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Algemene gegevens
Naam onderneming
Timberfield B.V.

14-08-2019
1

Gegevens onderneming
Verslag 1: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Timberfield B.V., met haar statutaire zetel te Huissen, gemeente Lingew aard,
aldaar tevens kantoorhoudende aan de (6851 EH) Handelstraat 29 en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 71591472.

14-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1: Gefailleerde dreef een groothandel in houten huis- en
decoratieproducten. Zij kocht hout in, bew erkte dit tot eindproducten en
verkocht de eindproducten aan (veelal) tuincentra.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 93.992,00

€ -66.962,00

€ 181.398,00

2018

€ 201.252,00

€ -56.279,00

€ 161.907,00

Toelichting financiële gegevens

14-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: In opdracht van de curator heeft een accountant de administratie
van gefailleerde veiliggesteld. Deze accountant zal voorts een quickscan op de
administratie uitvoeren. De curator is in afw achting van het rapport van de
accountant.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator heeft de quickscan van de accountant ontvangen. De
quickscan zal w orden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.
Daarover meer onder hoofdstuk 7 van dit verslag.

13-11-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

14-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-08-2019
1

€ 942,78

13-11-2019
2

€ 23.014,54

13-02-2020
3

Verslagperiode
van
11-6-2019

14-08-2019
1

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

13-11-2019
2

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019
t/m
13-2-2020

Bestede uren

13-02-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 30 min

2

33 uur 36 min

3

23 uur 54 min

totaal

114 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: De heer Brouw er is de enig bestuurder van gefailleerde. Op datum
faillissement w aren de aandelen in Timberfield B.V. verdeeld over vier
aandeelhouders, w aarvan de heer Brouw er er één is.

14-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Op datum faillissement w aren er tw ee procedures aanhangig bij de
rechtbank Gelderland, sector kanton. Zie voorts onder hoofdstuk 9,
procedures.

14-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: Gefailleerde liep op datum faillissement achter met de betalingen
van verzekeringspremies.

14-08-2019
1

1.4 Huur
Verslag 1: Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Handelsstraat 29 te
Huissen. Op 28 mei 2019, derhalve voor datum faillissement, heeft de
verhuurder de huur opgezegd tegen 1 december 2019. Ter beperking van de
boedelschuld heeft de curator op 17 juni 2019 (met machtiging van de rechtercommissaris) de huur opgezegd tegen de hem ex artikel 39 Faillissementsw et
ten dienste staande opzegtermijn van drie maanden.

14-08-2019
1

Verslag 2: De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de pandeigenaar. De partij die
de veiling van de inventaris en voorraad heeft verzorgd, Troostw ijk Auctions
B.V., heeft de bezemschone oplevering verzorgd.

13-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: Gefailleerde komt voort uit een doorstart van het op 31 mei 2018
failliet verklaarde Factory4Home B.V. Na de doorstart viel de omzet tegen,
hetgeen het bestuur van gefailleerde w ijt aan terughoudendheid bij het
klantenbestand om met gefailleerde als zijnde de doorstartende partij in zee
te gaan. Uiteindelijk heeft gefailleerde het slechts één jaar volgehouden en
zag zij zich genoodzaakt om op 7 juni 2019 haar eigen faillissement aan te
vragen.

14-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

14-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

14-08-2019
1

Toelichting
Verslag 1: Per 1 februari 2019 heeft een voormalig w erknemer van gefailleerde
ontslag genomen, w aarna 6 personeelsleden resteerden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-6-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel bij brief
van 12 juni 2019 ontslag aangezegd. Op 21 juni heeft in het bijzijn van een
kantoorgenoot van de curator de personeelsintake door het UW V
plaatsgevonden. Het personeel is daarbij een toelichting gegeven op het
faillissement.

14-08-2019
1

Verslag 3: Afgerond.

13-02-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

14-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

14-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bodemzaken

€ 27.893,00

TT Cutter Machine
totaal

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 481,80

€ 27.893,00

€ 481,80

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Ruw w eg kunnen de bedrijfsmiddelen van gefailleerde w orden
onderverdeeld in kantoorinventaris en diverse houtbew erkingsmachines.

14-08-2019
1

Verslag 2: Troostw ijk Auctions B.V. heeft de bedrijfsmiddelen geveild. De
opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt (vooralsnog) € 24.893,00. Daarop
in mindering strekken kosten van in totaal € 10.536,33 voor het huren van een
heftruck, het afvoeren van (chemisch) afval, het huren van een generator en
de commissie voor de veilingmeester.

13-11-2019
2

Bij de veiling is een CNC freesmachine verkocht voor een bedrag van € 4.000,-.
Deze freesmachine is w el betaald, echter ondanks diverse verzoeken niet door
de koper opgehaald en dus niet geleverd. Conform het veilingreglement van
Troostw ijk Auctions B.V. w ordt de freesmachine daarom per 14 november 2019
opnieuw ter veiling aangeboden.
Een partij heeft met belegstukken aangetoond eigenaar te zijn van een TT
Cutter Machine. De curator heeft de TT Cutter Machine uitgeleverd aan de
eigenaar en is daarvoor een boedelbijdrage van EUR 481,80 overeengekomen.
De boedelbijdrage is ontvangen op de boedelrekening.
Verslag 3: De herveiling van de freesmachine heeft een bedrag van EUR
7.000,- opgeleverd. Daarmee komt de totale veilingopbrengst van
bedrijfsmiddelen uit op een bedrag van EUR 27.893,-. De veilingopbrengst
minus aftrek van kosten is ontvangen op de boedelrekening.

13-02-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering met bodemvoorrecht, echter zijn geen
bodemzaken door gefailleerde verpand.

14-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: De curator heeft de bedrijfsmiddelen (alsook de voorraad) laten
taxeren. Aangezien een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde en
biedingen van opkopers op de bedrijfsmiddelen niet bij de getaxeerde
w aarden in de buurt kw amen, heeft de curator Troostw ijk de opdracht
gegeven tot het houden van een veiling. De veiling vangt aan op 14 augustus
2019.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator zal monitoren w at de herveiling van de freesmachine
voor het resultaat van de veiling betekent.

13-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsvoorraad

€ 2.606,00

€ 260,60

totaal

€ 2.606,00

€ 260,60

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: Gefailleerde beschikte over een handelsvoorraad. Ook w as sprake
van een beperkt aantal niet uitgevoerde orders.

14-08-2019
1

Verslag 2: De handelsvoorraad is meegenomen in de door Troostw ijk Auctions
B.V. uitgevoerde veiling en heeft een bedrag van EUR 2.606,00 opgeleverd.
Deze opbrengst minus de overeengekomen boedelbijdrage van 10%, zijnde €
260,60, komt toe aan de pandhouder.

13-11-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heeft de curator afgerekend met de
pandhouder.

13-02-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: De voorraad is verpand en in dat kader heeft de curator contact
gehad met de pandhouder (zie ook hoofdstuk 5 Bank/Zekerheden hierna).
Op basis van een kosten- en batenanalyse heeft de curator afgezien van het
laten uitvoeren van de openstaande orders.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator zal bij ontvangst van de veilingopbrengst afrekenen met
de pandhouder.

13-11-2019
2

Verslag 3: Afgerond.

13-02-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

14-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

14-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1: Gefailleerde verkocht haar vorderingen aan een factormaatschappij.

14-08-2019
1

Verslag 2: De factormaatschappij heeft de curator voorzien van de
afrekeningen ten aanzien van de debiteurenportefeuille. Voorts is gebleken
dat mogelijk niet alle openstaande vorderingen w aren verkocht aan de
factormaatschappij. Daarop heeft de curator toegang verzocht tot het
factuursysteem van gefailleerde, om deze post nader te onderzoeken.

13-11-2019
2

Verslag 3: De curator heeft toegang gekregen tot het factuursysteem.

13-02-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: De curator heeft de factorovereenkomst opgevraagd en de
factormaatschappij verzocht om een afrekening.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator zal de afrekeningen met de factormaatschappij
controleren alsook onderzoek doen naar een eventuele post van niet
verkochte debiteuren.

13-11-2019
2

Verslag 3: De curator zal in het factuursysteem nagaan of de afrekening met
de factormaatschappij juist is, alsook of er voor de boedel te incasseren
debiteuren resteren.

13-02-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: n.v.t.

5.2 Leasecontracten

14-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: Door gefailleerde w erd een Audi A3 geleased. De curator heeft de
leaseovereenkomst bestudeerd en geconstateerd dat geen overw aarde zal
resteren. De curator heeft daarop de bestuurder van gefailleerde, als houder
van de Audi, verzocht deze te retourneren aan de leasemaatschappij.

14-08-2019
1

Verslag 2: De leasemaatschappij heeft de curator bericht dat de Audi ondanks
(1) meerdere teruggaafverzoeken door de leasemaatschappij en (2) de
instructie van de curator tot teruggave, nog niet is geretourneerd. De curator
heeft de bestuurder van gefailleerde daarop andermaal geïnstrueerd de Audi
zo spoedig mogelijk te retourneren aan de rechthebbende eigenaar, te w eten
de leasemaatschappij. De curator heeft zich daarbij jegens de bestuurder van
gefailleerde op het standpunt gesteld dat indien door het gebruik van de Audi
claims van derden mochten ontstaan, hij de bestuurder van gefailleerde
daarvoor volledig aansprakelijk houdt.

13-11-2019
2

Verslag 3: De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomst ontbonden. De
curator heeft de leasemaatschappij verzocht om hem op de hoogte te
houden van ontw ikkelingen met betrekking tot de Audi.

13-02-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Een particuliere financier van gefailleerde beschikt over een
pandrecht op de voorraad.

14-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de voorraad
in de veiling door Troostw ijk w ordt betrokken tegen een boedelbijdrage van
10%.

14-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan.

14-08-2019
1

Verslag 2: Tw ee leveranciers hebben hun vordering bij de curator ter verificatie
ingediend en daarbij een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
Omdat beide leveranciers niet konden aantonen dat daadw erkelijk een
eigendomsvoorbehoud met gefailleerde w as overeengekomen, heeft de
curator de eigendomsvoorbehouden niet erkend.

13-11-2019
2

Verslag 3: Drie partijen afzonderlijk hebben kunnen aantonen dat zij de
rechtmatige eigenaren zijn van respectievelijk een printer, een TT
Cuttermachine en een koffieautomaat. Tegen een boedelbijdrage heeft de
curator de printer en de TT Cuttermachine reeds uitgeleverd. Hoew el de partij
die voor de curator de bezemschone oplevering van de gehuurde
bedrijfsruimte verzorgde aan de hand van een foto heeft laten zien dat de
koffieautomaat zich ten tijde van de oplevering van de bedrijfsruimte in de
bedrijfsruimte bevond, laat de eigenaar van de bedrijfsruimte w eten na de
oplevering geen koffieautomaat te hebben aangetroffen. De koffieautomaat
is dus verdw enen. Met de eigenaar van de koffieautomaat is
overeengekomen dat zijn vordering ter hoogte van de actuele w aarde van de
koffieautomaat w ordt geplaatst als boedelvordering.

13-02-2020
3

5.6 Retentierechten
Verslag 1: Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op een
retentierecht gedaan.

14-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op het
recht van reclame gedaan.

14-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: Zie onder 5.4.
€ 874,47

14-08-2019
1

13-02-2020
3

Toelichting
Verslag 3: In verband met de uitlevering van de printer en de TT
Cuttermachine zijn door de boedel boedelbijdragen van in totaal EUR 874,47
ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: De curator heeft het pandrecht van de financier beoordeeld en
erkend.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator zal zodra hij de veilingopbrengst op de boedelrekening
heeft ontvangen, afrekenen met de pandhouder op de voorraad.

13-11-2019
2

Verslag 3: De curator zal de kw estie met betrekking tot de Audi monitoren.

13-02-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

14-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: De curator heeft de mogelijkheden tot een doorstart onderzocht.
Voor een doorstart bleek er w einig animo te zijn. Dat is mogelijk te verklaren
door de omstandigheid dat de onderneming van gefailleerde in het korte
tijdsbestek van een jaar tw eemaal failliet is gegaan.

14-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: In onderzoek.

14-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Door haar korte bestaan heeft gefailleerde nog geen jaarrekening
hoeven deponeren.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

14-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: N.v.t.

14-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: In onderzoek.

14-08-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: In opdracht van de curator voert een accountant een quickscan uit.

14-08-2019
1

Verslag 2: De curator heeft het quickscan-rapport van de accountant mogen
ontvangen.

13-11-2019
2

Verslag 3: De curator heeft het quickscan-rapport bestudeerd en in het
verlengde daarvan aan het bestuur van gefailleerde nadere inlichtingen
verzocht.

13-02-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: De curator is in afw achting van het quickscan-rapport van de
accountant.

14-08-2019
1

Verslag 2: De komende verslagperiode zal de curator kennisnemen van het
quickscan-rapport en daar w aar nodig vervolgonderzoek instellen.

13-11-2019
2

Verslag 3: De curator is in afw achting van nadere inlichtingen van het bestuur
van gefailleerde.

13-02-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.901,52

14-08-2019

Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend van € 6.901,52.
€ 26.615,15

1

13-11-2019
2

Toelichting
Door het UW V zijn de boedelvorderingen uit hoofde van de
loongarantieregeling van in totaal € 19.713,63 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.959,00

14-08-2019
1

€ 106.807,00

13-11-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-08-2019
1

€ 24.690,93

13-11-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

14-08-2019
1

18

13-11-2019
2

20

13-02-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.673,63

14-08-2019
1

€ 76.921,17

13-11-2019
2

€ 80.598,97

13-02-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Nog niet bekend.

14-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: De curator heeft crediteurenbrieven verzonden en ter verificatie
ingediende vorderingen beoordeeld en geplaatst op de lijst der voorlopig
erkende crediteuren.

14-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Op datum faillissement w aren de volgende procedures aanhangig:
1: procedure gestart door Emma Handson B.V.; en
2: procedure gestart door G.J. Kusters, h.o.d.n. Seogi - Internet Marketing.

14-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: Beide procedures als onder 9.1 genoemd betreffen tijdens de
faillietverklaring aanhangige rechtsvorderingen ter voldoening van ener
verbintenis uit de boedel, zodat de rechtsgedingen krachtens artikel 29
Faillissementsw et geschorst hadden moeten w orden. Desalniettemin is in
beide procedures op 5 juli 2019 een toew ijzend vonnis gew ezen. De
vorderingen zijn inmiddels bij de curator ter verificatie ingediend.

14-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: In beide procedures is op 5 juli 2019 vonnis gew ezen.

14-08-2019
1

Verslag 2: De w ederpartijen van gefailleerde in opgemelde procedures hebben
ieder afzonderlijk hun vordering ter verificatie bij de curator ingediend. De
curator heeft de vorderingen geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente crediteuren.

13-11-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: De curator heeft de procesdossiers bij het bestuur van gefailleerde
opgevraagd.

14-08-2019
1

Verslag 2: Dit onderdeel is afgerond.

13-11-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
- Afw achten quickscan-rapport van de accountant;
- Afrekenen met de factormaatschappij van gefailleerde;
- Veilen van de inventaris en voorraad; en
- Opleveren van de gehuurde bedrijfsruimte.

14-08-2019
1

Verslag 2:
- Onderzoeken van de mogelijkheid tot het verhalen van de afvoerkosten als
bedoeld in paragraaf 10.4 van dit verslag;
- Bestuderen van het quickscan-rapport van de accountant;
- Controleren van de afrekeningen met de factormaatschappij;
- Onderzoek doen naar een eventuele debiteurenpost die niet verkocht is aan
de factormaatschappij;
- Afrekenen met de pandhouder op de voorraad; en
- Monitoren van de herveiling van de freesmachine.

13-11-2019
2

Verslag 3:
- Controleren van de afrekeningen met de factormaatschappij;
- Onderzoek doen naar een eventuele debiteurenpost die niet verkocht is
aan de factormaatschappij;
- Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Monitoren van de kw estie met betrekking tot de Audi;
- Verhalen van afvalafvoerkosten op de eigenaar van de afvalcontainers.

13-02-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Nog niet bekend.

14-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2020

10.4 Werkzaamheden overig

13-02-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: Gefailleerde had tw ee afvalcontainers in gebruik. De betreffende
containers w aren geplaatst op het buitenterrein van de door gefailleerde
gehuurde bedrijfsruimte. Zonder de curator daarover te raadplegen heeft de
eigenaar van de containers beide containers opgehaald. Daarbij heeft deze
eigenaar de partij houtafval die zich nog in de containers bevond, geloosd op
het terrein van gefailleerde. De curator kijkt naar de mogelijkheden voor het
verw ijderen van de partij restafval.

14-08-2019
1

Verslag 2: Doordat restafval op de bedrijfslocatie van gefailleerde is geloosd,
w as veilingmeester Troostw ijk Auctions B.V. ten behoeve van de bezemschone
oplevering genoodzaakt afvalcontainers te huren en mankracht in te zetten.
Inmiddels heeft de curator de veilingfactuur van Troostw ijk Auctions B.V.
mogen ontvangen, w aaruit volgt dat de voor het afvoeren van het geloosde
afval gemaakte kosten € 5.416,80 bedragen. De curator zal onderzoek doen
naar de mogelijkheid tot het verhalen van deze kosten op de eigenaar van de
containers, die de inhoud op de bedrijfslocatie van gefailleerde heeft geloosd.

13-11-2019
2

Verslag 3: Zie onder punt 10.1 van dit verslag.

13-02-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

