke termijn het faillissement af te w ikkelen is.

14-08-2018
1

De bij de curator bekende preferente en concurrente vorderingen zijn
ingediend in het faillissement. Zodra de curator duidelijk heeft over haar
debiteurenpositie, komt het faillissement naar verw achting voor opheffing in
aanmerking.

22-02-2019
3

Blijkens het meest recente faillissementsverslag van All Art Design heeft de
curator van dat faillissement geen concreet zich op afw ikkeling. Na afw ikkeling
van dat faillissement zal de curator, in verband met de vordering van Hoogers
Beheer op All Art Design, onderzoek doen naar de w ijze van afw ikkelig.

05-08-2019
5

De curator verw acht het faillissement in de aankomende verslagperiode af te
w ikkelen.

19-02-2020
6

De termijn voor afw ikkeling van dit faillissement is zoals toegelicht mede
afhankelijk van de vereenvoudigde afw ikkeling van van het faillissement van
All Art Design en de uitkering van de door Hoogers Beheer ingediende
boedelvordering.

23-02-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
23-8-2021

23-02-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
inventarisatie crediteuren en verkenning afw ikkelingscenario's.

Bijlagen
Bijlagen

19-11-2018
2

