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26-09-2019
1

Gegevens onderneming
Dreams B.V.
(statutair gevestigd te Geleen)
KvK-nummer 14049945
vestigingsadres: 6412 PM Heerlen, aan de In De Cramer 146

26-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een w inkel in meubels, meer in het bijzonder de verkoop
en montage van kinder- en tienerkamers, alsmede verkoop van toebehoren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 770.402,00

€ -23.229,00

€ 337.958,00

2019

€ 510.987,75

€ -49.370,47

2017

€ 773.045,00

€ 5.267,00

€ 305.882,00

2016

€ 783.367,00

€ -4.874,00

€ 321.248,00

2018

€ 568.058,00

€ -116.133,00

€ 226.866,00

Toelichting financiële gegevens

26-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
W inst- en verliescijfers 2018 zijn berekend t/m 31-10-2018. Cijfers over 2019
(tot aan datum faillissement) zijn op basis van proef- en saldibalans.

26-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

26-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 22.824,48

26-09-2019
1

€ 36.958,75

24-12-2019
2

€ 36.657,67

25-03-2020
3

€ 22.813,61

25-09-2020
4

€ 22.769,84

24-03-2021
5

€ 22.770,91

23-09-2021
6

€ 10.620,83

28-04-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-8-2019

26-09-2019
1

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

24-12-2019
2

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

25-03-2020
3

t/m
25-3-2020
van
26-3-2020

25-09-2020
4

t/m
25-9-2020
van
26-9-2020

24-03-2021
5

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021

23-09-2021
6

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021
t/m
28-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 30 min

2

62 uur 12 min

3

10 uur 9 min

4

27 uur 42 min

5

3 uur 36 min

6

9 uur 45 min

7

15 uur 21 min

totaal

198 uur 15 min

Toelichting bestede uren
De vermelde uren tijdens deze verslagperiode zijn inclusief de uren einde
faillissement. Dit betreft het eindverslag.

28-04-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij notariële akte van 6 juni 1994 w erd de besloten vennootschap Dreams B.V.
opgericht. De vennootschap dreef een detailhandelszaak in meubels, meer in
het bijzonder de verkoop en montage van kinder- en tienerkamers, alsmede
verkoop van toebehoren. De vennootschap w ordt bestuurd door haar
oprichters Hava B.V. en Ruva B.V. (gezamenlijk bevoegd), die elk 50% van de
gew one aandelen bezitten. Hava B.V. bezit daarnaast 100% van de
prioriteitsaandelen. Enig bestuurder en aandeelhouder van Hava B.V. is de
heer J.H.M. van Aubel en enig bestuurder en aandeelhouder van Ruva B.V. is
de heer R.B.E.C. van Aubel.

26-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
De vennootschap w as ten tijde van haar faillietverklaring niet verw ikkeld in
lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

26-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Bij een eerste inventarisatie bleek dat vrijw el alle bedrijfszekeringen reeds
tegen 1 september 2019 door de directie w aren opgezegd. Dit w as in verband
met het oorspronkelijke voornemen van de directie om de activiteiten uiterlijk
op 1 september 2019 te beëindigen (zie ook 1.5.). De curator heeft getracht de
dekking van de verzekeringen tijdelijk te herstellen, echter w as geen enkele
verzekeraar hiertoe bereid. Zodoende is op dit moment alleen de bedrijfsauto
nog verzekerd.

26-09-2019
1

In verband met verkoop van de bedrijfsauto is bedoelde verzekering inmiddels
opgezegd.

24-12-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde op de w oonboulevard te Heerlen een w inkelruimte
gelegen aan de In de Cramer 146. De verhuurder heeft de huur krachtens
artikel 39 Fw tegen 29 november 2019 opgezegd.

26-09-2019
1

Het gehuurde is op 28 november 2019 aan de verhuurder opgeleverd.

24-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft de directie het volgende verklaard.
Vanaf de crisis in 2008 is de omzet van de onderneming sterk teruggelopen.
Verschillende saneringsmaatregelen hebben in de daarop volgende jaren
geleid tot enig herstel. Echter is de omzet vervolgens opnieuw onder druk
komen te staan als gevolg van online concurrentie. Nadat de hete zomer in
2018 leidde tot een nog grotere terugval in omzet is het besluit genomen om
de bedrijfsactiviteiten op termijn te gaan beëindigen. In overleg met de bank
heeft vanaf begin 2019 een uitverkoop plaatsgevonden w aarbij een groot deel
van de w inkelvoorraden met hoge kortingen is verkocht. De doelstelling w as
om de activiteiten per 1 september 2019 definitief te beëindigen, aangezien er
een partij gevonden leek te zijn die met ingang van die datum de huur van de
w inkelruimte w ilde gaan overnemen. Echter heeft deze partij uiteindelijk
hiervan afgezien, w aarop de directie w egens de verdere oplopende
huurachterstand geen andere mogelijkheid meer zag dan het eigen
faillissement van de vennootschap te verzoeken.
Deze en eventuele andere oorzaken van het faillissement zullen nog nader
door de curator w orden onderzocht.

26-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

26-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-09-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement is van één persoon het
dienstverband beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-8-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie. (Voor)overleg directie. (Voor)overleg UW V. Verzoek
toestemming rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Ontslagaanzegging.
Toespreken personeel/algehele info faillissement en doorw erken. Organiseren
bijeenkomst met buitendienstmedew erker van UW V. Begeleiding invullen
formulieren. Vragen beantw oorden van individuele w erknemers.

26-09-2019
1

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

26-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Restvoorraad + inventaris

€ 3.327,50

€ 538,40

Systeemplafond

€ 1.210,00

€ 0,00

Bedrijfsauto

€ 5.384,50

€ 871,25

totaal

€ 9.922,00

€ 1.409,65

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen bestaan uit een kleine hoeveelheid
w inkelinventaris en een bedrijfsauto van het merk Fuso, type Canter
(bouw jaar 2012). De curator voert momenteel overleg met de Rabobank over
de verkoop (zie ook 5.4.).

26-09-2019
1

Met toestemming van de rechter-commissaris en de bank zijn de (restant)
voorraden, inventaris en bedrijfsauto verkocht aan Bob Gimbrère Management
B.V. Zij bracht de hoogste bieding uit. Verder heeft de boedel een vergoeding
ontvangen voor de overname van het tot de boedel behorende
systeemplafond.

24-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
P.M.

26-09-2019
1

De inventaris en het systeemplafond kw alificeren als bodemzaken en zijn
daarom namens de fiscus verkocht.

24-12-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie en bank.

26-09-2019
1

Benaderen overname-kandidaten. Organiseren kijkdag. Opstellen activaovereenkomst. Correspondentie rechter-commissaris. Overige
w erkzaamheden.

24-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft de w inkelvoorraad die na de uitverkoop nog is overgebleven,
bestaande uit o.a. klerenkasten, matrassen, bureaus, stoelen, verlichting en
decoratie. De curator voert momenteel overleg met de Rabobank over de
verkoop (zie ook 5.4.).

26-09-2019
1

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

26-09-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres,
telefoon- en faxnummer(s).

26-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

26-09-2019
1

Uit onderzoek is gebleken dat de URL w w w .dreams.nl privé-eigendom is van
dhr. R. van Aubel.

24-12-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissmentsdebiteuren (tussen € 5.000
en € 10.000)

€ 11.745,19

€ 11.595,19

€ 1.403,02

€ 442,04

€ 442,04

€ 0,00

€ 12.187,23

€ 12.037,23

€ 1.403,02

boedeldebiteur
totaal

Boedelbijdr.

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

26-09-2019
1

Volgens opgave van de directie zou de debiteurenpost tussen de € 5.000,00
en € 10.000,00 bedragen. Aangezien gefailleerde haar debiteurenvorderingen
heeft verpand aan de Rabobank voert de curator momenteel overleg met deze
bank over de incasso (zie ook 5.4.).
Overeengekomen is dat de curator de incasso ten behoeve van de bank zal
uitvoeren tegen een boedelbijdrage van 10% (zie ook 5.4).

24-12-2019
2

De inning van de debiteuren is afgerond. Alle zekerheden zijn uitgew onnen en
er is afgerekend met de Rabobank. De bank heeft terzake - na aftrek van een
boedelbijdrage van € 1.403,02 (incl. btw ) - een bedrag à € 10.192,17
ontvangen.

25-09-2020
4

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

26-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 30.991,24

26-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft van gefailleerde een bedrag van €
30.991,24 te vorderen uit hoofde van een ná faillissement uitbetaalde
bankgarantie aan de verhuurder van de w inkelruimte.

Toelichting vordering van bank(en)

24-12-2019
2

Op een (giro)rekening bij de ING Bank w erd nog een positief saldo van €
2.377,00 aangetroffen. Dit bedrag is inmiddels overgeboekt naar de
boedelrekening.

€ 17.232,30

25-09-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
Nu de inning van de debiteuren is afgerond zijn alle zekerheden uitgew onnen
en is er afgerekend met de Rabobank. De bank heeft terzake - na aftrek van
een boedelbijdrage - een bedrag à € 10.192,17 ontvangen. De
restantvordering bedraagt hierna € 17.232,30 en is als concurrente vordering
opgenomen op de crediteurenlijst.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen lopende leasecontracten aangetroffen.

26-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor hetgeen de Rabobank van gefailleerde te vorderen heeft of zal krijgen,
zijn door gefailleerde de volgende zekerheden verstrekt:

26-09-2019
1

Verpanding van inventaris, voorraad en vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
De curator voert momenteel overleg met de bank over de uitw inning van de
zekerheden en de verdeling van de opbrengst.

26-09-2019
1

In opdracht van de Rabobank heeft de curator de (restant)voorraden en de
bedrijfsw agen verkocht tegen een boedelbijdrage van 20% van de
verkoopopbrengst. Met betrekking tot deze verkoop zal binnenkort met de
bank w orden afgerekend. Verder is met de bank overeengekomen dat de
curator de openstaande debiteurenposten zal incasseren ten behoeve van de
bank tegen een boedelbijdrage van 10%.

24-12-2019
2

Inmiddels zijn de debiteuren geïnd en is er volledig m et de bank afgerekend.

25-09-2020
4

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

26-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

26-09-2019
1

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

26-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.812,67

25-09-2020
4

Toelichting
Boedelbijdrage verkoop inventaris/voorraden € 1.409,65
Boedelbijdrage debiteuren € 1.403,02.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie. Correspondentie en overleg met de Rabobank. Dossierstudie en
overige w erkzaamheden.

26-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de faillietverklaring heeft de curator de uitverkoop nog enkele dagen
voortgezet. Vervolgens is de w inkel gesloten en zijn de activiteiten beëindigd.

26-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
P.M.

26-09-2019
1

Met de uitverkoop is een omzet van € 6.127,26 gerealiseerd.

24-12-2019
2

Tevens is er een bedrag van € 442,04 geïncasseerd voor de uitleen van
personeel in de boedelperiode.

23-09-2021
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie. Tijdelijk voortzetten uitverkoop. Overleg met directie, personeel
en rechter-commissaris over doorw erken. Diverse operationele
w erkzaamheden.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

26-09-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht maar heeft
helaas moeten concluderen dat deze mogelijkheden er niet w aren.

26-09-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

26-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

26-09-2019
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-09-2019
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie.

26-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

26-09-2019
1

Onderzoek zal naar verw achting in de volgende verslagperiode w orden
afgerond.

23-09-2021
6

Aan de boekhoudplicht is voldaan. Onderzoek is afgerond.

28-04-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

over 2015
over 2016
over 2017
over 2018

is
is
is
is

op
op
op
op

31 januari 2017 gedeponeerd.
8 december 2017 gedeponeerd.
3 december 2018 gedeponeerd.
3 juli 2019 gedeponeerd.

26-09-2019
1

Alle jaarrekeningen zijn gedeponeerd binnen de (12 maanden-) termijn van
artikel 2:394 lid 3 BW . Nb. Voor het boekjaar 2015 geldt nog de oude
deponeringstermijn van 13 maanden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

26-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de oprichtingsakte en de daaraan gehechte bankverklaring is aan de
stortingsverplichting voldaan.

26-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-09-2019
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

23-09-2021
6

Onderzoek zal naar verw achting in de volgende verslagperiode w orden
afgerond.

Nee
Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur/onrechtmatig handelen is niet gebleken. Onderzoek
is hiermee afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

28-04-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

26-09-2019
1
23-09-2021
6

Onderzoek zal naar verw achting in de volgende verslagperiode w orden
afgerond.

Nee

28-04-2022
7

Toelichting
Er is geen sprake gew eest van paulianeus handelen. Onderzoek is afgerond.

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

26-09-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.980,15

26-09-2019
1

Toelichting
Door de verhuurder Heerlen I Invest N.V. is een laag preferente
boedelvordering ingediend van € 12.980,15 in verband met vanaf datum
faillissement verschuldigde huur.

€ 29.738,88

25-03-2020
3

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering à € 16.758,73 ingediend.

€ 32.105,21
Toelichting
Heerlen I Invest B.V. € 12.980,15
UW V (na verhoging) € 17.784,60
Aegon Schadeverzekering NV € 619,31
Enexis Netbeheer B.V. € 721,15

25-09-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

26-09-2019
1

Nog niet ingediend.

€ 25.188,00

24-12-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-09-2019
1

Nog niet ingediend.

€ 5.987,52

25-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 30.991,24

26-09-2019
1

Toelichting
Coöperatieve Rabobank U.A.: € 30.991,24

€ 0,00

25-09-2020
4

Toelichting
Nu de inning van de debiteuren is afgerond zijn alle zekerheden uitgew onnen
en er is afgerekend met de Rabobank. De bank heeft terzake - na aftrek van
een boedelbijdrage - een bedrag à € 10.192,17 ontvangen. De
restantvordering bedraagt hierna € 17.232,30 en is als concurrente vordering
opgenomen op de crediteurenlijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

26-09-2019
1

8

24-12-2019
2

11

25-03-2020
3

15

25-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.832,12

26-09-2019
1

€ 41.745,84

24-12-2019
2

€ 44.152,61

25-03-2020
3

€ 64.366,77

25-09-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-09-2019
1

Gebrek aan baten. Het boedelsaldo is onvoldoende om het volledige salaris
van de curator en de overige boedelvorderingen te voldoen.

28-04-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie.

26-09-2019
1

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

26-09-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

26-09-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

26-09-2019
1

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

26-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.

verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden;
(verder) aanschrijven crediteuren;
innen debiteuren;
onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

1. verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden - afgew ikkeld.
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgew ikkeld.

26-09-2019
1

24-12-2019
2

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

1. verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden - afgew ikkeld.
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgew ikkeld.
3. innen debiteuren - afgerond.

25-09-2020
4

Resteert:
1. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
2. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

1. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden - afgerond.

28-04-2022
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Resteert:
1. afw ikkeling faillissement, w aaronder btw -aangifte over de
boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de verkoop van
de aangetroffen bedrijfsmiddelen en voorraden, de 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 á drie jaar afgerond zal zijn.

26-09-2019
1

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de 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 tw ee jaar afgerond zal zijn.

24-12-2019
2

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de 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 anderhalf jaar afgerond zal zijn.

25-03-2020
3

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de
verdere afw ikkeling van het faillissement binnen een jaar afgerond zal zijn.

25-09-2020
4

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de
verdere afw ikkeling van het faillissement binnen een half jaar afgerond zal zijn.

23-09-2021
6

Nu het rechtmatighedenonderzoek is afgerond kan het faillissement verder
financieel w orden afgew ikkeld. Dit betreft het eindverslag.

28-04-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

26-09-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

