Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
23-11-2022
F.05/20/211
NL:TZ:0000143597:F001
02-06-2020

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verhuur Service Gelderland B.V.

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09150952
voorheen handelend onder de naam Arma Verhuur Horeca B.V.
statutair gevestigd te Arnhem
vestigingsadres aan de Dr. C. Lelyw eg 4, 6827 BH te Arnhem

02-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Verhuur Service Gelderland B.V. bestaan voornamelijk uit
het verhuren, leasen en verkopen van meubilair, horeca-artikelen,
marktkramen, glas, servies-goed, keukenapparatuur, feesttenten en andere
roerende zaken, alsmede groothandel in horeca-artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.293.667,00

€ 58.310,00

€ 864.224,00

2018

€ 2.208.992,00

€ 71.115,00

€ 785.171,00

2017

€ 1.933.292,00

€ -121.449,00

€ 750.211,00

2016

€ 2.063.538,00

€ -96.046,00

€ 838.408,00

02-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2019 is in concept opgesteld. Deze conceptjaarrekening kan
nog onderhevig zijn aan w ijzigingen.

02-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

02-07-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er 17 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 94.753,87

02-07-2020
1

€ 138.215,89

02-10-2020
2

€ 84.399,05

22-01-2021
3

€ 84.399,05

21-04-2021
4

€ 87.514,52

16-07-2021
5

€ 87.502,28

15-10-2021
6

€ 47.363,70

13-01-2022
7

€ 46.879,70

13-07-2022
8

€ 103.914,07

23-11-2022
9

Verslagperiode
van

02-07-2020
1

2-6-2020
t/m
29-6-2020
van

02-10-2020

30-6-2020

2

t/m
27-9-2020
van

22-01-2021
3

28-9-2020
t/m
17-1-2021
van

21-04-2021
4

18-1-2021
t/m
11-4-2021
van

16-07-2021
5

12-4-2021
t/m
11-7-2021
van

15-10-2021
6

12-7-2021
t/m
10-10-2021
van

13-01-2022
7

11-10-2021
t/m
10-1-2022
van

13-07-2022
8

11-1-2022
t/m
12-9-2022
van
11-7-2022
t/m
23-1-2023

Bestede uren

23-11-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

156 uur 24 min

2

80 uur 18 min

3

54 uur 24 min

4

19 uur 12 min

5

18 uur 36 min

6

35 uur 15 min

7

34 uur 15 min

8

3 uur 54 min

9

10 uur 42 min

totaal

413 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode hebben voornamelijk in het teken gestaan van de
doorstart:correspondentie met opkopers en/of doorstarters alsmede het
organiseren van een kijkdag op locatie, maar ook het contact met diverse
partijen met betrekking tot een groot aantal lopende contracten.

02-07-2020
1

De curator heeft gegadigden in de gelegenheid gesteld om op de activa te
bieden en heeft een overeenkomst bereikt met de hoogste bieder, die de
onderneming heeft doorgestart.
In de afgelopen verslagperiode zijn veel w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de afw ikkeling van de doorstart en het personeel, de
debiteuren, de verzekeringen en andere lopende contracten alsmede het
inventariseren van de crediteuren.

02-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn veel w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de debiteuren, de verzekeringen en andere lopende contracten
alsmede het inventariseren van de crediteuren.

22-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode zijn er w erkzaamheden verricht met betrekking
tot het rechtmatigheidsonderzoek, debiteuren, afw ikkeling van verzekeringen
en de eindafrekening van de NOW -regeling.

21-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode zijn er w erkzaamheden verricht met betrekking
tot het rechtmatigheidsonderzoek, debiteuren, afw ikkeling van verzekeringen
en de eindafrekening van de NOW -regeling.

16-07-2021
5

In de afgelopen verslagperiode zijn er w erkzaamheden verricht met betrekking
tot het rechtmatigheidsonderzoek, crediteuren, debiteuren en de
eindafrekening van de NOW -regeling.

15-10-2021
6

In de afgelopen verslagperiode zijn er voornamelijk w erkzaamheden verricht
met betrekking tot de indiening van de definitieve aanvraag NOW 1. Hiervoor is
(veelvuldig) contact gew eest met de boekhouder van failliet, bestuurder en de
rechter-commissaris alsmede het verzamelen van gegevens benodigd voor de
definitieve aanvraag en het indienen van de definitieve aanvraag.

13-01-2022
7

In de afgelopen verslagperiode zijn er voornamelijk w erkzaamheden verricht
met betrekking tot het informeren bij het UW V over de stand van zaken met
betrekking tot de definitieve aanvraag NOW 1 die reeds op 27 oktober 2022 is
ingediend. Op dit moment heeft het UW V de definitieve beslissing nog niet
opgesteld. Het UW V hanteert hiervoor een termijn van 52 w eken na datum
indiening definitieve aanvraag.

13-07-2022
8

In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een beslissing genomen op de
definitieve aanvraag NOW 1 en heeft de curator financieel afgew ikkeld met
bestuurder.

23-11-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Verhuur Service Gelderland B.V. is Dali
Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Dali Beheer B.V. is Stichting
Administratiekantoor Dali Beheer.
Enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor Dali Beheer is de heer
Sanders.

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is bekend met verzekeringen van Centraal Beheer en Nationale
Nederlanden. De verzekering van Centraal Beheer ziet op een W erkmaterieel
Verhuur Polis en de verzekeringen van Nationale Nederlanden zien op de
Zekerheidspakketen ten behoeve van de voertuigen.

02-07-2020
1

De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met betrekking tot het
beëindigen van de lopende verzekeringen.
Tot op heden hebben de Van Kampen Groep, Centraal Beheer en Nationale
Nederlanden zich bij de curator gemeld en zijn de verzekeringen beëindigd
en/of zijn de vorderingen ingediend.

02-10-2020
2

De curator is nog in overleg met Nationale Nederlanden met betrekking tot na
datum faillissement uitgekeerde restituties inzake 3 polissen. De curator zet
zijn w erkzaamheden hierin voort.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat Nationale Nederlanden ten
onrechte een restitutie ad € 5.795,61 inzake 3 polissen heeft verricht. De
curator heeft hierom besloten de restitutie ad € 5.795,61 terug te boeken.

22-01-2021
3

Naast de in de eerdere verslagen genoemde polissen bij verzekeraars is
gebleken dat er een verzekering zou zijn bij De Amersfoortse. De curator heeft
De Amersfoortse aangeschreven, maar tot op heden niet mogen vernemen. De
curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.
De curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

21-04-2021
4

Alle bij de curator bekende verzekeraars zijn aangeschreven en/of zijn de bij
de curator bekende verzekeringen inmiddels beëindigd.

13-01-2022
7

1.4 Huur

1.4 Huur
Failliet huurde het bedrijfspand aan de Dr. C. Lelyw eg 4 te Arnhem van de heer
Sanders sr. De huurovereenkomst is beëindigd en de verhuurder heeft een
vordering ingediend ad € 78.895,48 betreffende de periode tot faillissement;
aangezien de doorstarter het pand huurt is er geen boedelvordering. De
curator verw ijst hiervoor verder naar de punten 5. en 6. van dit verslag.

02-07-2020
1

Daarnaast huurde failliet aan de Dr. C. Lelyw eg een bedrijfsruimte van Loxam.
De huurovereenkomst met Loxam is beëindigd. De vordering van Loxam
bedraagt € 3.790,94.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder heeft de oorzaak van het faillissement volledig te
maken met het coronavirus. Door het sluiten van de horeca aangelegenheden
alsmede het annuleren van evenementen door het coronavirus w erden
opdrachten bij failliet geannuleerd en bleven nieuw e opdrachten uit. De curator
onderschrijft dit.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

02-07-2020
1

17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

02-07-2020
1

15

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-6-2020

17

Aangetekende ontslagaanzeggingen

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder
Contact personeel
Contact UW V
Ontslagaanzegging personeel
Onderzoek rechten omtrent aangetroffen personeelspot

02-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 21.350,00

Opleggers

€ 6.050,00

Auto

€ 10.000,00

totaal

€ 37.400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verkoopopbrengsten komen overeen met de liquidatiew aardes uit een door
NTAB opgesteld taxatierapport.

02-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 24.562,-

02-07-2020
1

€ 93.669,-

02-10-2020
2

€ 93.737,00

22-01-2021
3

€ 93.737,00

13-07-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het begeleiden van het koopproces, w aaronder:
Contact met de bestuurder
Contact opkopers/doorstarters kandidaten
Organiseren kijkdag op locatie
Onderhandelen met de diverse partijen
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst
Ook w ordt verw ezen naar punt 5. van dit verslag, gezien de positie van drie
pandhouders

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad verhuurmateriaal

€ 500.000,00

totaal

€ 500.000,00

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

02-07-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De verkoopopbrengst komt overeen met de liquidatiew aarde uit een door NTAB
opgesteld taxatierapport.

02-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het begeleiden van het koopproces, w aaronder:
Contact met de bestuurder
Contact opkopers/doorstarters kandidaten
Organiseren kijkdag op locatie
Onderhandelen met de diverse partijen
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst
Ook w ordt verw ezen naar punt 5. van dit verslag, gezien de positie van drie
pandhouders

02-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Immaterieel actief
Saldo SNS
Saldo ING Bank

Verkoopopbrengst
€ 5.000,00
€ 133,88
€ 4.817,07

Saldo Van Lanschot

€ 11.520,17

Kasgelden

€ 15.028,08

Saldo Rabobank

€ 31.822,44

Tegemoetkoming Praktijkleren

Boedelbijdrage

€ 1.767,38

NOW 1

€ 63.036,00

totaal

€ 133.125,02

€ 0,00

Toelichting andere activa
Onder immaterieel actief w ordt onder andere verstaan de goodw ill, w ebsite,
mailadressen, opdrachtenportefeuille, licenties, softw are en telefoonnummers.

02-07-2020
1

De saldi van SNS, ING Bank en Van Lanschot zijn inmiddels overgemaakt naar
de boedelrekening. Onderdeel van het saldo van Van Lanschot w as een
bedrag ter grootte van € 1.218,86 aan pré-faillissementsdebiteuren.
De curator heeft van de bestuurder het aanw ezige kasgeld ontvangen. De
curator zal in de aankomende verslagperiode het kasgeld storten op de
boedelrekening en is hierover in overleg met de bank.
Momenteel w orden w erkzaamheden verricht ter narekening van de kasgelden.
Dit heeft te maken met het feit dat failliet w aarborgsommen in rekening heeft
gebracht bij klanten, die bij de eindafrekening w orden verrekend. Vanw ege de
doorstart kost het enige tijd om te berekenen w elke bedragen (van de
kasgelden en de aangetroffen saldi op de bankrekeningen) aan de boedel
toekomen en w elke bedragen aan de doorstarter.
Het kasgeld bestond uit brief- en muntgeld. De bestuurder heeft het muntgeld
ad € 1.108,08 overgenomen van de curator en het bedrag gestort op de
boedelrekening. Het briefgeld ad € 13.920,- heeft de curator gestort op de

02-10-2020
2

boedelrekening.
Met de doorstarter is afgesproken w elke debiteuren te gunste van de boedel
en van de doorstarter zouden komen. In de afgelopen verslagperiode is
gedeeltelijk met de doorstarter afgerekend. Na deze afrekening zijn w ederom
betalingen op de Rabobank rekening ontvangen (restituties en debiteuren),
w elke zijn doorgestort aan de boedelrekening. De curator is met de
doorstarter in overleg voor w at betreft de definitieve eindafw ikkeling van de
debiteuren.
Tot slot heeft de curator de w erkzaamheden vervolgd met betrekking tot de
"personeelspot". Op het inkomen van het personeel w erd maandelijks gelden
ingehouden ten gunste van de personeelspot. Aangezien die gelden van het
personeel zijn, is de personeelspot ad € 3.388,50 inmiddels uitgekeerd aan de
15 deelnemende personeelsleden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de doorstarter de
definitieve eindafw ikkeling met betrekking tot de debiteuren opgemaakt.

22-01-2021
3

Daarnaast is gebleken dat vanuit het Praktijkleren een tegemoetkoming voor
een scholier ad € 1.767,38 ter beschikking w erd gesteld. Het bedrag is
inmiddels op de boedelrekening gestort.
De curator heeft w erkzaamheden verricht met betrekking tot de aankomende
deadline voor het indienen van de definitieve aanvraag NOW 1. De curator
heeft hiervoor een boekhouder ingeschakeld.

15-10-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is (veelvuldig) contact gew eest met de
boekhouder van failliet, de bestuurder en de rechter-commissaris. De
definitieve aanvraag NOW 1 is door de curator ingediend. De curator is in
afw achting op de beslissing van het UW V en de eventuele hieruit volgende
nabetaling.

13-01-2022
7

De curator is in afw achting op de beslissing van het UW V en de eventuele
hieruit volgende nabetaling.
In de afgelopen verslagperiode is contact gew eest met het UW V om te na te
vragen w at de stand van zaken is van de definitieve beslissing aanvraag NOW
1 die op 27 oktober 2021 door de curator is ingediend. Op dit moment heeft
het UW V de definitieve beslissing nog niet opgesteld. Het UW V hanteert
hiervoor een termijn van 52 w eken na datum indiening definitieve aanvraag.

13-07-2022
8

In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een beslissing genomen op de
definitieve aanvraag NOW 1, w aaruit bleek dat gefailleerde recht had op een
nabetaling ad € 63.036,-. Voorgenoemd bedrag is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.

23-11-2022
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het begeleiden van het koopproces, w aaronder:
Contact met de bestuurder
Contact opkopers/doorstarters kandidaten
Organiseren kijkdag op locatie
Onderhandelen met de diverse partijen
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst
Ook w ordt verw ezen naar punt 5. van dit verslag, gezien de positie van drie
pandhouders
Contact met de diverse banken
W erkzaamheden ten aanzien van de kasgelden en saldi op de rekeningen

02-07-2020
1

In navolging van de w erkzaamheden in het vorige verslag genoemd zijn de
volgende w erkzaamheden uitgevoerd:
Contact met bestuurder inzake de definitieve eindafw ikkeling van de
debiteuren die op de zakelijke bedrijfsrekening hadden betaald.
Contact met Praktijkleren inzake de tegemoetkoming alsmede de ontvangst op
de boedelrekening.

22-01-2021
3

Onderzoek administratie/NOW
Contact met boekhouder
Toestemming R-C voor inschakelen deskundige.

15-10-2021
6

Onderzoek administratie / NOW
Contact bestuurder
Contact boekhouder
Contact Rechter-Commissaris
Indienen definitieve aanvraag NOW 1

13-01-2022
7

Contact UW V

13-07-2022
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pré-faillissementsdebiteuren conform
opgave bestuurder

€ 25.463,97

€ 21.072,19

Boedeldebiteuren

€ 13.743,80

€ 13.345,22

€ 5.051,47

€ 5.051,47

€ 44.259,24

€ 39.468,88

Restituties NN en PostNL
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Rabobank bezat pandrechten in eerste rang op de vorderingen op
debiteuren. De bestuurder van failliet had pandrechten in tw eede rang op de
vorderingen op debiteuren. Door de verkoopopbrengsten uit de doorstart
konden de vorderingen van de pandhouders in zijn geheel w orden voldaan. De
pandhouders hebben hun rechten op de debiteuren daarom vrijgegeven. De
curator zal samen met de doorstarter in de aankomende verslagperiode de
inning van deze pré-faillissementsdebiteuren voortzetten.

02-07-2020
1

Na datum faillissement heeft failliet in het kader van de doorstart nog enkele
opdrachten uitgevoerd. Bij het tekenen van de activaovereenkomst w as de
curator bekend met een openstaande post boedeldebiteuren (reeds
gefactureerd) ad € 5.349,42. Met de doorstarter is afgesproken dat de
opdrachten die bij het tekenen van de activaovereenkomst nog liepen (en dus
nog niet w aren uitgefactureerd) ten goede zullen komen van de doorstarter.
De doorstarter heeft de curator aangegeven te helpen bij het incasseren van
de pré-faillissementsdebiteuren alsmede de boedeldebiteuren.
In de afgelopen verslagperiode hebben diverse (pré- en boedel-)debiteuren
betaald op de bedrijfsrekening van failliet al dan niet (gedeeltelijk) verrekend
met de nog openstaande vorderingen van deze debiteuren. De curator is bezig
met het verw erken van deze gegevens en zet zijn w erkzaamheden voort in
het incasseren van de nog openstaande (pré- en boedel-)debiteuren.

02-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de pré-faillissements- en boedeldebiteuren
voortgezet.

22-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de boedeldebiteuren en restituties
voortgezet, hetgeen heeft geleid tot ontvangsten van € 5.051,47.

16-07-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het incasseren van de boedeldebiteuren. Dit heeft geleid tot
ontvangsten van € 437,88. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

15-10-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder
Contact doorstarters
Contact met de drie pandhouders
Administratie (boedel)debiteuren
Innen (boedel)debiteuren

02-07-2020
1

Contact bestuurder
Contact doorstarters
Contact met de drie pandhouders
Contact diverse banken
Contact debiteuren
Administratie (boedel)debiteuren
Innen (boedel)debiteuren

02-10-2020
2

Contact bestuurder
Contact doorstarters
Contact debiteuren
Administratie (boedel)debiteuren

21-04-2021
4

Contact bestuurder
Contact doorstarters
Contact debiteuren
Administratie (boedel)debiteuren

16-07-2021
5

Contact bestuurder
Contact debiteuren
Administratie (boedel)debiteuren

15-10-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 63.691,85
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft, na verrekening met het aanw ezige saldo op de
bankrekening, een vordering ingediend ter grootte van € 63.691,85.
De curator verw ijst voor de inlossing van deze vordering naar 5.3 en 5.4.

5.2 Leasecontracten

02-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet huurde een reachtruck voor de duur van 15 maanden. De doorstarter
heeft de curator kenbaar gemaakt de reachtruck graag over te w illen nemen.
De curator heeft de eigenaar van de reachtruck verw ezen naar de doorstarter.
De eigenaar van de reachtruck heeft tot op heden geen vordering ingediend.

02-07-2020
1

Daarnaast w erden er door failliet diverse voertuigen geleased bij vijf
verschillende partijen. De doorstarter heeft aangegeven de contracten met
betrekking tot 2 voertuigen over te w illen nemen en is hierover in overleg met
de desbetreffende partijen.
De curator heeft alle partijen aangeschreven en is in contact met deze partijen.
De curator zal in de aankomende verslagperiode de afw ikkeling en/of het
retourneren van de voertuigen bew aken.
De curator heeft van de doorstarter vernomen dat de laatste termijn met
betrekking tot de reachtruck is betaald.
De 4 voertuigen die eigendom w aren van failliet en w aarvan het eigendom
door de activaovereenkomst aan de doorstarter zijn overgedragen zijn
inmiddels overgeschreven op naam van de doorstarter. De curator heeft de
vrijw aringsbew ijzen van deze voertuigen ontvangen.
De 4 voertuigen die bij MAN Financial Services w erden geleased zijn opgehaald
door de leasemaatschappij. De curator heeft de vrijw aringsbew ijzen van deze
voertuigen ontvangen. Voor 1 voertuig heeft de doorstarter een nieuw
contract afgesloten.
Het voertuig dat bij TerBerg w erd geleased is opgehaald door de
leasemaatschappij. TerBerg heeft haar vordering inmiddels ingediend.
De doorstarter heeft een nieuw contract afgesloten met betrekking tot het
voertuig dat door Volksw agen Financial Services w erd geleased.
Het voertuig dat bij BMW Financial Services w erd geleased is door de
leasemaatschappij opgehaald. BMW Financial Services heeft de vordering
ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

02-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn 3 pandhouders, namelijk de Rabobank, de verhuurder en de
vennootschap van de bestuurder.

02-07-2020
1

De Rabobank heeft pandrechten in eerste rang op alle huidige en toekomstige
inventarissen, voorraden en rechten/vorderingen die met alle rechten en
zekerheden die samenhangen met deze rechten/vorderingen, w aaronder ook
alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten. De vordering van de Rabobank
bedroeg, na verrekening, € 63.691,85. Door de opbrengsten uit de verkoop is
de vordering van de Rabobank in zijn geheel voldaan en aan de Rabobank
betaald op 25 juni 2020.
De verhuurder heeft pandrechten in tw eede rang op de voorraad en
inventarissen. De vordering van de verhuurder bedroeg € 78.895,48. Door de
opbrengsten uit de verkoop is de vordering van de heer verhuurder in zijn
geheel voldaan.
De vennootschap van de bestuurder heeft pandrechten in eerste rang op de
kasgelden, in tw eede rang op de vorderingen en in derde rang op de voorraad
en inventaris. De vordering van deze pandhouder bedroeg € 327.529,92.
Aangezien deze pandhouder tevens de doorstarter is, is de vordering
verrekend met de koopsom van de doorstart. De vordering van deze
pandhouder is tevens in zijn geheel voldaan.
In aanvulling op hetgeen hierboven is vermeld: bij controle is gebleken dat bij
de doorstart een bedrag ad € 6.000,- teveel is betaald aan de boedel. Na
contact met de bestuurder is dit bedrag inmiddels terugbetaald.

23-11-2022
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5.4 Separatistenpositie
Zie onder 5.3.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud of
bruikleen. De partijen zijn doorverw ezen naar de doorstarter. De curator zet
zijn w erkzaamheden voort met betrekking tot de in ontvangstname van
creditnota's indien er goederen retour zullen gaan naar de EVB-leveranciers.

02-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden rondom
de tot op heden bij de curator gemelde crediteuren met eigendomsvoorbehoud
afgew ikkeld.

02-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op retentierechten.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-07-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met de bestuurder
Contact met de drie pandhouders, onder meer over de doorstart en de
inlossing van hun vordering. De drie pandhouders zijn op meerdere vlakken
onderdeel gew eest van de (onderhandelingen over) de doorstart.
Contact crediteuren

02-07-2020
1

Contact met de bestuurder
Contact met de drie pandhouders, onder meer over de doorstart en de
inlossing van hun vordering. De drie pandhouders zijn op meerdere vlakken
onderdeel gew eest van de (onderhandelingen over) de doorstart.
Contact doorstarter
Contact crediteuren
Contact leasemaatschappijen

02-10-2020
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement zijn enkele opdrachten in behandeling genomen en
uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden tot en met datum ondertekening
activaovereenkomst.

6.2 Financiële verslaglegging

02-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Momenteel w orden de financiële gegevens verzameld en verw erkt. Hier w ordt
op teruggekomen in het volgende verslag.

02-07-2020
1

Nog niet alle financiële gegevens zijn ontvangen. Zodra alle benodigde
gegevens zijn ontvangen, verw erkt en zijn afgerond zal hierop w orden
teruggekomen.

02-10-2020
2

Na datum faillissement zijn enkele opdrachten in behandeling genomen en
uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden tot en met datum ondertekening
activaovereenkomst.

13-01-2022
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Met de bestuurder is overeengekomen dat de gelden uit de opdrachten die na
faillissement zijn uitgevoerd en w aarvan de huurtermijn voor ondertekening
van de activaovereenkomst w aren verstreken zouden toekomen aan de
boedel. Dit betrof een bedrag ad € 16.059,98 incl. BTW en voor aftrek van de
w aarborgsommen. Dit punt is inmiddels afgew ikkeld met de bestuurder en w as
al verw erkt in het financieel verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact bestuurder
Contact opkopers/doorstarters
Contact drie pandhouders
Administratie boedeldebiteuren
Contact partijen

02-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op 24 juni 2020 is de activaovereenkomst getekend met de doorstarter.

02-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator nog veel w erkzaamheden
moeten verrichten ten aanzien van het overzetten van contracten naar de
doorstarter.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator samen met de doorstarter de
overzetting van de contracten naar de doorstarter afgerond.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

22-01-2021
3

6.6 Opbrengst
€ 542.400,00

02-07-2020
1

Toelichting
Voor opbouw van de koopprijs verw ijst de curator naar 3.
Van de opbrengst van de verkoop zijn de pandhouders in zijn geheel voldaan.
Voor het overzicht van de pandhouders en de vorderingen verw ijst de curator
naar 5.3.

Toelichting

23-11-2022
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In aanvulling op hetgeen hierboven is vermeld: bij controle is gebleken dat bij
de doorstart een bedrag ad € 6.000,- teveel is betaald aan de boedel. Na
contact met de bestuurder is dit bedrag inmiddels terugbetaald.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

02-07-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact bestuurder
Contact opkopers/doorstarters
Organiseren kijkdag opkopers/doorstarters
Contact Rabobank
Contact de heer Sanders
Contact Dali Beheer B.V.
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst

02-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bij de bestuurder is de administratie opgevraagd. Inmiddels heeft de curator al
diverse administratie van de bestuurder mogen ontvangen en kan het
rechtmatigheidsonderzoek w orden gestart.

02-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog diverse administratie
mogen ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels in gang gezet.
Zodra het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de bestuurder op de
hoogte w orden gebracht van de voorlopige bevindingen van de curator
w aarna de bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor in de gelegenheid
zal w orden gesteld hierop te reageren.

02-10-2020
2

Door de beslissing van het UW V op de definitieve aanvraag NOW 1 kon de
curator verder met de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek. In de
aankomende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen in het kader van

23-11-2022
9

hoor en w ederhoor aan de bestuurder voorleggen.

7.2 Depot jaarrekeningen
2018
2017
2016
2015

17-12-2019
24-09-2018
26-10-2017
18-11-2016

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-07-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bij de bestuurder is de administratie opgevraagd. Inmiddels heeft de curator al
diverse administratie van de bestuurder mogen ontvangen en kan het
rechtmatigheidsonderzoek w orden gestart.

02-07-2020
1

Zie 7.1

02-10-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond

21-04-2021
4

W egens omstandigheden is het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.
De curator zet zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode voort.

16-07-2021
5

De curator is op dit moment bezig met het afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2021
6

De curator is in afw achting van de afw ikkeling definitieve aanvraag NOW 1.
Zodra dit is afgew ikkeld kan de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek sluiten
en de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en de bestuurder
daarbij in het kader van hoor en w ederhoor in de gelegenheid stellen hierop te
reageren.

13-01-2022
7

De curator is in afw achting op de beslissing van het UW V en de eventuele
hieruit volgende nabetaling. Zodra dit is afgew ikkeld kan de curator zijn
rechtmatigheidsonderzoek sluiten en de bestuurder informeren over de
voorlopige bevindingen en de bestuurder daarbij in het kader van hoor en
w ederhoor in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

13-07-2022
8

Door de beslissing van het UW V op de definitieve aanvraag NOW 1 kon de
curator verder met de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek. In de
aankomende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen in het kader van
hoor en w ederhoor aan de bestuurder voorleggen.

23-11-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder
Onderzoek administratie

02-07-2020
1

Onderzoek administratie

21-04-2021
4

Onderzoek administratie

15-10-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 44.783,91

02-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 44.199,08 en verhuurder € 584,83.

€ 66.230,27

02-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 65.645,44 en verhuurder € 584,83.

€ 110.525,66

22-01-2021
3

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 15.961,76, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

€ 115.659,63

21-04-2021
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 21.095,73, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

€ 118.775,10

16-07-2021
5

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 24.211,20, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

€ 111.013,72

13-01-2022
7

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 16.449,82, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

€ 111.857,39

13-07-2022
8

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 17.293,43, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

€ 115.284,76
Toelichting
Salaris curator en verschotten € 20.720,86, verhuurder € 584,83 en UW V €
93.979,07.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-11-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.562,00

02-07-2020
1

Toelichting
Betreffen openstaande vorderingen loonheffingen.

€ 93.669,00

02-10-2020
2

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op niet betaalde loonheffingen,
omzetbelasting en artikel 29 W et OB.

€ 93.737,00

22-01-2021
3

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op niet betaalde loonheffingen,
omzetbelasting en artikel 29 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-07-2020
1

Het UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

€ 35.305,03

22-01-2021
3

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V een vordering ad € 35.305,03 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

02-07-2020
1

N.v.t.

€ 3.532,24
Toelichting
Betreft 8 w erknemers met een loonvordering na uitkering van het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-01-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

02-07-2020
1

63

02-10-2020
2

35

22-01-2021
3

36

21-04-2021
4

35

15-10-2021
6

36

13-01-2022
7

36

13-07-2022
8

40

23-11-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.393,73

02-07-2020
1

€ 63.673,74

02-10-2020
2

€ 66.461,58

22-01-2021
3

€ 66.863,48

21-04-2021
4

€ 119.928,07

15-10-2021
6

€ 120.605,67

13-01-2022
7

€ 120.605,67

13-07-2022
8

€ 121.965,49

23-11-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen mededelingen doen over de w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

02-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact
Contact
Contact
Contact

bestuurder
pandhouders
banken
crediteuren

02-07-2020
1

Contact bestuurders
Contact crediteuren

21-04-2021
4

Contact bestuurders
Contact crediteuren

15-10-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

02-07-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

02-07-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

02-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

02-07-2020
1

Afw ikkelen (onderzoek) personeelspot
Afw ikkelen doorstart
Afw ikkelen leaseovereenkomsten
Afw ikkelen verzekeringen
Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden
Innen (boedel)debiteuren
Inventariseren en registreren crediteuren
Storten kasgelden
Rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

02-10-2020
2

Afw ikkelen doorstart
Afw ikkelen verzekering Nationale Nederlanden
Innen (pré- en boedel-)debiteuren
Inventariseren en registreren crediteuren
Rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

22-01-2021
3

Bew aken ontvangst restitutie Nationale Nederlanden
Innen (pré- en boedel-)debiteuren
Inventariseren en registreren crediteuren
Rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

21-04-2021
4

Bew aken ontvangst restitutie Nationale Nederlanden
Inventariseren en registreren crediteuren
Eindafrekening NOW -regeling
Rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

16-07-2021
5

Eindafrekening NOW -regeling
Rechtmatigheidsonderzoek
Innen debiteuren
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

15-10-2021
6

Eindafrekening NOW -regeling
Afronden rechtmatigheidsonderzoek
De curator zal zijn w erkzaamheden in de aankomende verslagperiode
voortzetten met betrekking tot:

13-01-2022
7

Eindafrekening NOW -regeling
Afronden rechtmatigheidsonderzoek
Zodra de curator de definitieve beslissing aanvraag NOW 1 van het UW V heeft
ontvangen zal hij in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afronden en de bestuurder informeren over zijn voorlopige bevindingen.

13-07-2022
8

Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de curator zijn
w erkzaamheden voortzetten met betrekking tot de bevindingen van het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder.

23-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan tot op heden geen mededelingen doen over de termijn van
afw ikkeling van het faillissement.

02-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-5-2023

23-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

02-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

