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mr. S. Boot
mr C.H. Strijkert

Algemene gegevens
Naam onderneming
BrixXo Office Furniture B.V.

12-06-2020
1

Gegevens onderneming
BrixXo Office Furniture B.V. hield kantoor te (3861 RJ) Nijkerk aan de
Nijverheidsstraat 27.

12-06-2020
1

Activiteiten onderneming
BrixXo Office Furniture B.V. hield zich hoofdzakelijk bezig met de in- en verkoop
van nieuw e en gebruikte kantoormeubelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.800.807,40

€ -177.286,49

€ 393.274,80

2020

€ 284.220,20

€ -61.169,37

2017

€ 2.066.690,00

€ -25.189,00

Toelichting financiële gegevens

€ 704.488,00

12-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bronnen:
2020: exploitatiecijfers 2020
2018: voorlopige cijfers 2018
2017: jaarrekening 2017.

12-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

12-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 33.602,36

12-06-2020
1

€ 33.602,36

11-09-2020
2

€ 33.602,36

11-12-2020
3

€ 33.602,36

11-03-2021
4

€ 33.602,36

11-06-2021
5

€ 33.602,36

14-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-4-2020

12-06-2020
1

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

11-09-2020
2

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
3

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
4

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

11-06-2021
5

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021

14-09-2021
6

t/m
14-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 6 min

2

15 uur 48 min

3

2 uur 48 min

4

3 uur 30 min

5

9 uur 30 min

6

7 uur 42 min

totaal

119 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Enig aandeelhouder en bestuurder van BrixXo Office Furniture B.V. is (de
eveneens gefailleerde) GlobrixX Services B.V. Enig aandeelhouder van GlobrixX
Services B.V. is de heer M.J. Leertouw er. Bestuurder van GlobrixX Services B.V.
is de heer D.J. Pors.

12-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Van lopende procedures is geen sprake.

12-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Met de assurantietussenpersoon is overleg gew eest en de verzekeringen
w orden beëindigd en eventuele vooruitbetaalde premies w orden
gerestitueerd.

12-06-2020
1

1.4 Huur
Verslag 1:
In overleg met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst
zal w orden beëindigd per 17 augustus 2020.

12-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Over de oorzaak van het faillissement is het navolgende te kennen gegeven
aan de curator.
2019 heeft voornamelijk in het teken van het herstructureren van de
onderneming gestaan (de bouw van een nieuw e w ebsite en een nieuw e
w ebshop, een vernieuw ing van het marketingplan, het verbeteren van de
logistiek, het structureren van de magazijnen, het implementeren van nieuw e
softw are voor de klantadministratie en het herinrichten van de administratie).
Ook is er in 2019 ingezet op de verlaging van kosten. Alles om ervoor te
zorgen dat er in 2020 w eer eens w inst gemaakt zou kunnen w orden. Echter,
de uitbraak van het corona-virus gooide roet in het eten. Investeringen
w erden uitgesteld, de handel kw am nagenoeg stil te liggen en BrixXo Office
Furniture B.V. had geen buffers. Aanvankelijk is er surseance van betaling
aangevraagd, maar in het eerste gesprek met de bestuurder w as duidelijk dat
er geen vooruitzicht bestond dat BrixXo Office Furniture B.V. na verloop van tijd
haar schuldeisers zou kunnen bevredigen.

12-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

12-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-4-2020

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
De curator heeft de w erknemers ingelicht over het faillissement en de gang
van zaken. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met de w erknemers door de curator opgezegd. De
curator heeft overleg gehad met het UW V en heeft de w erknemers
geïnformeerd over de ontw ikkelingen rondom een eventuele doorstart. Helaas
bestond er uiteindelijk bij geen enkele partij bereidheid door te starten.

12-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Van onroerende zaken is geen sprake. Het
bedrijfspand w erd gehuurd.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
De curator heeft onderzoek gedaan bij het kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 21.809,25

totaal

€ 21.809,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De bedrijfsinventaris is verkocht voor een bedrag van € 21.809,25 te
vermeerderen met BTW . Nu het in deze om bodemzaken gaat is deze
opbrengst in de boedel gevallen.

12-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus behandelen zoals dat te doen
gebruikelijk is.

12-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft de verschillende in de activa geïnteresseerde partijen
uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bieding uit te brengen. Vervolgens
is er met de meest gegadigde partij nader onderhandeld en is er een
activaovereenkomst opgesteld en ondertekend. Voor de activatransactie is
machtiging gevraagd aan de rechter-commissaris, w elke machtiging ook is
verkregen.

12-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 18.690,75

totaal

€ 18.690,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 18.690,75 te vermeerderen
met BTW .

12-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Zie onderdeel 3.5 van dit verslag.

3.8 Andere activa

12-06-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnaam, commerciële informatie

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
De verkoopopbrengst van de domeinnaam en de commerciële informatie
bedraagt € 1.500,- te vermeerderen met BTW .

12-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Zie onderdeel 3.5 van dit verslag.

12-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 73.223,17

€ 15.173,00

totaal

€ 73.223,17

€ 15.173,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De debiteuren zijn verpand aan de bank.

12-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
De bank zal zelf de incasso van de debiteuren verzorgen.

12-06-2020
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is er met de bank en de middellijk bestuurder
overleg gew eest over de debiteuren in het faillissement. De bank heeft
inmiddels de debiteuren geïnventariseerd en zal op korte termijn aanvangen
met de daadw erkelijk incasso van de debiteuren. Met de bank is afgesproken
dat de curator over de voortgang op de hoogte zal w orden gehouden.

11-09-2020
2

Verslag 4:
De bank heeft een derde partij ingeschakeld voor de incasso van de
debiteuren. Naar de curator heeft begrepen heeft de incasso van de
debiteuren tot op heden w einig opgeleverd.

11-03-2021
4

Verslag 5:
De bank heeft de incasso van de debiteuren in de afgelopen verslagperiode
afgerond. De beperkte opbrengst van € 15.173,-, zoals hierboven genoemd,
komt de bank toe.

11-06-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 205.894,15
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er w erd gebankierd bij de Rabobank. De vordering van de Rabobank is
opgebouw d uit: een vordering uit hoofde van een verstrekt krediet, een
vordering uit hoofde van een verstrekte lening en een vordering uit hoofde van
een afgegeven bankgarantie.

5.2 Leasecontracten

12-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Hoew el aanvankelijk w erd aangegeven dat er een leasevoertuig in de boedel
zat bleek later dat dit niet het geval w as.

12-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
De bank heeft pandrechten ten aanzien van de inventaris, de voorraad en de
debiteuren.

12-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
De bank stelt zich op als separatist, maar doet dat in overleg met de curator.

12-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er zijn een aantal crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Voor het merendeel is dit al afgew ikkeld.

12-06-2020
1

Verslag 2:
De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels volledig afgew ikkeld.

11-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Van retentierechten is niet gebleken.

12-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Van reclamerechten is niet gebleken.

12-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
De opbrengst van de inventaris en de goodw ill valt in de boedel.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
De curator heeft alle banken aangeschreven en heeft nader overleg gehad en
gecorrespondeerd met de Rabobank.
Verder heeft de curator de zekerheidsstukken onderzocht alsmede de
standpunten en stukken in het kader van het beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Met de betreffende crediteuren is overleg gew eest en
gecorrespondeerd.

12-06-2020
1

Verslag 2:
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad en
gecorrespondeerd met de bank.

11-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Van voortzetting van de onderneming is geen sprake gew eest.

12-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Aanvankelijk w aren er veel in een doorstart geïnteresseerde partijen. Met
deze partijen is gesproken. Deze partijen zijn in het pand rondgeleid. Er is een
geheimhoudingsverklaring opgesteld en er is een uitgebreid bidbook
opgesteld. Echter, toen de termijn voor het doen van een bieding w as
verstreken bleek er bij geen van de partijen bereidheid te bestaan de
onderneming door te starten. Vervolgens is de curator overgegaan tot verkoop
van de aangetroffen activa als zodanig.

6.5 Verantwoording

12-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Zie onderdeel 6.4 van dit verslag.

12-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
In onderzoek.

12-06-2020
1

Verslag 5:
De boekhouding is aanw ezig, maar met name de debiteurenadministratie (zo
bleek bij de incasso) liet w el te w ensen over.

11-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Gebleken is dat de laatste gedeponeerde jaarrekening de jaarrekening van
2017 is. De curator zal zich ter zake beraden.

12-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Er is sprake van een samenstellingsverklaring. Er bestaat voor deze
onderneming ook geen verplichting voor een goedkeuringsverklaring. Deze
ontbreekt dan ook.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
In onderzoek.

12-06-2020
1

Verslag 4:
Aan de (beperkte) stortingsverplichting is voldaan.

11-03-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
Nee

12-06-2020
1

14-09-2021
6

Toelichting
De onderneming liep al geruime tijd niet goed. Voor zover het oude bestuur
ter zake al een verw ijt gemaakt zou kunnen w orden heeft allereerst te
gelden dat verhaalsonderzoek heeft uitgew ezen dat er geen verhaal
mogelijk is en daarnaast heeft te gelden dat er begin 2019 een interim
bestuur is gekomen en vanaf dat moment zijn er, middels inschakeling van
derden, serieuze pogingen ondernomen om het tij binnen curanda te keren.
Echter, zoals ook bij de oorzaak van het faillissement beschreven gooide
corona uiteindelijk roet in het eten en w as herstel niet meer reëel.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-06-2020
1

Nee

14-09-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
In de afgelopen verslagperiode heeft de focus voornamelijk gelegen op de
opzegging en afw ikkeling van de arbeidsovereenkomsten, het onderzoeken
van de mogelijkheden van een doorstart en de verkoop van de activa. In de
komende verslagperiode zal de curator zich meer richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is er nadere administratie aangeleverd. De
curator kan derhalve thans met het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

11-09-2020
2

Verslag 3:
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd
gaan w orden.

11-12-2020
3

Verslag 4:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten.

11-03-2021
4

Verslag 5:
Het onderzoek in de administratie is zo goed als afgerond. De curator heeft
nog w el een aantal vragen aan het bestuur naar aanleiding van het
onderzoek. Dit zal in de komende verslagperiode volgen.

11-06-2021
5

Verslag 6:
De curator heeft antw oorden gekregen op de door haar gestelde vragen en
heeft naar aanleiding daarvan gemeend het rechtsmatigheidsonderzoek en
het faillissement als zodanig af te kunnen w ikkelen.

14-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Boedelvordering UW V: P.M.
Boedelvordering verhuurder: P.M.
Salaris curator: P.M.
€ 29.928,44
Toelichting
Verslag 3:
Bovenstaande vordering betreft de boedelvordering van het UW V.
Boedelvordering verhuurder: P.M.
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-06-2020
1

11-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.991,00

12-06-2020
1

€ 134.020,00

11-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend. Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 26.924,55

12-06-2020
1

11-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

12-06-2020
1

47

11-09-2020
2

48

11-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 408.012,30

12-06-2020
1

€ 472.525,46

11-09-2020
2

€ 472.093,23

11-12-2020
3

€ 472.398,11

11-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Vooralsnog is de verw achting dat het faillissement zal w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.

12-06-2020
1

Verslag 2:
De verw achting is dat het faillissement zal w orden opgeheven w egens de
toestand van de boedel.

11-09-2020
2

Verslag 3:
De verw achting is dat het faillissement zal w orden opgeheven w egens de
toestand van de boedel.

11-12-2020
3

Verslag 6:
Het faillissement zal w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel.
Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal daartoe een verzoek w orden
ingediend.

14-09-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
De bij de curator bekend gemaakte crediteuren zijn aangeschreven en de
ingediende vorderingen zijn geplaatst en bevestigd.

12-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Van procedures is (vooralsnog) geen sprake.

12-06-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
1

Verslag 2:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de uitvoering van
het rechtmatigheidsonderzoek en zal de incasso van de debiteuren monitoren.

11-09-2020
2

Verslag 3:
De curator zal zich richten op de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-12-2020
3

Verslag 4:
De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en w aarschijnlijk afronden.

11-03-2021
4

Verslag 5:
Het onderzoek in de administratie is zo goed als afgerond. De curator heeft
naar aanleiding daarvan nog een aantal vragen. Dit zal in de komende
verslagperiode verder opgepakt w orden.

11-06-2021
5

Verslag 6:
Het faillissement kan w orden afgew ikkeld. De w erkzaamheden die resteren
zien op de verdere afw ikkeling van het faillissement.

14-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Thans valt nog niet aan te geven op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

12-06-2020
1

Verslag 2:
De curator verw acht dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid
kan w orden verkregen over de termijn van afw ikkeling van het faillissement.
Dit zal namelijk afhangen van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2020
2

Verslag 3:
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

11-12-2020
3

Verslag 5:
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement zal in de komende
verslagperiode meer duidelijkheid bestaan.

11-06-2021
5

Verslag 6:
Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal er een verzoek tot afw ikkeling
van het faillissement w orden gedaan.

14-09-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

