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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kasteel Geulzicht BV

18-06-2019
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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 9 juli 2013 zijn onderstaande drie vennootschappen in staat van
faillissement verklaard:
Kasteel Geulzicht BV (C.03/13/204F)
W inkens-Horssels BV (C.03/13/205F)
Catering- en Party Services Maja BV (C.03/13/206F)
Dit is het vijfde verslag.
Tot nu toe vindt gezamenlijke verslaglegging plaats; er is ook een
gezamenlijke boedelrekening.
Publicatie van deze gezamenlijke verslaglegging vindt plaats onder het
faillissement Kasteel Geulzicht BV.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Dit is het zesde verslag.
Tot nu toe vindt gezamenlijke verslaglegging plaats; er is ook een
gezamenlijke boedelrekening.
Publicatie van deze gezamenlijke verslaglegging vindt plaats onder het
faillissement Kasteel Geulzicht BV.

16-12-2019
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Dit is het zevende verslag.
Tot nu toe vindt gezamenlijke verslaglegging plaats; er is ook een
gezamenlijke boedelrekening.
Publicatie van deze gezamenlijke verslaglegging vindt plaats onder het
faillissement Kasteel Geulzicht BV.

16-06-2020
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Dit is het verslag nr 8.
Tot nu toe vindt gezamenlijke verslaglegging plaats; er is ook een
gezamenlijke boedelrekening.
Publicatie van deze gezamenlijke verslaglegging vindt plaats onder het
faillissement Kasteel Geulzicht BV.

11-11-2020
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 61.213,14

18-06-2019
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€ 76.333,86

16-12-2019
2

€ 76.293,33

16-06-2020
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-11-2015

18-06-2019
1

t/m
17-6-2019
van
18-6-2019

16-12-2019
2

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

16-06-2020
3

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

11-11-2020
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t/m
31-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

127 uur 0 min

2

28 uur 24 min

3

3 uur 30 min

4

2 uur 48 min

totaal

161 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Uren:
13 juli 2013 - 5 november 2015: 848 uur
6 november 2015 - 17 juni 2019: 127 uur

18-06-2019
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18 juni - 15 december 2019: 28 uur

16-12-2019
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16 december 2019 - 31 mei 2020: 3 uur en 30 minuten.

16-06-2020
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1 juni 2020 - 31 oktober 2020: 2 uur en 48 minuten

11-11-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.

18-06-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.

18-06-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In de voorbije periode zijn nog enkele niet-verpande bedragen ten gunste van
de boedel gekomen:
- restituties van diverse verzekeringspremies: EUR 2.141
- uitkering inzake het faillissement van deurw aarder Sinkiew icz: EUR 1.065

18-06-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- correspondentie met Nationale Nederlanden ivm premierestitutie
- correspondentie inzake uitkering uit faillissement Sinkiew icz

18-06-2019
1

Voor het overig geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.048.858,00

18-06-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De totale schuld aan de financiers w as EUR 1.048.858.
Tw ee financiers konden zekerheden uitw innen: de Rabobank en een
natuurlijke persoon. Na uitw inning van de zekerheden (zie eerdere
verslaglegging) resteerde de volgende vordering, w aarvoor elke vennootschap
hoofdelijk aansprakelijk is.
- schuld aan Rabobank: EUR 90.000
- schuld aan natuurlijke persoon A: EUR 17.500
Daarnaast w as er een derde financier, hij had geen zekerheden voor zijn
vordering.
De vordering van deze natuurlijke persoon B is EUR 941.358 en bestaat uit:
- een regresvordering van EUR 75.000 w egens uitw inning borg, iedere
vennootschap is hiervoor hoofdelijk aansprakelijk
- vordering op Geulzicht: EUR 102.740
- vordering op Vue: EUR 558.618
- vordering op Caverne: EUR 205.000
€ 951.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
Per medio 2019 w as de restschuld aan de Rabobank: EUR 110.542. Daarop is
in mindering gebracht de compensatie die is toegekend uit het Uniform
Herstelkader Rentederivaten ad EUR 100.599.
Aldus is de restschuld aan de Rabobank gedaald tot EUR 9.943.

11-11-2020
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Daarmee bestaat de schuld aan de financiers per heden in totaal uit de
volgende afgeronde bedragen:
Restantschuld aan Rabobank, hoofdelijke verbondenheid: EUR 10.000
Schuld aan privé-persoon, hoofdelijke verbondenheid: EUR 75.000
Overige financieringsschulden per vennootschap:
Geulzicht: EUR 102.000
Vue: EUR 205.000
Caverne: EUR 559.000
Totaal schuld aan financiers: EUR 951.000

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

18-06-2019
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Toelichting
zie onderdeel 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 145.000,00
Toelichting
Schuld aan UW V:
Geulzicht: EUR 14.000
Vue: EUR 77.000
Caverne: EUR 54.000

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 270.000,00

18-06-2019
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Toelichting
Geulzicht: EUR 31.000
Vue: EUR 98.000
Caverne: EUR 141.000
Het gaat om schulden ter zake van BTW en loonheffing.
De voorlopige aangifte voor de boedel-BTW is in de voorbije periode verricht en
de teruggave is ontvangen op de boedelrekening.
Aan het einde van dit faillissement zal een eindaangifte voor de boedel-BTW
w orden gedaan.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 90.000,00
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Toelichting
Geulzicht: EUR 17.000
Vue: EUR 39.000
Caverne: EUR 34.000

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 17.000,00

18-06-2019
1

Toelichting
Dit betreft vorderingen van tw ee w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
138

18-06-2019
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Toelichting
Aantal concurrente crediteuren per vennootschap:
Geulzicht: 23
Vue: 67
Caverne: 48

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 871.000,00

18-06-2019
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Toelichting
Bedrag concurrente handelscrediteuren per vennootschap, afgerond:
Geulzicht: EUR 61.000
Vue: EUR 389.000
Caverne: EUR 421.000

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De stand van het actief per heden is onvoldoende om alle boedelschulden te
kunnen voldoen. Dit faillissement zal daarom vermoedelijk eindigen ex artikel
16 Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aangifte boedel-btw en opvolgen ontvangst teruggave op boedelrekening

18-06-2019
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Voor het overige geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.
Geen w ijzigingen t.o.v. het vorig verslag.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

16-12-2019
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9.3 Stand procedures
De boedel heeft bij de Rechtbank Overijssel een procedure gevoerd tegen de
voormalig boekhouder van de curanda’s. Ter vermijding van beslaglegging op
het positief banksaldo van Caverne had de boekhouder enkele maanden voor
datum faillissement EUR 65.000 naar zijn eigen bankrekening overgemaakt.
Korte tijd later heeft hij daarvan EUR 25.000 teruggeboekt. Echter, niet naar
de rekening van Caverne maar naar die van Hotel Vue. Met het restant heeft
hij tw ee crediteuren voldaan onder w ie diens zakenpartner. Voor het overige
heeft hij beroep gedaan op verrekening w egens nog openstaande facturen
voor administratieve diensten van hem voor Caverne en Vue.

18-06-2019
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De Rechtbank Overijssel heeft de eis van de boedel integraal toegew ezen. De
boekhouder is veroordeeld tot betaling van EUR 65.000 in hoofdsom te
vermeerderen met de w ettelijke rente, proceskosten en nakosten. De
boekhouder had een vordering in reconventie ingesteld tegen de boedel. Deze
is afgew ezen ex art. 26 Fw met veroordeling van de boekhouder in de
proceskosten en nakosten.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de boekhouder onrechtmatig heeft
gehandeld door de op zijn rekening gestalde gelden aan te w enden voor
betalingen aan Vue, zichzelf en de tw ee andere crediteuren. De rechtbank
constateert dat Caverne hierdoor schade heeft geleden ad EUR 65.000 die de
boekhouder moet vergoeden.
Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De boekhouder heeft geen
hoger beroep ingesteld.
De boedel heeft de deurw aarder opdracht gegeven executoriaal beslag te
leggen. Tot op heeft dit niets opgebracht. De boekhouder heeft vervolgens een
betalingsregeling voorgesteld maar dit voorstel kon niet serieus in overw eging
w orden genomen. De boekhouder heeft inmiddels een nieuw e
betalingsregeling voorgesteld maar hiervoor geldt hetzelfde.
In de komende periode zullen de ter beschikking staande middelen w orden
voorgelegd aan de rechter-commissaris w aarna een besluit w ordt genomen
over de volgende stappen.
In deze kw estie is een vaststellingsovereenkomst bereikt, met goedkeuring
van de rechter-commissaris. Een bedrag ad EUR 15.000 is betaald aan de
boedel tegen finale kw ijting.
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9.4 Werkzaamheden procedures
- uitbrengen dagvaarding
- conclusie van antw oord in reconventie
- correspondentie met de deurw aarder inzake verhaalsmogelijkheden
- correspondentie met de w ederpartij over betalingsregelingen

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

18-06-2019
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- eindaangifte boedel-BTW na bepaling eindsalaris curator
- incasso vordering o.g.v. vonnis Rechtbank Overijssel

18-06-2019
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- eindaangifte boedel-BTW na bepaling eindsalaris curator
- opheffingsverklaring bestuurder
- faillissement voordragen voor opheffing

16-12-2019
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- afw achten ontvangst opheffingsverklaring (onlangs verstuurd)
- eindaangifte boedel-BTW na bepaling eindsalaris curator
- faillissement voordragen voor opheffing

16-06-2020
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In de voorbije periode zijn de tw ee ondertekende opheffingsverklaringen
ontvangen.
Het verzoek om bepaling eindsalaris curator is ingediend.
De overige nog te verrichten acties zijn:

11-11-2020
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- afw achten beschikking eindsalaris curator
- eindaangifte boedel-BTW na ontvangst beschikking
- faillissement voordragen voor opheffing

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit faillissement kan mogelijk w orden afgew ikkeld in 2020.
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In de komende periode zal de opheffingsverklaring w orden gevraagd van de
bestuurder, w aarna het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing.

16-12-2019
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De opheffingsverklaring w ordt op korte termijn verw acht.
Het faillissement ligt gereed voor opheffing en dit zal naar verw achting in de
komende periode kunnen plaatsvinden.
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Het verzoek om bepaling van het eindsalaris curator is ingediend.
Na ontvangst van deze beschikking kan de slotaangifte boedel-BTW w orden
verricht.
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In dit faillissement zal enkel een gedeelte van de boedelvordering van het
UW V kunnen w orden voldaan. Aan de overige boedelschuldeisers kan geen
uitkering w orden gedaan. Evenmin aan de preferente en concurrente
faillissementsschuldeisers.
Het faillissement zal vermoedelijk omstreeks begin 2021 kunnen w orden
voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

10.3 Indiening volgend verslag
11-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

