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Algemene gegevens
Naam onderneming
M'expo Bricksw orld B.V.

27-09-2018
1

Gegevens onderneming
naam: M'expo Bricksw orld B.V.
handelsnamen: M'expo Bricksw orld, Mexpo Bricksw orld, Bricksw orld Megastore,
Bricksw orld Expo, Bircksw orld Shop, Bricksw orld Evenementen, Bricksw orld
Expo Store, Bricksw orld Conceptstore en Bricksw orld Experience
(statutair) gevestigd te Heerlen
KvK-nummer 57349983
vestigingsadres: Van der Maesenstraat 3, 6411 LP Heerlen
correspondentieadres: Hollew eg 7, 6416 BN Heerlen

27-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Detail- en groothandel in speelgoed, LEGO Experience dagattractie, handel in
BOC-producten

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 720.109,00

€ -5.148,00

€ 161.439,00

2016

€ 872.794,00

€ 10.544,00

€ 352.835,00

Toelichting financiële gegevens

27-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Bij de eigen aangifte faillietverklaring zijn de jaarcijfers over 2015 en 2016
bijgevoegd. De jaarcijfers over 2017 en 2018 ontbreken.

27-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

27-09-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 10.007,52

Boedelsaldo
€ 14.986,72

Boedelsaldo
€ 15.310,85

27-09-2018
1

17-01-2019
2

16-04-2019
3

Verslagperiode
van
21-8-2018

27-09-2018
1

t/m
27-9-2018

van
28-9-2018

17-01-2019
2

t/m
17-1-2019

van
18-1-2019
t/m
16-4-2019

Bestede uren

16-04-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84,10 uur

2

78,50 uur

3

19,10 uur

totaal

181,70 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij notariële akte d.d. 28 februari 2013 w erd de vennootschap M'expo
Bricksw orld B.V. opgericht. De vennootschap hield zich sinds haar oprichting
bezig met het exploiteren van een w ebw inkel, (detail)handel in speelgoed, in
het bijzonder LEGO en BOC-producten en een dagattractie "LEGO Experience".
Gefailleerde w as laatstelijk gevestigd in het voormalige pand van Meyer &
Meyer aan de Van der Maesenstraat 3 te Heerlen. De vennootschap w erd
bestuurd door haar enig aandeelhouder de heer J.H. Pellegrom.

27-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde w as ten tijde van de faillietverklaring niet verw ikkeld in lopende
procedures.

27-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Omdat de bedrijfsactiviteiten reeds per 1 juli 2018 beëindigd w aren en er
volgens de directeur niet meer veel voorraad aanw ezig w as heeft hij de
inventaris- en goederenverzekering en de bedrijfsschade-verzekering (ruim
voor datum faillissement) per 30 juni 2018 opgezegd.

27-09-2018
1

De verkeersschade medew erkersverzekering en de rechtsbijstand verzekering,
die nog niet w aren geroyeerd, heeft de curator op 6 september 2018
opgezegd.
Op verzoek van de curator is de dekking van de inventaris- en
goederenverzekering tijdelijk hersteld.
Inmiddels is het pand aan de Van der Maesenstraat 3 te Heerlen op 24
december 2018 opgeleverd aan verhuurder en de goederenverzekering
beëindigd.

1.4 Huur

17-01-2019
2

1.4 Huur
De w inkel- en attractieruimte aan de Van der Maesenstraat 3 te Heerlen
w erden door gefailleerde gehuurd van Nico Meijer Holding B.V. Gefailleerde
heeft de huur van de bedrijfs-en/of w inkelruimte op 6 augustus 2018
opgezegd, zodat deze uiterlijk eindigt met ingang van 14 augustus 2019.
Verder w erd door gefailleerde een opslagruimte gehuurd aan de
Kosterbeemden 45 te Kerkrade.

27-09-2018
1

De huur van het pand aan de Van der Maesenstraat 3 te Heerlen is op 18
december 2018 door de curator opgezegd op grond van artikel 39
Faillissementsw et. Het pand is vervolgens op 24 december 2018 aan de
verhuurder opgeleverd (zie ook 1.3). Ook de opslagruimte in Kerkrade is
inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

17-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directeur, de heer Pellegrom, heeft Bricksw orld om meerdere
redenen geprobeerd om officiële Lego-franchisenemer te w orden, maar dat is
niet gelukt. Kort voor datum faillissement is het uitgedraaid op een
handgemeen met de directeur van Lego Benelux nadat deze bekendmaakte
dat pas over een jaar duidelijk zou w orden of gefailleerde al dan niet
volw aardig franchisenemer kon w orden. Een breder assortiment w ilde de
fabrikant intussen niet bieden. Certificering van de w inkel w as volgens de heer
Pellegrom nodig om de torenhoge kosten van het unieke pand te kunnen
dragen. Daarnaast heeft gefailleerde met ingang van januari 2018 maandelijks
slechts kleine voorraden kunnen inkopen bij LEGO Benelux, het overgrote deel
diende maandelijks ingekocht te w orden bij een groothandel in Duitsland
tegen 15% hogere inkoopkosten. Volgens de heer Pellegrom verminderde de
marge van Bricksw orld op haar producten met meer dan de helft.
Volgens de directeur is er nog geprobeerd om een doorstart te realiseren door
de crediteuren een voorstel te doen ter afkoop van de schulden. Doordat de
Rabobank onverw achts de kredietovereenkomsten had opgezegd dienden ook
nog de kredieten van de Rabobank afgekocht te w orden. Het totaal af te
kopen bedrag w erd hierdoor te hoog voor potentiële financiers van de
beoogde doorstart.
Het bovenstaande w as aanleiding voor de heer Pellegrom om de w inkel in
Heerlen per 1 juli 2018 te sluiten en aansluitend het faillissement aan te
vragen.

27-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-09-2018
1

Personeelsleden
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-09-2018
1

Personeelsleden
Van één persoon is het dienstverband beëindigd in het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-8-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
(Voor)overleg directie, (voor)overleg UW V, verstrekken algemene info
faillissement. Verzoek toestemming rechter-commissaris in verband met
opzegging arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging. Individuele dossiers
w erknemers: beantw oorden vragen.

27-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.

27-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

27-09-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de bedrijfslocatie een hoeveelheid inventaris en voorraden
aangetroffen. Inmiddels heeft een opkoper zow el de inventaris als de (kleine)
voorraden geïnventariseerd.

27-09-2018
1

De inventaris en voorraad is met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht voor € 6.000,00 exclusief btw aan HAHEBO Retail B.V.

17-01-2019
2

Van dit bedrag ziet 50% op de inventaris (bodemzaken) en 50% op de
voorraad. Het deel dat ziet op de inventaris komt in verband met het
bodemvoorrecht volledig aan de boedel toe. Het deel dat ziet op de voorraad
komt - onder aftrek van een boedelbijdrage (€ 1.000,= excl. btw ) en een
bijdrage in de verzekeringskosten (€ 29,84) - aan de pandhouder (Rabobank)
toe.
In de activa-overeenkomst met HAHEBO Retail B.V. w as een bonusregeling
opgenomen, inhoudende dat indien HAHEBO een hogere verkoopopbrengst
zou realiseren dan € 12.000,= excl. btw , de meeropbrengst met de boedel
zou w orden gedeeld. Uiteindelijk heeft HAHEBO een verkoopopbrengst van
meer dan € 12.000,= gerealiseerd. Hierdoor heeft de boedel € 2.350,= excl.
btw (€ 2.843,50 incl. btw ) aan HAHEBO in rekening mogen brengen op basis
van de bonusregeling.

16-04-2019
3

In verband met het pandrecht van de Rabobank w erd de helft van deze
bonus afgedragen aan de bank minus de voor de boedel bestemde
boedelbijdrage van € 400,= excl. btw (€ 484,= incl. btw ). Zie ook het
bijgevoegde tussentijds financieel verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventaris kw alificeert als bodemzaak en zal daarom namens
de fiscus w orden verkocht.

27-09-2018
1

(zie ook 3.3.)

17-01-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie. Bezichtiging met
opkoper.

27-09-2018
1

Overleg bank (pandhouder). Correspondentie rechter-commissaris. Opstellen
activa-overeenkomst.

17-01-2019
2

Correspondentie met Hahebo over de bonusregeling.

16-04-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen onderhanden w erk aangetroffen. Verder is er een kleine
voorraad aangetroffen. (zie ook 3.3)

27-09-2018
1

De geringe inventaris en voorraad is met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor € 6.000,00 excl. btw (zie ook 3.3).

17-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie. Bezichtiging opkoper.

27-09-2018
1

Overleg bank (pandhouder). Correspondentie rechter-commissaris. Opstellen
activa-overeenkomst.

17-01-2019
2

Correspondentie met Hahebo over bonusregeling.

16-04-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres,
telefoon- en faxnummer(s). Behoudens de handels- en domeinnaam zijn er
vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

27-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de activa.

27-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).

27-09-2018
1

Gefailleerde heeft een uitdraai uit de administratie d.d. 16 augustus 2018
verstrekt w aaruit het openstaande debiteurensaldo blijkt. De curator heeft dit
in onderzoek. Verder zullen over de inning van de debiteurenpost nadere
afspraken met de pandhouder moeten w orden gemaakt (zie ook 5.3).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Divers overleg en correspondentie.

27-09-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 264.963,87

27-09-2018
1

Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam heeft een vordering à € 100.474,13
ingediend, uit te splitsen in € 34.173,= (restant-hoofdsom lening) en €
66.301,13 (verstrekt krediet in rekening-courant.
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft een vordering à €
164.489,74 ingediend, uit te splitsen in € 25.895,20 (MKB Krediet), €
100.656,94 (achtergestelde lening) en € 37.937,60 (Microkrediet).
De ABN-AMRO Bank N.V. heeft het creditsaldo van de rekening-courant à €
10.534,92 overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Er zijn vooralsnog geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

27-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de Rabobank heeft gefailleerde als zekerheid gesteld de
verpanding van vorderingen op derden, inventaris en voorraden blijkens een
geregistreerde onderhandse akte d.d. 8 november 2016. De laatste
geregistreerde Verzamelvervolgpandakte dateert van 20 augustus 2018.
Daarnaast is door de heer J.H. Pellegrom voor alle hiervoor vermelde
verplichtingen een borgstelling à € 25.000,= verleend aan de bank.

27-09-2018
1

Ten behoeve van de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft
gefailleerde als zekerheid gesteld een akte van verpanding activa d.d. 26 juni
2013, een akte van verpanding activa MKB-Krediet d.d. 10 januari 2014 en een
akte stille verpanding d.d. 30 september 2016. Daarnaast is voor deze
verplichtingen door de heer J.H. Pellegrom op 1 december 2016 een borgtocht
DGA à € 50.000,= afgegeven en door mevrouw E.M.A. Pellegrom-Kriska op 1
december 2016 een borgtocht natuurlijke persoon à € 50.000,= afgegeven.

5.4 Separatistenpositie
P.M.

27-09-2018
1

De verkoopopbrengst van de voorraden komt onder aftrek van een
boedelbijdrage en een bijdrage in de verzekeringskosten aan de Rabobank toe
(zie ook 3.3). Per saldo is dit een bedrag van € 1.760,16.

17-01-2019
2

Vanw ege de in 3.3 vermelde bonusregeling heeft de bank nog € 691,= (€
1.175,= minus boedelbijdrage € 484,=) ontvangen. Hiermee komt het totaal
door de bank ontvangen bedrag op € 2.451,16.

16-04-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op een
levering onder eigendomsvoorbehoud.

27-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

27-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

27-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
P.M.
€ 1.000,00

27-09-2018
1
17-01-2019
2

Ter zake van de opbrengst van de voorraden (€ 3.000,= excl. btw ) is door de
curator een boedelbijdrage van € 1.000,= excl. btw bedongen.
€ 1.400,00

16-04-2019
3

Ter zake van de opbrengst van de voorraden (€ 4.175,= excl. btw ) is door de
curator in totaal een boedelbijdrage van € 1.400,= excl. btw bedongen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie, overleg, overige w erkzaamheden.

27-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er zijn in de boedel geen “lopende activiteiten” aangetroffen.

27-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

27-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie.

27-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien er in de boedel geen “lopende activiteiten” zijn aangetroffen is een
doorstart niet mogelijk (gew eest).

6.5 Verantwoording

27-09-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

27-09-2018
1

6.6 Opbrengst
N.v.t.

27-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

27-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie.

27-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

27-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2014 w erd op 27-08-2015 gedeponeerd
De jaarrekening van 2015 w erd op 01-09-2016 gedeponeerd
De jaarrekening van 2016 w erd op 30-05-2018 gedeponeerd

27-09-2018
1

De jaarrekeningen van 2014 en 2015 w erden tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening van 2016 w erd te laat gedeponeerd. Het niet tijdig deponeren
van deze jaarrekening zal w orden meegenomen in het
rechtmatigheidsonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

27-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is (nog) niet aan voldaan.

27-09-2018
1

In het eerste verslag w erd vermeld dat nog niet aan de stortingsverplichting
w as voldaan. Dit w as naar aanleiding van informatie die door de curator w as
verkregen uit het handels- en aandeelhoudersregister.

16-04-2019
3

Inmiddels is de curator gebleken dat deze informatie niet meer up to date is,
aangezien de heer Pellegrom aan de hand van een bankafschrift heeft
aangetoond dat alle aandelen eind 2014 door hem zijn volgestort. Aan de
stortingsverplichting is dus voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-09-2018
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

27-09-2018
1

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, bespreking directie.

27-09-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 94.978,54

27-09-2018
1

Verhuurder Nico Meijer Holding B.V. heeft een boedelvordering à € 94.978,54
ingediend.
€ 33.047,33
Bij het bepalen van de hoogte van deze boedelvordering is uitgegaan van
beëindiging van de huur per 14 augustus 2019, zijnde de datum w aartegen
gefailleerde de huur reeds voorafgaand aan het faillissement had opgezegd.
Aangezien het pand reeds op 24 december 2018 aan de verhuurder is
opgeleverd, is deze boedelvordering inmiddels bijgesteld naar € 33.047,33.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

17-01-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.078,00

27-09-2018
1

€ 28.482,00

17-01-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet ingediend.

27-09-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 264.963,87

27-09-2018
1

Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam heeft een vordering à € 100.474,13
ingediend.
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft een vordering à €
164.989,74 ingediend.
(zie ook 5.1 en 5.3)

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft een vordering à €
164.489,74 ingediend. Dit w as foutief vermeld in het vorige verslag.

17-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

27-09-2018
1

16

17-01-2019
2

17

16-04-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 98.836,44

27-09-2018
1

€ 135.306,53

17-01-2019
2

€ 135.313,28

16-04-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie,
telefoongesprekken.

27-09-2018
1

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

27-09-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-09-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

27-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. verdere inventarisatie;
2. aanschrijven crediteuren;
3. innen debiteuren;
4. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

27-09-2018
1

1. verdere inventarisatie - afgew ikkeld
2. aanschrijven crediteuren - afgew ikkeld

17-01-2019
2

Resteert:
3. innen debiteuren;
4. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de verdere
inventarisatie van de aanw ezige activa, de (eventuele) inning van de
debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment
is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement binnen
uiterlijk tw ee jaar afgerond zal zijn.

27-09-2018
1

Inmiddels zijn de activa verkocht en de crediteuren aangeschreven.

17-01-2019
2

De afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de (eventuele) inning van
de debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit
moment is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement
binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond zal zijn.

10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2019

16-04-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

27-09-2018
1

