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R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr M. Wevers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cevilit Products B.V.

22-05-2020
1

Gegevens onderneming
Cevilit Products B.V. is statutair gevestigd te Tw ello (gemeente Voorst) en
kantoorhoudende aan de Rijksstraatw eg 145-A te (7391 MK) Tw ello en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 61276324.

22-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Cevilit Products B.V. hield zich bezig met de handel in matrasdekken, spreien
en andere textielgoederen, grondstoffen en halffabrikaten daarvoor en daarbij
aan te w enden gereedschappen en machines.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.131.481,00

€ -1.926,00

€ 572.610,00

2019

€ 987.232,79

€ -95.498,78

€ 615.181,52

2018

€ 1.053.578,00

€ 9.473,00

€ 540.783,00

Toelichting financiële gegevens

22-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de door het bestuur ontvangen
jaarrekeningen. Daarbij dient opgemerkt te w orden dat de jaarrekeningen
over het jaar 2019 niet zijn vastgesteld en gedeponeerd. Dit betreffen
derhalve conceptcijfers.

22-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

22-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-05-2020
1

€ 30.182,06

20-08-2020
2

€ 41.389,69

08-06-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-4-2020

22-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
2

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

19-11-2020
3

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-02-2021
4

t/m
16-2-2021
van
17-2-2021

08-06-2021
5

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

08-09-2021
6

t/m
7-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

116 uur 48 min

2

33 uur 12 min

3

10 uur 42 min

4

5 uur 12 min

5

6 uur 42 min

6

1 uur 42 min

totaal

174 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 8 april 2020 t/m 18 mei
2020.

22-05-2020
1

Het urenoverzicht heeft betrekking op de verslagperiode van 19 mei 2020 tot
en met 17 augustus 2020.

20-08-2020
2

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 18 augustus 2020 tot en
met 13 november 2020.

19-11-2020
3

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 19 november 2020 tot
en met 16 februari 2021.

18-02-2021
4

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 17 februari 2021 tot en
met 3 juni 2021.

08-06-2021
5

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 4 juni 2021 tot en met
3 september 2021.

08-09-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van Cevilit Products B.V. zijn de heer J.L. Velner en de heer G.
Velner. Enig aandeelhouder van Cevilit Products B.V. is Cevilit Holding B.V.

22-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures, w aarbij gefailleerde partij
is.

22-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd en de verschillende
verzekeringsmaatschappijen op de hoogte gebracht van het faillissement.

22-05-2020
1

1.4 Huur
Cevilit Products B.V. w as huurder van een bedrijfsruimte staande en gelegen
aan de Rijksstraatw eg 145-A te (7391 MK) Tw ello. In onderling overleg met de
verhuurder –een aan Cevilit Products B.V. gelieerde vennootschap– is de huur
per 31 maart 2020 geëindigd. De curator heeft –indien en voor zover (nog)
vereist– de huurovereenkomst op 10 april 2020 opgezegd met een beroep op
artikel 39 Fw .

22-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De (middellijk) bestuurders hebben aangegeven dat het faillissement het
gevolg is van een veranderende markt. Failliet leverde voornamelijk aan
bedden- en w oonw inkels. In de loop der jaren is dit aantal w inkels afgenomen
en daarmee dus ook het aantal afzetpunten. De overblijvende w inkels w erden
vaak steeds omvangrijker en deden vaak direct zaken met de leverancier,
w aardoor dus nog meer afzetpunten verdw enen. Dit heeft ertoe geleid dat
steeds minder omzet w erd gerealiseerd. Dit terw ijl de vaste kosten doorliepen.
Volgens de bestuurders w as er geen vooruitzicht op verbetering, hetgeen
ertoe heeft geleid dat de financier, Cevilit Holding B.V., de financiering heeft
opgezegd per 1 februari 2020. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat Cevilit
Products B.V. faillissement heeft aangevraagd.

22-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

22-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

22-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-4-2020

7

w aaronder de (middellijk) bestuurders)

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel geïnformeerd over de gevolgen van het
faillissement en hen het ontslag aangezegd. De curator heeft vervolgens de
w erknemers in contact met het UW V gebracht. Tot slot heeft de curator een
aantal keren contact gehad met een aantal w erknemers van Cevilit Products
B.V. en met het UW V.

22-05-2020
1

6. De curator heeft de ingediende vorderingen van het UW V ex art. 66 W W
beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst.

08-09-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

22-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in eigendom van Cevilit B.V. en bestaan uit
(confectie)machines, palletw agens en inventariszaken.

22-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de ontvangen verkoopopbrengst van de bodemzaken op grond
van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw reserveren in verband met het voorrecht
van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et. De pandhouder
heeft de curator echter laten w eten van mening te zijn dat er geen sprake
(meer) is van bodemzaken omdat de huurovereenkomst reeds voorafgaand
aan het faillissement geëindigd is.

22-05-2020
1

2. In de afgelopen verslagperiode hebben de curator en de pandhouder verder
gediscussieerd over de vraag of er sprake is van bodemzaken. Ook de fiscus is
in die discussie betrokken geraakt. De fiscus heeft zich op het standpunt
gesteld dat sprake is van bodemzaken. Daar heeft de pandhouder zich
vervolgens bij neergelegd. Daaropvolgend heeft de curator zich bezig
gehouden met de verkoop van de bodemzaken. De verkoopopbrengst van de
bodemzaken zal w orden gereserveerd in verband met het voorrecht van de
fiscus.

20-08-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie onder nummer 6.

22-05-2020
1

2. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich bezig gehouden met de
verkoop van de bedrijfsmiddelen en de resterende (verpande) voorraad. De
curator heeft diverse partijen benaderd om de activa te bezichtigen en daarop
een bieding uit te brengen. De curator heeft een aantal voorstellen ontvangen,
die momenteel nog bij de curator in beraad zijn. De curator heeft diverse keren
contact gehad met de geïnteresseerde partijen en de pandhouder.

20-08-2020
2

3. De curator heeft uiteindelijk besloten om de biedingen van partijen naast
zich neer te leggen en besloten om de activa via een veiling aan te bieden. De
(onderhandse) biedingen lagen namelijk allemaal (ruim) onder de
liquidatiew aarde. De veiling is inmiddels afgerond. De curator heeft een
(concept)eindafrekening ontvangen van het veilinghuis w aaruit blijkt dat totale
opbrengst voor de boedels van Cevilit B.V. en Cevilit Products B.V. € 15.416,27
bedraagt.

19-11-2020
3

3. De curator heeft de definitieve eindafrekening van het veilinghuis
ontvangen. De totale opbrengst voor de boedels van Cevilit B.V. en Cevilit
Products B.V. bedraagt € 18.653,68. Dit bedrag is vooralsnog bijgeschreven op
de boedelrekening van Cevilit B.V. De curator zal de komende verslagperiode
een eindafrekening opstellen en het aan Cevilit Products B.V. toekomende
bedrag overmaken.

18-02-2021
4

5. De curator heeft de totale opbrengst voor de boedels van Cevilit B.V. en
Cevilit Products B.V. (onder aftrek van kosten) verdeeld over beide boedels. De
boedel van Cevilit B.V. had recht op een bedrag van € 6.446,05 en Cevilit
Products B.V. op een bedrag van € 11.207,63.

08-06-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden van Cevilit Products B.V. bestaan uit een geruime voorraad aan
textiel en uit confectiematerialen.

22-05-2020
1

2. Een deel van de voorraden is verkocht aan de doorstartende partij (zie
onder nummer 6). In overleg met de pandhouder heeft de curator
geïnteresseerde partijen de activa ter overname aangeboden (zie onder 3.5).

20-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Cevilit Products B.V. is eigenaar van diverse immateriële activa (w aaronder
contracten met derden, de gevoerde handelsnaam, het klantenbestand, de
know how , administratie etc.).

3.9 Werkzaamheden andere activa

22-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder nummer 6.

22-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 75.593,27
totaal

€ 75.593,27

Toelichting debiteuren
1. Volgens opgave van de bestuurders bedroeg de debiteurenomvang per
faillissementsdatum € 75.593,27. De betreffende vorderingen zijn verpand aan
Cevilit Holding B.V. De pandhouder heeft diens pandrecht op de vorderingen
reeds voor het faillissement openbaar gemaakt en de inning ter hand
genomen.

22-05-2020
1

2. in de periode van 9 april 2020 tot en met 24 april 2020 is een bedrag van €
6.201,79 ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenlijst bestudeerd. Daarnaast heeft hij de
rekeningafschriften bekeken van de betalingen, die na het faillissement op de
betaalrekeningen zijn binnengekomen.

22-05-2020
1

6. De curator heeft contact gehad met de curator van een Belgische debiteur
naar aanleiding van een door Cevilit Products B.V. ingediende vordering. Het
is nog niet bekend of er een uitkering volgt.

08-09-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

22-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Cevilit Products B.V. maakte gebruik een van een tw eetal leasevoertuigen. De
leasemaatschappij is in kennis gesteld van het faillissement. De
leasemaatschappij heeft de voertuigen ingenomen.

22-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van Cevilit Holding B.V. is een pandrecht gevestigd op de
voorraden, bedrijfsmiddelen en de vorderingen.

22-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Cevilit Holding B.V. heeft met inachtneming van het bepaalde onder punt 5.3 te
gelden als separatist.

22-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden zijn er slechts enkele partijen die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsrechten.

22-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot dusver geen partij die aanspraak heeft gemaakt op het recht van
reclame.

22-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de kredietdocumentatie bestudeerd. Vervolgens heeft hij
veelvuldig contact gehad met de pandhouder over de w ijze van verkoop van
de verpande voorraden en de verdeling van de verkoopopbrengst.

22-05-2020
1

3. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals contact gehad
met de pandhouder in het kader van de verkoop van de verpande voorraden
en de verdeling van de verkoopopbrengst (zie onder 3.5).

19-11-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van (een deel van)
de voorraden en de immateriële activa w aarmee deze partij de activiteiten van
Cevilit Products B.V. zal voortzetten. De kopende partij heeft aangegeven op
termijn (w aarschijnlijk) plaats te hebben voor drie nieuw e w erknemers en
heeft te kennen gegeven dat de (voormalig) w erknemers van Cevilit Products
B.V. bij geschiktheid in aanmerking zouden kunnen komen voor de functies.

22-05-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft aan de hand van de informatie van de bestuurders een
informatiememorandum samengesteld en een biedingsproces uitgeschreven.
Er zijn een tiental partijen gew eest die het informatiememorandum –na
ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst– hebben ontvangen.

22-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 70.000,00

22-05-2020
1

Toelichting
Een deel van de voorraden zijn verkocht voor een bedrag van € 40.000,-. Dit
bedrag is rechtstreeks overgemaakt aan de pandhouder.
De immateriële activa is verkocht voor een bedrag van € 30.000,-.

6.7 Boedelbijdrage
€ 500,00
Toelichting
De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van € 500,-.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

22-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is een aantal keren op locatie aanw ezig gew eest teneinde zich een
beeld te kunnen vormen van de onderneming. In het kader van de doorstart
heeft de curator een bidbook opgesteld w aarin allerlei vertrouw elijke
documenten zijn opgenomen die voor geïnteresseerde partijen van belang zijn
om een bod uit te brengen. De curator heeft veelvuldig contact gehad met
partijen die aangaven interesse te hebben in een doorstart c.q. overname van
de activa. De curator heeft, nadat de geïnteresseerde partijen een
geheimhoudingsovereenkomst hadden ondertekend, hen het bidbook doen
toekomen. In totaal betrof het een tiental partijen.

22-05-2020
1

In de biedingsbrief heeft de curator uiteengezet w elke activa hij te koop
aanbood en onder w elke voorw aarden hij bereid w as om de overeenkomst te
sluiten. De curator heeft veelvuldig (telefonisch) contact gehad met de
geïnteresseerde partijen. De curator heeft diverse geïnteresseerde partijen in
de gelegenheid gesteld de activa te bekijken alsmede nadere informatie te
verkrijgen omtrent de bedrijfsvoering.
Uiteindelijk heeft de curator na overleg met de pandhouder en na toestemming
van de rechter-commissaris bovengenoemde koopovereenkomst gesloten en
daarvoor de benodigde documentatie opgesteld. De curator heeft in verband
met de afw ikkeling van de koop veelvuldig contact (gehad) met de kopende
partij.

2. Een deel van de voorraden is verkocht aan de doorstartende partij (zie
onder nummer 6). In overleg met de pandhouder heeft de curator
geïnteresseerde partijen de activa ter overname aangeboden (zie onder 3.5).

20-08-2020
2

4. De curator heeft regelmatig contact gehad met de doorstartende partij over
eigendomsvoorbehoud van derden.

18-02-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

22-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is gedeponeerd op 6 december 2019. De
jaarrekening over het jaar 2018 is gedeponeerd op 21 oktober 2019. Over het
jaar 2019 is geen jaarrekening gedeponeerd.

22-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk W etboek) is de
vennootschap niet controleplichtig, om w elke reden geen accountantscontrole
heeft plaatsgevonden.

22-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

22-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

22-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2. De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft
daartoe onder andere een deel van de administratie bestudeerd.

20-08-2020
2

5. De curator heeft zijn onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond. Hij zal zijn
bevindingen delen met de betrokken partijen en nog een aantal vragen
stellen.

08-06-2021
5

6. De curator zal zijn bevindingen op korte termijn met de betrokken partijen
delen.

08-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30.624,86

19-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.734,00

22-05-2020
1

€ 36.430,00

20-08-2020
2

€ 31.502,00

08-06-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 25.449,41

22-05-2020
1

19-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

22-05-2020
1

12

20-08-2020
2

14

19-11-2020
3

15

18-02-2021
4

16

08-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.706,93

22-05-2020
1

€ 80.055,12

20-08-2020
2

€ 80.179,49

19-11-2020
3

€ 37.930,40

18-02-2021
4

€ 45.112,62

08-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de (bekende) crediteuren aangeschreven en de ingediende
vorderingen (voorlopig) geplaatst op de crediteurenlijst.

22-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- Afronden w erkzaamheden in verband met de gesloten koopovereenkomst;
- Overleg voeren met de pandhouder over de status van de inventaris
(w el/geen bodemzaken) en de verkoop daarvan ter hand nemen.
- Aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2020
1

2. De curator zal in de aankomende verslagperiode onder meer de volgende
w erkzaamheden verrichten:
- verkopen van de bedrijfsmiddelen en de resterende voorraad;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

20-08-2020
2

3. De curator zal in de aankomende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarnaast zal hij de eindafrekening
van het veilinghuis beoordelen (zie onder 3.5).

19-11-2020
3

4. De curator zal in de aankomende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek afronden.

18-02-2021
4

Zie 7.8.

08-06-2021
5

Zie 7.8

08-09-2021

6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-3-2022

08-09-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige w erkzaamheden,
w aaronder het opstellen van het openbaar verslag.

22-05-2020
1

De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige w erkzaamheden,
w aaronder het opstellen van het openbaar verslag.

20-08-2020
2

3. De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige w erkzaamheden,
w aaronder het opstellen van het openbaar verslag.

19-11-2020
3

4. De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige w erkzaamheden,
zoals het opstellen van het openbaar verslag.

18-02-2021
4

6. De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het openbaar
verslag.

08-09-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

