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R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr J.T.J. Gorissen

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ooncentrum Ger Pfennings BV

11-07-2019
1

Gegevens onderneming
Curanda is een financiële holding, van w aaruit holding-, management- en
beheeractiviteiten ontplooid w orden, aldus de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel.

11-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Curanda blijkt de personeelsvennootschap te zijn, van w aaruit de bij curanda
in dienst zijnde w erknemers w erden uitgeleend aan Inkoopcentrum Ger
Pfennings BV. Deze laatste vennootschap is de vennootschap die de meubels
c.a. inkoopt en verkoopt. Inkoopcentrum Ger Pfennings BV is niet failliet.

11-07-2019
1

Inmiddels w erd bij vonnis van 6 augustus jl. ook Inkoopcentrum Ger Pfennings
B.V. failliet verklaard met aanstelling van de curator tot curator.

10-10-2019
2

Financiële gegevens
Jaar

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 22.517,00

€ 121.593,00

2016

€ 425,00

€ 61.100,00

2015

Omzet

€ 47.751,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de administratie. De cijfers zijn ontleend aan
de cijferrapportage zoals bij de kamer van Koophandel bekend.

11-07-2019
1

De curator heeft inmiddels met veel moeite administratieve gegevens kunnen
achterhalen. Deze dienen nog bestudeerd te w orden. In het volgende verslag
zal de curator hier nadere opmerkingen over plaatsen.

10-10-2019
2

De curator heeft tot nu toe veel inspanningen moeten leveren in het
faillissement van Inkoopcentrum Ger Pfennings BV. Omdat ook in dit
faillissement met veel moeite bepaalde gegevens achterhaald zijn die mogelijk
invloed hebben op de beoordeling in dit faillissement, kan de curator op dit
moment hier nog niet concreet op ingaan. Gestreefd w ordt dit in het volgende
verslag w el te doen.

10-01-2020
3

Vanw ege het feit dat de afw ikkeling van het te gelde maken van het actief in
het faillissement van Inkoopcentrum zeer veel tijd en inspanning heeft
gevergd, dient de curator de curator de administratie nog te beoordelen.

12-07-2020
4

De curator maakt een aanvang met de bestudering van de administratie en
komt daar in het volgende verslag op terug.

12-01-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

11-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 378,12

10-10-2019
2

€ 355,63

12-07-2020
4

€ 310,65

12-01-2021
5

€ 310,67

20-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-6-2019

11-07-2019
1

t/m
11-7-2019
van
12-7-2019

10-10-2019
2

t/m
10-10-2019
van
11-7-2020

12-01-2021
5

t/m
11-1-2021
van
12-1-2021

20-07-2021
6

t/m
11-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

19 uur 48 min

3

3 uur 12 min

4

2 uur 36 min

5

1 uur 18 min

6

0 uur 54 min

7

2 uur 30 min

8

0 uur 30 min

totaal

30 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal uren is de faill.periode bedraagt ± 45 uur.

10-01-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Inkoopcentrum Ger
Pfennings BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van Inkoopcentrum Ger
Pfennings BV is Morich BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van Morich BV is
de heer L.R. Geuken.

11-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover nu bekend zijn er geen lopende procedures (meer) jegens
W ooncentrum Ger Pfennings BV.

11-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zijn geëindigd, voor zover tot nu toe bekend.

11-07-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Industriestraat 5, 11, zijn reeds voor het faillissement geëindigd. Ontruiming heeft
plaatsgevonden voor faillissement.

11-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator onderzoekt dit nog, maar de directe oorzaak is het ontbreken van
financiële middelen.

11-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

11-07-2019
1

Toelichting
Er w aren 6 personeelsleden in dienst, w aarvan een personeelslid al langere
tijd ziek is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

11-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-6-2019

5

de curator verkreeg pas later de gegevens van de w erknemers

14-6-2019

1

het bleek dat de gegevens van deze w erknemer nog niet eerder
ter beschikking w aren gesteld.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel w erkte voor Inkoopcentrum Ger Pfennings BV in de verkoop en
de logistiek.

11-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn, voor zover tot nu bekend, geen onroerende zaken eigendom van
W ooncentrum Ger Pfennings.

11-07-2019
1

Er zijn geen onroerende zaken bekend gew orden.

12-01-2021
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn, voor zover tot nu bekend, geen bedrijfsmiddelen.

11-07-2019
1

Er zijn geen eigen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

12-01-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn fiscale vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. Voorafgaande
aan het faillissement had de belastingdienst beslagen gelegd en een openbare
verkoop aangezegd. Deze vond geen doorgang.

11-07-2019
1

Het beslag van de fiscus bleek goederen te hebben getroffen van
Inkoopcentrum Ger Pfennings w aarvan de curator ook de curator is.

12-01-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden, noch onderhanden w erk, voor zover nu bekend.

11-07-2019
1

Er zijn geen voorraden noch onderhanden w erk aangetroffen.

12-01-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa tot nu toe aangetroffen.

11-07-2019
1

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

12-01-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn, voor zover bekend, geen externe debiteuren. W el zal Inkoopcentrum
de kosten van het personeel vanaf 4 juni 2019 (datum faillissement) aan
W ooncentrum dienen te voldoen. Of er nog kosten dienen te w orden voldaan
door Inkoopcentrum van voor 4 juni 2019, is op dit moment nog onbekend.

11-07-2019
1

Ten gevolge van het faillissement van Inkoopcentrum, kan Inkoopcentrum deze
kosten niet meer voldoen.

10-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

11-07-2019
1

Voor zover nu bekend is er geen directe eigen financiering van W ooncentrum
bij een bank.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tot nu toe geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting van de onderneming van
W ooncentrum.

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

11-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
de curator heeft dit in onderzoek.

11-07-2019
1

Het onderzoek van de administratie zal hierover duidelijkheid verschaffen. De
curator komt er in het volgende verslag op terug.

12-01-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 w erd op 23-02-2018 gedeponeerd. De jaarrekening
2016 w erd op 30-06-2017 gedeponeerd. De jaarrekening 2015 w erd op 22-092016 gedeponeerd.

11-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet noodzakelijk.

11-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-07-2019
1

De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-07-2019
1

De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 35.458,33
Toelichting

12-07-2020
4

Het betreft hier de overgenomen loonverplichtingen door het UW V.

€ 37.301,97

12-01-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.809,00

11-07-2019
1

Toelichting
Het betreft vorderingen ter zake LH en OB.

€ 102.474,00

10-10-2019
2

€ 102.539,00

10-01-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-07-2019
1

Deze moeten nog door het UW V ingediend w orden.

Toelichting

10-01-2020
3

Het UW V heeft de vordering nog niet aangemeld.

€ 24.331,21
Toelichting
Het UW V heeft de vordering inmiddels ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 360,55

11-07-2019
1

Toelichting
BsGW , W aterschapsheffingen

€ 3.566,49

10-10-2019
2

Toelichting
Het betreft een loonvordering van een oud-w erkneemster

€ 360,55

12-01-2021
5

Toelichting
Het betreft een vordering van BsGW voor W aterschapsheffing Eigenaren over
2018.

€ 3.566,84

24-01-2022
7

Toelichting
Het betreft een vordering van mw Cox

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

11-07-2019
1

11

10-10-2019
2

14

10-01-2020
3

16

12-01-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 210.000,00

11-07-2019
1

€ 252.909,36

10-10-2019
2

€ 253.092,61

10-01-2020
3

€ 253.691,56

12-07-2020
4

Toelichting
Er is een geringe vordering door Stichting Sociaal Fonds ingediend.

€ 246.185,34

12-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment onbekend.

11-07-2019
1

Dit faillissement zal w egens gebrek aan baten opgeheven kunnen w orden.

24-01-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator w ordt veelvuldig benaderd door mensen die meubels hebben
besteld (en in een aantal gevallen aanbetaald dan w el betaald) en vragen
w anneer de meubels geleverd w orden.

11-07-2019
1

De curator verw ijst dan naar het persbericht op de site van zijn kantoor en
geeft nadere toelichting door duidelijk te maken dat W ooncentrum niet de
vennootschap is w aarbij de meubels zijn gekocht. De verw arring in de markt
blijft echter bestaan, niet in de laatste plaats doordat als handelsnaam de
facto W ooncentrum Ger Pfennings dan w el Ger Pfennings W ooncentrum w ordt
benut.
Nu ook Inkoopcentrum Ger Pfennings B.V. in staat van faillissement is
verklaard, melden de crediteuren zich in dat faillissement. Hetzelfde geldt voor
mensen die meubels hebben besteld.

10-10-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn, voor zover bekend, geen procedures aanhangig.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid.

11-07-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
op dit moment onbekend.

11-07-2019
1

Nu er geen baten zijn en ook niet gerealiseerd kunnen w orden, zal de
rechtbank verzocht w orden het faillissement op te heffen w egens gebrek aan
baten.

24-01-2022
7

De rechtbank is verzocht het faillissement op te heffen w egens gebrek aan
baten.

27-07-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
27-1-2023

27-07-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
In dit faillissement dient buiten het onderzoek van de administratie niet meer
veel te gebeuren. Het is afw achten op de afw ikkeling van het faillissement van
Inkoopcentrum.

12-07-2020
4

Hoew el het faillissement van Inkoopcentrum nog niet afgew ikkeld is, verw acht
de curator niet dat er in dit faillissement baten gegenereerd kunnen w orden.
De curator zal de rechtbank vragen het faillissement op te heffen.

24-01-2022
7

De rechtbank is verzocht het faillissement op te heffen w egens gebrek aan
baten.

27-07-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

