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Algemene gegevens
Naam onderneming
W itgoeddumper BV

14-01-2020
1

Gegevens onderneming
W itgoeddumper BV h.o.d.n. Partijdumper, Partij Dumper, partijdumper.nl,
W asmachinetopper en W asmachinetopper.nl

14-01-2020
1

W estsingel 54
5801 TX Venray
KvK-nummer 68282710

Activiteiten onderneming
Uitoefenen van activiteiten op het gebied van in- en verkoop, detail- en
groothandel van w itgoed. Detailhandel in overige consumentenartikelen,
w ebw inkel met verkoop van restpartijen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

14-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-01-2020
1

€ 45,16

14-04-2020
2

€ 45,16

12-01-2021
4

€ 39,96

12-07-2021
5

€ 1.139,96

10-01-2022
6

Verslagperiode
van
17-12-2019

14-01-2020
1

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

14-04-2020
2

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020

14-07-2020
3

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

12-01-2021
4

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

12-07-2021
5

t/m
11-7-2021
van
12-7-2021
t/m
9-1-2022

Bestede uren

10-01-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 12 min

2

19 uur 0 min

3

6 uur 0 min

4

18 uur 0 min

5

13 uur 30 min

6

12 uur 0 min

totaal

77 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder is mevrouw M.J.J. Paijmans.

14-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

14-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn reeds voor het faillissement beëindigd.

14-01-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is reeds voor het faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

14-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de vennootschap heeft ten aanzien van de oorzaken van
het faillissement het volgende aangegeven.

14-01-2020
1

In 2011 is men met de verkoop van B keuze apparaten w itgoed onder de
naam Partijdumper / W itgoeddumper begonnen in een loods in Sw olgen. Deze
apparaten w erden via Markplaats en w ebsite verkocht. B keuze apparaten zijn
nieuw e en gerefurbisched koelkasten, w asmachines ect die een lichte
beschadiging hebben of als 30 dagen retourneren naar de fabrikant w erden
teruggezonden. Deze apparaten kon men in partijen kopen in Engeland,
Frankrijk en Duitsland bij de merken LG en Samsung. Prijstechnisch w as de
inkoop zeer gunstig w aardoor men zich kon onderscheiden in de markt. Tot
2013 liep dit heel erg goed totdat er Europese regelgeving kw am w aarbij
strengere eisen w erden gesteld aan deze (gebruikte) producten.
Er is in 2013 gekozen om een w inkel te openen in Venray. Vanuit deze w inkel
is men nieuw e w itgoed apparaten gaan verkopen van alle gerenommeerde
merken (Samsumg, AEG, LG, Siemens ect). De omzet w as stabiel en men
maakte een kleine w inst. In september 2016 is de w inkel volledig afgebrand.
Alle w inkelvoorraad is daarbij verloren gegaan. Tw ee w eken later ben is men
na overleg met de verzekeringsmaatschappij op een andere locatie
doorgestart. De bedoeling w as om na maximaal een jaar, als de w inkel w eer
w as herbouw d door de verhuurder, w eer terug te gaan naar de oude locatie.
De herbouw van de oude locatie w erd steeds w eer uitgesteld door de
vergunningen die niet verleend w erden. Na een jaar liep het tijdelijke
huurcontract af en kon het huurcontract alleen w orden verlengd voor een
langere periode. Men heeft besloten om te blijven.
De omzet op deze locatie is echter alleen maar verder gezakt. Het w erd dus
steeds moeilijker om de kop boven w ater te houden. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat het voor w inkels steeds moeilijker w ordt om zich
staande te houden ten opzichte van de internetaanbieders Coolblue,
W ehkamp, Mediamarkt en AO. De onderneming had daarnaast te maken met
tw ee zieke medew erkers die vanw ege overbelasting van tillen langdurig
afw ezig w aren.
In overleg met de adviseur is besloten de w inkeldeuren per 1 augustus 2019
te sluiten. Er w aren geen reserves meer en de verplichtingen konden
nauw elijks nog w orden voldaan. De huur van de w inkel en magazijn kon
w orden beëindigd. De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn
beëindigd en de achterstallige belasting is voldaan. Gepoogd is om alle
crediteuren te voldoen uit de verkoop van de aanw ezige w inkelmodellen en
voorraad. Dat is niet gelukt. Aan hen is een akkoord aangeboden. Een aantal
heeft dat niet geaccepteerd. In overleg met de adviseur is besloten de BV te
liquideren.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement onderzocht en geen
andere oorzaak dan door de bestuurder opgegeven, gevonden.

10-01-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

14-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
W itgoeddumper BV heeft geen onroerende zaken in bezit.

14-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Recherche Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

14-01-2020
1

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

14-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

14-01-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-01-2020
1

Van de accountant van de vennootschap zijn de grootboekkaarten over 2019,
de kolommenbalans 2019 en de jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018
ontvangen. Inmiddels is verzocht om ook de kolommenbalansen en de
grootboekadministratie over de jaren 2017 en 2018 ter hand te stellen. Deze
zijn nog niet ontvangen.

14-04-2020
2

De gevraagde stukken zijn gedurende de verslaperiode ontvangen. Deze
hebben geleid tot een aantal vragen, w elke inmiddels aan de accountant van
de vennootschap zijn gesteld. De antw oorden op deze vragen w orden op
korte termijn verw acht.

14-07-2020
3

De antw oorden op de vragen die ontvangen zijn, zijn bestudeerd door de
curator. De curator heeft uit de antw oorden bepaalde conclusies getrokken
w elke hij w il bespreken met de bestuurder zodra deze vanuit Spanje naar
Nederland kan reizen. De verw achting is dat dit in februari zal zijn.

12-01-2021
4

Inmiddels is duidelijk dat de bestuurder als gevolg van ale reisbeperkingen
vanw ege de Corona uitbraak niet naar Nederland zal afreizen. De curator heeft
een afspraak gemaakt voor een Teams meeting. De eerste keer is deze als
gevolg van een misverstand niet doorgegaan. Een tw eede meeting is gepland
voor 15 juli aanstaande.

12-07-2021
5

Inmiddels heeft een overleg plaatsgevonden en is er in overleg met de
rechter-commissaris een minnelijke regeling tot stand gekomen. Op grond
van deze regeling is er een totaalbedrag van EUR 1.100,- op de
boedelrekening bijgeschreven. De regeling is daardoor behoorlijk
nagekomen.

10-01-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

14-01-2020
1

De jaarrekening 2017 is op 8 november 2018 gedeponeerd en de jaarrekening
2018 is op 6 mei 2019 gedeponeerd. De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig
gedeponeerd.

14-04-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

14-01-2020
1

Niet van toepassing.

14-04-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-01-2020
1

Ongew ijzigd.

14-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1.

14-01-2020
1

14-04-2020
2

10-01-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1. Thans afgew ikkeld.

14-01-2020
1

14-04-2020
2

10-01-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onder 7.1.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-01-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De grootboekkaarten over 2019, de kolommenbalans 2019 en de
jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn bekeken. Vervolgens zijn nog
enige stukken uit de administratie opgevraagd. Deze stukken zijn nog niet
ontvangen.

14-04-2020
2

De stukken die opgevraagd zijn, zijn in de afgelopen verslaperiode ontvangen.
Deze stukken hebben tot het stellen van een aantal aanvullende vragen
geleid. De antw oorden op deze vragen w orden op korte termijn verw acht.

14-07-2020
3

De curator heeft van de accountant van de vennootschap, tevens adviseur van
de bestuurder de antw oorden ontvangen op de gestelde vragen. Deze
antw oorden hebben geleid tot bepaalde inzichten aan de zijde van de curator
w elke hij w il delen met de bestuurder. Het gesprek over deze inzichten zal
plaatsvinden zodra de bestuurder vanuit Spanje naar Nederland kan komen.
Gezien de maatregelen ter bestrijding van de Corona virus laat dit nog even op
zich w achten. W aarschijnlijk zal de bestuurder in februari naar Nederland
komen.

12-01-2021
4

De curator heeft de Teams meeting voorbereid w elke niet doorgegaan is. Op
15 juli aanstaande staat een nieuw e poging gepland.

12-07-2021
5

Overleg heeft plaatsgevonden en regeling is inmiddels voldaan. Zie 7.1.

10-01-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m.

14-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Niet ingediend.
€ 6.933,00

14-01-2020
1

14-04-2020
2

Toelichting
Betreft Omzetbelasting
€ 27.842,00

8.3 Pref. vord. UWV

12-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet ingediend.

14-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.166,92

14-01-2020
1

Toelichting
Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

14-01-2020
1

12

14-04-2020
2

14

14-07-2020
3

15

12-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.140,40

14-01-2020
1

€ 112.412,99

14-04-2020
2

€ 115.073,43

14-07-2020
3

€ 115.126,74

12-01-2021
4

€ 115.345,11

10-01-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

14-01-2020
1

Ongew ijzigd.

12-07-2021
5

Faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten.

10-01-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

14-01-2020
1

In de afgelopen verslaperiode heeft met een aantal crediteuren overleg
plaatsgevonden over hun vordering.

12-01-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is nog in afw achting van enige stukken die door de adviseur moeten
w orden aangeleverd. Deze zullen w orden bestudeerd. Verder zal er in de
komende verslaperiode onderzoek gedaan w orden naar de door de
bestuurder opgegeven oorzaken van het faillissement en de verkoop van de
voorraad voorafgaand aan het faillissement.

14-01-2020
1

Na bestudering van de opgevraagde stukken zullen de hiervoor beschreven
onderzoeken w orden afgerond.

14-04-2020
2

Zodra de bestuurder vanuit Spanje naar Nederland is afgereisd zal overleg
plaatsvinden. Verw acht w ordt dat dit overleg in februari kan plaatsvinden.

12-01-2021
4

Voor donderdag 15 juli aanstaande is een Teams overleg gepland met de
bestuurder. Daarna zal w orden bepaald op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

12-07-2021
5

Overleg heeft plaatsgevonden en de regeling is nagekomen. Zie 7.1. Het
faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten.

10-01-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

14-01-2020
1

Zie hiervoor.

12-07-2021
5

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10-01-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

14-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

