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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ambiance Evenementen B.V.
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Gegevens onderneming
Ambiance Evenementen B.V. is statutair gevestigd te Beekbergen, gemeente
Apeldoorn en (voorheen) kantoorhoudende te (7021 HB) Zelhem aan de
Ruurlosew eg 25 en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer: 08158372.
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Ambiance Evenementen B.V. bestaan uit drie onderdelen:
-Verhuren van spelmateriaal;
-Verzorgen van promotieactiviteiten (o.a. suikerspinw agentje,
ballonversiering, poffertjeskraam);
-Verzorgen en organiseren van personeelsfeesten/-bijeenkomsten, w .o. ook
aankleding van feesten.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen van gefailleerde over de boekjaren 2007
t/m 2016, alsmede de voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2017 en de
tussentijdse cijfers voor het jaar 2018 bij de bestuurder van gefailleerde
opgevraagd, maar tot op heden, ondanks herhaalde herinneringen, niet
mogen ontvangen.
Uit het bedrijfsprofiel dat de curator heeft opgevraagd bij de Kamer van
Koophandel volgen de volgende algemene gegevens ter zake van het
balanstotaal uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2014, 2015 en 2016
van gefailleerde:
2016: € 68.364
2015: € 80.227
2014: € 127.393
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Boedelsaldo
11-10-2018
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Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
11-10-2018
1

van
4-9-2018
t/m
10-10-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32,70 uur

totaal

32,70 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen d.d. 4
september 2018 is het faillissement uitgesproken van de besloten
vennootschap Ambiance Evenementen B.V. Daarbij w erd mevrouw mr.
A.M.P.T. Blokhuis benoemd tot rechter-commissaris en mevrouw mr. I.J.M.
W illems aangesteld tot curator. Het faillissement is uitgesproken na indiening
van een verzoek tot faillietverklaring d.d. 14 augustus 2018 door Hassink
Drukkers B.V. en Hassink Beheer B.V.
Dit verslag, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementsw et, ziet toe op de
w erkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten in de eerste vijf
w eken van het faillissement.
De curator plaatst de kanttekening dat in zijn algemeenheid geldt dat dit
openbaar verslag met grote zorg is samengesteld. Zij kan echter niet instaan
voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde
informatie nog niet geopenbaard kan w orden, dan w el nog niet beschikbaar
is. Het verslag beoogt niet om verantw oording af te leggen over de stand
van de boedel of een volledig overzicht te geven. Aan dit verslag kunnen
door individuele schuldeisers dan ook geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Uit de akte van oprichting volgt dat de besloten vennootschap Ambiance
Evenementen B.V., hierna genoemd: “gefailleerde”, is opgericht op 3 april
2007. De vennootschap van gefailleerde w erd opgericht door de besloten
vennootschap Molenrak Investments B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (7361 TS) Beekbergen, gemeente Apeldoorn aan de
Berg en Dalw eg 12A, w elke vennootschap w ettelijk w ordt vertegenw oordigd
door haar bestuurder Molenrak Beheer B.V., statutair gevestigd te Zeew olde
en kantoorhoudende te (7361 TS) Beekbergen, gemeente Apeldoorn, aan de
Berg en Dalw eg 12A, w elke vennootschap w ettelijk w ordt vertegenw oordigd
door haar bestuurder de heer Hendrikus Johannes Joseph van Bon, geboren
te Huissen op 24 januari 1969. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
bestaan volgens het handelsregister uit: “Dienstverlening voor uitvoerende
kunst. Het bedenken en uitvoering geven aan personeelsfeesten,
bedrijfsbijeenkomsten en promotionele activiteiten.”
De eerste inschrijving van gefailleerde in het handelsregister vond plaats op
5 april 2007. Molenrak Investments B.V. w as enig aandeelhouder bij
oprichting. Sedert 26 juli 2012 is de besloten vennootschap Van Bon Advies
B.V., eveneens statutair gevestigd te (7361 TS) Beekbergen, gemeente
Apeldoorn aan de Berg en Dalw eg 12A, enig bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde.
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1.2 Lopende procedures
Er w aren per datum faillissement, voor zover de curator bekend, geen
lopende procedures aanhangig.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Ten name van gefailleerde is een bedrijfsautoverzekering afgesloten bij
verzekeringsmaatschappij N.V. Univé Schade ter zake van tw ee voertuigen.
De curator heeft de verzekeringsmaatschappij aangeschreven. Zij komt hier
in het volgend verslag op terug. Tevens verw ijst de curator naar hetgeen is
opgemerkt onder volgnummer 3.3 ter zake van het onderw erp
“bedrijfsmiddelen”.
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as ten behoeve van gefailleerde
tevens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Tot op heden
heeft de curator evenw el daarvan geen gegevens aantroffen dan w el
ontvangen. De curator verricht nader onderzoek.
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1.4 Huur
Tussen gefailleerde als “huurder” en J. van Campen, E. van Campen en I. van
Campen, hierna tezamen genoemd “Verhuur Ruurlosew eg 25” als
“verhuurder” w as een huurovereenkomst gesloten ter zake van een
bedrijfsruimte (een hal van 170 m2), een kantoorruimte en tw ee
parkeervakken gelegen te (7021 HB) Zelhem aan de Ruurlosew eg 25. De
huurprijs bedroeg in 2017 € 1.029,50 per maand. Nadat de huurachterstand
aanzienlijk w as opgelopen, heeft de verhuurder de huurovereenkomst
opgezegd. Vervolgens is (met w ederzijds goedvinden) de huurovereenkomst
beëindigd per 1 oktober 2017. De verhuurder heeft bevestigd dat de
bedrijfsruimte per 30 september 2017 leeg en ontruimd is opgeleverd. De
verhuurder heeft zijn vordering op gefailleerde ter verificatie aangemeld.
Deze is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren
voor een totaalbedrag ad € 28.802,63.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator verricht nog nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement.
Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator getracht
contact op te nemen met de (middellijk) bestuurder van gefailleerde, de heer
H.J.J. van Bon. Na enige tijd is het de curator gelukt om hem in contact te
komen. Het eerste oriënterend gesprek vond plaats op 10 september 2018
op het kantoor van de curator.
De heer Van Bon w erd bij deze bespreking vergezeld door de heer T.
Tankink, voormalig w erknemer van gefailleerde. De heer Tankink gaf aan dat
hij de functie had van directeur en in die hoedanigheid (onder meer)
verantw oordelijk w as voor de dagelijkse gang van zaken. Beide heren delen
de curator mede dat de bedrijfsactiviteiten medio mei 2018 zijn gestaakt.
Gevraagd naar de oorzaken en omstandigheden rond het faillissement van
gefailleerde geven zij aan dat de opdrachten in golven kw amen en dat het
vaak bijna “mis” ging. Als voornaamste oorzaak van het faillissement w ordt
aangegeven dat er in 2008, bij de aanvang van de crisis, door bedrijven w erd
beknibbeld op openingsactiviteiten en personeelsfeesten en dat het daarna
nooit meer echt op gang is gekomen. De heer Van Bon stelt dat doordat het
w erk in golfbew egingen kw am, er geen buffers konden w orden opgebouw d
en er daardoor w einig tot geen w inst w erd gemaakt. Hij geeft aan dat de
w inst die w erd gemaakt, w erd gebruikt om de verliezen te dekken. De heer
Tankink geeft aan dat het in het eerste half jaar van 2017 erg slecht ging met
gefailleerde. Albert Heijn - op dat moment de grootste klant - dreigde w eg te
vallen. Op 1 januari 2018 is dat volgens de heer Tankink ook gebeurd. In juli
2017 is door beide heren besloten om te snijden in de kosten en onder
andere om met het personeel een beëindigingsovereenkomst te sluiten op
economische gronden. De heer Tankink stelt dat de w erkzaamheden die na
juli 2017 uitgevoerd moesten door gefailleerde, door gefailleerde zijn
uitbesteed aan derden. De bestuurder geeft aan dat niet alleen medio 2017
is getracht om de kosten te reduceren, maar dat tevens is geprobeerd om
aan alle crediteuren een akkoord aan te bieden. Schriftelijke bew ijsstukken
daarvan heeft de curator opgevraagd, maar tot op heden niet ontvangen. De
bestuurder stelt dat de liquiditeitspositie van gefailleerde te beperkt bleef om
tijdig aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Op verzoek van de besloten vennootschap Hassink Drukkers B.V. en Hassink
Beheer B.V. w erd gefailleerde op 4 september 2018 door de rechtbank
Gelderland, zittingsplaats Zutphen in staat van faillissement verklaard.
Tijdens de behandeling van het faillissementsrekest van beide voornoemde
verzoekers ter zitting van de rechtbank w as tevens de hierna onder
volgnummer 2.1 bedoelde w erknemer van gefailleerde met zijn advocaat
aanw ezig op uitnodiging van de rechtbank, omdat namens voornoemde
w erknemer eveneens een verzoek tot faillietverklaring van gefailleerde w as
ingediend.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
8
In 2017 w aren er vier vaste medew erkers en vier oproepkrachten (die niet
meer w erden opgeroepen/ingehuurd). De overeenkomsten van drie van de
vier vaste medew erkers zijn volgens de bestuurder per 31 oktober 2017 met
een beëindigingsovereenkomst geëindigd. De curator verricht nog verder
onderzoek naar deze w ijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten.
De arbeidsovereenkomst met de vierde vaste kracht is niet tot een einde
gekomen in verband met een ziekmelding door de betreffende w erknemer.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-9-2018

1

De curator heeft de enige nog in dienst zijnde w erknemer met
toestemming van de rechter-commissaris bij brief d.d. 6 september
2018 het ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Gedurende de eerste periode na datum faillissement heeft de
faillissementsmedew erkster van de curator overleg gevoerd met het UW V in
verband met het ontslag van de w erknemer. Tevens heeft de curator zow el
telefonisch als schriftelijk gecorrespondeerd met de w erknemer.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezat, voor zover bekend, geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Dit is niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder van gefailleerde bezat gefailleerde nauw elijks
bedrijfsmiddelen. De curator verw ijst tevens naar hetgeen is opgemerkt
onder volgnummer 1.4. Er w ordt aangegeven dat in verband met de
ontruiming van de bedrijfsruimte veel materiaal/inventaris zou zijn
w eggegooid. Daarnaast zouden de bruikbare bedrijfsmiddelen door
gefailleerde onderhands dan w el per veiling zijn verkocht. De
bedrijfsmiddelen van gefailleerde zouden onder meer bestaan uit
(verouderde) kantoorinventaris, alsmede een kleine muziekinstallatie, een
kinderkop van Jut, poffertjeskraam en een popcornmaker. De curator heeft
concrete informatie ter zake van de bedrijfsmiddelen bij de bestuurder
opgevraagd, maar tot op heden niet mogen ontvangen. Nader onderzoek
w ordt verricht.
Daarnaast behoren tot bedrijfsmiddelen van gefailleerde tw ee bedrijfsauto’s.
Het betreft een Ford, type Transit 260S FD DC 75 LR 4,23, bouw jaar 2002 en
een Renault, type Traffic 1000L1 H1 1.9 DCI 100, bouw jaar 2002.
Uit onderzoek volgt dat beide bedrijfsauto’s zich bevinden op het w oonadres
van een w erknemer van gefailleerde, de heer Tankink. Op basis van de
beschikbare informatie heeft de curator de w aarde van beide voertuigen
onderzocht. In opdracht van de curator zijn de voertuigen tevens getaxeerd
door een taxateur verbonden aan het Nederlands Taxatie- Adviesbureau
(NTAB) door middel van een zogenoemde bureautaxatie.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode vervolgt de curator haar onderzoek naar de
bedrijfsmiddelen van
gefailleerde. Tevens verw ijst de curator naar hetgeen hierboven is
opgemerkt onder volgnummer 3.3. Verder zet de curator haar
w erkzaamheden voort met betrekking tot de verkoop van de beide
voertuigen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde had geen voorraden. Daarnaast w as er op datum faillissement
volgens de bestuurder geen onderhanden w erk dat nog uitgedeclareerd zou
kunnen w orden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Dit is niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Dit is niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Dit is niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Op dit moment is de omvang van de debiteurenportefeuille op de
faillissementsdatum niet bekend. Volgens opgave door de (middellijk)
bestuurder van gefailleerde tijdens het eerste oriënterend gesprek, w aren er
per datum geen openstaande posten. De heer Tankink, die tijdens
voornoemd gesprek eveneens aanw ezig w as, alsmede die binnen
gefailleerde verantw oordelijk w as voor de bedrijfsvoering, gaf evenw el aan
dat de koopsom voor de verkochte bedrijfsmiddelen niet volledig zou zijn
voldaan. De curator verw ijst tevens naar hetgeen is opgemerkt onder
volgnummer 3.5 onder “bedrijfsmiddelen”. De curator heeft een actuele
debiteurenlijst opgevraagd bij de bestuurder, maar tot op heden niet
ontvangen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de volgende verslagperiode zullen de onder volgnummer 4.1 genoemde
w erkzaamheden w orden voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De huisbankier van gefailleerde, ABN AMRO Bank N.V., in dit verslag hierna
aangemerkt als “de bank”, heeft aangegeven dat zij per datum faillissement
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w elisw aar een vordering heeft op gefailleerde, maar dat zij deze – nu de
hoogte daarvan lager is dan € 500,00 – niet ter verificatie bij de curator
aanmeldt. Uit de bankafschriften volgt dat het saldo op de ten name van
gefailleerde aangehouden ondernemersrekening bij de bank op datum
faillissement bedroeg negatief € 8,15.

5.2 Leasecontracten
Dit is niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Dit is niet aan de orde. De bank heeft geen melding gemaakt van aan haar
verstrekte zekerheden. Uit van de (middellijk) bestuurder ontvangen
informatie uit de boekhouding van gefailleerde volgt evenw el dat gefailleerde
op enig moment aan de bank zekerheden heeft verstrekt in vorm van een
verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen. Deze zekerheden
w aren aan de bank verstrekt in verband met een op enig moment met
gefailleerde overeengekomen kredietovereenkomst. Het is de curator op dit
moment niet bekend of dan w el w anneer voornoemde zekerheden zijn
komen te vervallen.
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5.4 Separatistenpositie
Dit is niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Dit is niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Kortheidshalve verw ijst de curator naar hetgeen is opgemerkt onder
volgnummer 5.3 “Beschrijving zekerheden”.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Dit is niet aan de orde. Voor datum faillissement w aren, naar eigen zeggen
door de bestuurder van gefailleerde, alle bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
Dit is niet aan de orde.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Dit is niet aan de orde.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Dit is niet aan de orde.
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6.5 Verantwoording
Dit is niet aan de orde.
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6.6 Opbrengst
Dit is niet aan de orde.
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6.7 Boedelbijdrage
Dit is niet aan de orde.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Dit is niet aan de orde.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit onderw erp w ordt nog nader onderzocht door de curator. De curator heeft
een gedeelte van de boekhouding van gefailleerde ontvangen. Nadere
(administratieve) gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde. De curator is thans in afw achting van deze gegevens.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft de jaarrekeningen over de boekjaren 2007 t/m 2017
opgevraagd bij de bestuurder, maar tot op heden niet mogen ontvangen.
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Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel volgt de
hierna volgende informatie:
De (voorlopige) jaarrekening over het boekjaar 2016 w erd op 1 augustus
2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2015 w erd op 31 januari 2017
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2014 w erd op 5 augustus 2015
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2013 w erd op 28 januari 2015
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2012 w erd op 30 januari 2014
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2011 w erd op 31 januari 2013
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2007 w erd op 3 februari 2009
gedeponeerd.
Informatie over de deponeringen van (de) jaarrekeningen over de boekjaren
2008, 2009 en 2010 zijn niet bekend bij de curator.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit is niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting van de aandelen is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie boven.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Naast de faillissementskosten (w aaronder het salaris curator) heeft het UW V
een vordering ter zake van overnameverplichtingen w erknemer. De omvang
van deze boedelvordering moet nog w orden vastgesteld.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.484,00
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De belastingdienst heeft 13 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van
€ 26.484,00. Deze vorderingen hebben betrekking op omzetbelasting,
loonheffing en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend in het faillissement.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.548,00
De tw ee aanvragers van het faillissement hebben hun preferente vordering
ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag bij de curator
ingediend tot een bedrag van € 1.548,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

11-10-2018
1

Aan het einde van de verslagperiode hebben totaal zes concurrente
crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator aangemeld. Het
feitelijk aantal concurrente crediteuren ligt w aarschijnlijk hoger. De curator
heeft alle bekende crediteuren schriftelijk uitgenodigd hun vordering op
gefailleerde formeel aan te melden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.026,11
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voortgang inventariseren en beoordelen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er w ordt op dit moment geen procedure gevoerd.
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9.2 Aard procedures
Dit is niet van toepassing.

11-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Dit is niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Dit is niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de curator onder
meer concreet zijn gericht op de volgende punten:
- Nadere bestudering van de administratie van gefailleerde (volgnummers 1.2
en 7.1.);
- Voortgang onderzoek verzekeringen en oorzaak faillissement (volgnummers
1.3 en 1.5);
- Voortgang onderzoek bedrijfsmiddelen en verkoop voertuigen (volgnummer
3.3);
- Voortgang onderzoek beëindigingsovereenkomsten (volgnummer 2);
- Het doen van onderzoek naar de debiteur (volgnummer 4);
- Voortgang rechtmatigheidsonderzoek (volgnummers 7.1, 7.4 en 7.5).
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Daarnaast zal de curator de w erkzaamheden verrichten die gebruikelijk zijn
in faillissementen, w aaronder crediteurenafw ikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld, is
afhankelijk van de hierboven genoemde punten. Gelet op de in de boedel
aanw ezige activa en de in de toekomst nog te verw achten activa, verw acht
de curator dat het faillissement zal eindigen zoals bedoeld in art. 16 Fw
(opheffing bij gebrek aan baten).
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10.3 Indiening volgend verslag
11-1-2019

11-10-2018
1

10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen is opgemerkt onder volgnummer 10.1 van
dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen
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