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Algemene gegevens
Naam onderneming
Blenken W ijnimport B.V.

30-07-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres te (3861 MC) Nijkerk,
aan de Ampèrestraat 15,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66639271.

30-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Personeelsvennootschap.

30-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 97.215,00

€ -53.063,00

€ 106.937,00

2019

€ 411.329,00

€ -909,00

€ 135.518,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

30-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 12.629,94

30-10-2020
2

€ 8.810,27

28-01-2021
3

€ 8.810,27

28-04-2021
4

€ 8.810,27

21-07-2021
5

Verslagperiode
van
19-6-2020

30-07-2020
1

t/m
25-7-2020
van
26-7-2020

30-10-2020
2

t/m
30-10-2020
van
25-10-2020

28-01-2021
3

t/m
25-1-2021
van
28-4-2021

28-04-2021
4

t/m
25-4-2021
van
26-4-2021
t/m
20-7-2021

Bestede uren

21-07-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 0 min

2

4 uur 54 min

3

1 uur 36 min

4

3 uur 6 min

5

9 uur 0 min

totaal

25 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Blenken W ijnimport B.V. (hierna:
'Blenken') is de besloten vennootschap New Com Shop B.V. (hierna: 'New Com').

30-07-2020
1

Aandeelhouders van New Com zijn de besloten vennootschappen Crespo B.V.,
Infinity Beheer B.V., Quest Investment B.V. en MCTT Beheer B.V.
MCTT Beheer B.V. is tevens bestuurder van New Com. Bestuurder en enig
aandeelhouder van MCTT Beheer B.V. is de heer M.C.T. Tamminga.
New Com is bestuurder en enig aandeelhouder van drie
dochtervennootschappen:
- Blenken W ijnimport B.V.;
- Tw yst Underw ear B.V. (hierna"'Tw yst');
- W ijnbroeders B.V. (hierna: 'W ijnbroeders').

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

30-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen w orden
geïnventariseerd en w aar nodig beëindigd.

1.4 Huur

30-07-2020
1

1.4 Huur
Blenken maakt gebruik van een bedrijfsruimte aan het adres Ampèrestraat 15
te Nijkerk die w ordt gehuurd door New Com. De verhuurder heeft de
huurovereenkomst bij brief van 25 juni 2020 opgezegd met inachtneming van
de termijn als bedoeld in artikel 39 Fw .

30-07-2020
1

Verslag 2:
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte is beëindigd per 1
september 2020. De bedrijfsruimte is met ingang van die datum aan de
verhuurder opgeleverd.

30-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. In 2017 is de bestuurder samen met een compagnon een onderneming
begonnen die zich bezig hield met de import van w ijn.
b. In het kader van die activiteiten hebben de bestuurder en zijn compagnon
een w ijnhandel overgenomen die handelde onder de naam W ijnbroeders
en zijn zij zich gaan toeleggen op de verkoop van w ijn via internet.
c. In aanvulling op de activiteiten van W ijnbroeders is in april 2018 ook Tw yst
overgenomen. De activiteiten van Tw yst bestonden uit de handel in
ondermode via internet.
d. De gedachte achter de overname van Tw yst w as dat door middel van een
tw eede e-commercebedrijf aan de kostenkant voordeel zou kunnen
w orden behaald, omdat de kosten van klantenservice, marketing en
logistiek zouden kunnen w orden gespreid.
e. De w erkzaamheden voor de beide e-commercebedrijven w erden
uitgevoerd door w erknemers die op de loonlijst stonden bij Blenken,
een vennootschap die uitsluitend fungeerde als personeels-bv.
f. Het ondernemingsplan achter de overname van Tw yst had als uitgangspunt
dat het merk onderscheidend moest zijn. Dit bracht met zich mee dat ten
minste tw ee keer per jaar een nieuw e collectie diende te w orden
ingekocht, hetgeen een groot beslag legde op de liquiditeit.
g. Teneinde in die liquiditeitsbehoefte te voorzien is in juni 2019 door
tussenkomst van een bemiddelaar gezocht naar nieuw e investeerders.
Met het oog op de participatie van die investeerders is op 26 juni 2019
New Com opgericht en is die vennootschap enig aandeelhouder
gew orden van Blenken, Tw yst en W ijnbroeders.
h. Vanaf de tw eede helft van 2019 nam de omzet van Tw yst en W ijnbroeders
w elisw aar toe, maar minder dan begroot.
i. De plannen van beide e-commercebedrijven voor 2020 voorzagen w el in
een geprognosticeerd omzetgroei van 150%, maar er w as nieuw kapitaal
nodig om die groei te bekostigen. De aandeelhouders verschilden echter
van mening over de vraag op w elke w ijze in dat kapitaal diende te w orden
voorzien en slaagden er niet in op dat punt overeenstemming met elkaar
te bereiken.
j. In de gegeven omstandigheden is gezocht naar een koper voor Tw yst en
W ijnbroeders. Ondertussen begonnen de crediteuren van die beide
vennootschappen steeds sterker aan te dringen op betaling,
onder de aankondiging dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen zouden w orden opgehaald.
k. In de gegeven omstandigheden hebben de aandeelhouders moeten
besluiten het faillissement van New Com, Blenken, Tw yst en W ijnbroeders
aan te vragen.

30-07-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

30-07-2020
1

Toelichting
De w erknemers van Blenken w erden ter beschikking gesteld aan de
zustervennootschappen Tw yst en W ijnbroeders.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

30-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-6-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De salarisaanspraken van de w erknemers w orden afgew ikkeld door het UW V.

30-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blenken heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-07-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Blenken heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

30-07-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blenken heeft geen voorraden in eigendom.

30-07-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De bankrekening van Blenken vertoonde een creditstand van € 12.629,94. Dit
bedrag is overgemaakt op de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

30-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

30-07-2020
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5.2 Leasecontracten
Blenken leasede op basis van operationele lease een voertuig van Friesland
Lease. De auto is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

30-07-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

30-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

30-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn niet voortgezet.

30-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van de onderneming w orden niet overgenomen.

30-07-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap w ordt in de komende verslagperiode
onderzocht.

30-07-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt voortgezet en zo mogelijk in de
komende verslagperiode afgerond.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande en zal naar verw achting in
de komende verslagperiode w orden afgerond.

28-01-2021
3

Verslag 4:
Het onderzoek naar de boekhouding en eventueel onbehoorlijk bestuur
vordert, maar is nog niet geheel afgerond.

28-04-2021
4

Eindverslag:
Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De conclusie is dat de
boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

21-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 4 december 2019 gedeponeerd.

30-07-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-07-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

30-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt voortgezet en zo
mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

Toelichting
Verslag 3:
In samenhang met het onderzoek naar de boekhouding zal ook het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur naar verw achting in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting
Verslag 4:
Zie onder 7.1.
Nee
Toelichting
Eindverslag:
Er zijn geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

30-07-2020
1

30-10-2020
2

28-01-2021
3

28-04-2021
4

21-07-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-07-2020
1

Nee

30-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Van paulianeus handelen is niet vooralsnog niet gebleken.
Nee

21-07-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

30-07-2020
1

Verslag 2:
Zie onder 7.1 en 7.5.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Zie onder 7.1 en 7.5.

28-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 24.639,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-07-2020
1

21-07-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.

30-07-2020
1

€ 68.802,00

30-10-2020
2

€ 233.283,00

21-07-2021
5

Toelichting
Naast openstaande aanslagen Loonheffing is sprake van een vordering uit
hoofde van de Omzetbelasting op de fiscale eenheid.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 14.161,60

30-07-2020
1

21-07-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.626,64

30-07-2020
1

21-07-2021
5

Toelichting
Er zijn tw ee ex-w erknemers met een preferente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de aangeleverde crediteurenadministratie hebben 10 crediteuren een
vordering op Blenken.

30-07-2020
1

5

30-10-2020
2

8

21-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de aangeleverde crediteurenadministratie bedraagt het totaalbedrag
van de vorderingen op Blenken € 45.133,97.

30-07-2020
1

€ 28.647,00

30-10-2020
2

€ 49.988,47

21-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-07-2020
1

Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

21-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- De onderdelen 7.1, 7.5 en 7.6 zullen w orden onderzocht.

30-07-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt voortgezet en zo mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt naar verw achting in de komende verslagperiode afgerond.

28-01-2021
3

Verslag 4:
De curator streeft er naar het onderzoek naar de boekhouding en eventueel
onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode af te ronden.

28-04-2021
4

Eindverslag:
Het faillissement is gereed voor afw ikkeling en zal w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten. Na voldoening van de
faillissementskosten zal een geringe uitkering kunnen w orden gedaan aan de
boedelcrediteur, het UW V.

21-07-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
1

