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Algemene gegevens
Naam onderneming
FD Keukens Nijmegen B.V.

01-10-2020
1

Gegevens onderneming
Adres: W ijchensew eg 180, 6538 SX Nijmegen
Postadres: W olfskuil 33, 5431 KA Cuijk
Domeinnaam: Volgens SIDN heeft gefailleerde geen domeinnaam
Faillissementsnummer: C/13/20/318 F
Datum uitspraak: 1 september 2020
Curator: mr. M.K. ter Horst
Rechter-commissaris: mr. S. Boot

01-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een keukenw inkel

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

01-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
verslag 1:
De financiële gegevens van gefailleerde zijn de curator thans onbekend, nu
deze nog niet zijn overhandigd door de bestuurder. De bestuurder heeft
toegezegd de financiële administratie zo spoedig mogelijk aan te leveren.

01-10-2020
1

verslag 2:
De financiële gegevens van gefailleerde van de afgelopen 3 jaren zijn de
curator onbekend, nu deze niet zijn overhandigd door het bestuur of zijn
opgemaakt. Volgens het bestuur van gefailleerde kon een groot gedeelte van
de financiële administratie niet w orden aangeleverd, nu deze in de digitale
back-up van het boekhoudprogramma ‘Snelstart’ w as opgeslagen. Doordat
gefailleerde de facturen van Snelstart niet tijdig heeft voldaan, is de digitale
back-up door Snelstart verw ijderd. Hierdoor ontbreken financiële gegevens
over 2018 en 2019. In 2020 hebben er volgens het bestuur geen
handelsactiviteiten plaatsgevonden. Hierdoor ontbreken conceptcijfers over
2020.

07-01-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

01-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-10-2020
1

€ 100,00

07-01-2021
2

€ 850,00

06-04-2021
3

€ 1.900,00

05-07-2021
4

€ 4.500,00

04-10-2021
5

€ 6.750,00

04-01-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-9-2020

01-10-2020
1

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

07-01-2021
2

t/m
6-1-2021
van
7-1-2021

06-04-2021
3

t/m
5-4-2021
van
6-4-2021

05-07-2021
4

t/m
4-7-2021
van
5-7-2021

04-10-2021
5

t/m
3-10-2021
van
4-10-2021

04-01-2022
6

t/m
2-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 6 min

2

33 uur 0 min

3

12 uur 48 min

4

12 uur 24 min

5

21 uur 48 min

6

15 uur 12 min

totaal

154 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Inleiding
FD Keukens Nijmegen B.V. (hierna te noemen: “gefailleerde”) w erd op 7
december 2015 opgericht. Zij dreef als onderneming een keukenzaak in
Nijmegen, onder de naam Keukensale.com Nijmegen. Gefailleerde had als

01-10-2020
1

franchisenemer in dat kader met Kitchenw orld Franchise B.V. een
franchiseovereenkomst gesloten, ten einde aangesloten te zijn bij de
franchiseformule van Keukensale.
De onderneming w erd tot 2 augustus 2019 actief gedreven. Vanw ege haar
problemen – die in onderdeel 1.5 verder w orden toegelicht – is gefailleerde
gesloten, w aarna zij het pand heeft verlaten.
Per faillissementsdatum w aren er geen w erknemers meer in dienst.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met
crediteuren van gefailleerde. Ook heeft op het kantoor van de curator een
eerste bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk gaan
bezighouden met bestudering van de administratie, correspondentie met de
bestuurder inzake de mogelijkheid van het aanbieden van een
faillissementsakkoord en de verkoop van de (op de voormalige bedrijfslocatie
van gefailleerde) aangetroffen Volvo V40 w interbanden. Ook zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek oppakken.
Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (op de voormalige
bedrijfslocatie van gefailleerde) aangetroffen Volvo V40 w interbanden
verkocht. Daarnaast heeft de curator de aanw ezige administratie van
gefailleerde bestudeerd. Door het ontbreken van diverse administratieve
stukken is de curator tot de conclusie gekomen dat de administratieplicht is
geschonden. Nu ook de deponeringsplicht is geschonden staat vast dat het
bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft het bestuur van gefailleerde aansprakelijk gesteld voor het
gehele faillissementstekort, w aarover in hoofdstuk 7 van dit verslag meer.
Verder heeft de curator gecorrespondeerd met crediteuren van gefailleerde.

07-01-2021
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De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk gaan
bezighouden met correspondentie met het bestuur naar aanleiding van de
aansprakelijkstelling.
Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig

06-04-2021

gehouden met correspondentie met het bestuur. Het bestuur heeft naar
aanleiding van haar aansprakelijkstelling door de curator (op grond van art.
2:248 BW ) tot 30 april aanstaande de tijd gekregen om een substantieel
bedrag aan de boedel te betalen, w aarover in hoofdstuk 7 van dit verslag
meer. Verder heeft de curator gecorrespondeerd met crediteuren van
gefailleerde en heeft de curator onderzocht of de overdracht van o.a. de
voorraden en bedrijfsmiddelen van gefailleerde voorafgaand het faillissement
paulianeus is gew eest.

3

De curator zal de komende verslagperiode afw achten om te bezien of het
bestuur vrijw illig overgaat tot betaling van de vordering ex art. 2:248 BW ,
althans (uiterlijk 30 april a.s.) met een goed voorstel komt.
Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

verslag 4:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen concreet voorstel tot
betaling van de vordering ex art. 2:248BW ontvangen van de bestuurder. De
bestuurder zegt te w achten op een financieringsvoorstel van een bank maar
overlegt hierover geen (bew ijs)stukken aan de curator, ondanks diverse
sommaties daartoe.

05-07-2021
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De curator beraadt zich thans over de te nemen vervolgstappen richting het
bestuur.
Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

Verslag 5:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog steeds geen concreet
voorstel tot betaling van de vordering ex art. 2:248BW ontvangen van de
bestuurder, zij het dat er in de aanloop naar het mogelijk bereiken van een
algehele regeling al w el deelbetalingen door hem plaatsvinden. De bestuurder
overlegt thans met een financieel zorgverlener over mogelijke
schuldhulpverlening. De curator betw ijfelt of schuldhulpverlening de w eg voor
de bestuurder is om het faillissementstekort te voldoen.
Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

04-10-2021
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris
verzocht het faillissement voor te mogen dragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten. Tevens is melding gedaan van faillissementsfraude.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. Dit is het eindverslag.

04-01-2022
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Dit verslag is door de curator en haar medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is FD Keukengroep
B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van FD Keukengroep B.V. is
Hordijk Investments B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Hordijk
Investments B.V. is de heer Floriaan Hordijk.

01-10-2020
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1.2 Lopende procedures
Per faillissementsdatum liep een procedure die door de heer Anton van Schaijk
h.o.d.n. DAL Montageservice tegen gefailleerde w as ingesteld. Gefailleerde had
tevens een reconventionele vordering ingesteld tegen eiser. In onderdeel 9
van dit verslag w ordt dit nader toegelicht.

01-10-2020
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1.3 Verzekeringen
Vooralsnog is de curator niet bekend met lopende verzekeringen. Volgens de
bestuurder zijn alle verzekeringen geëindigd.

01-10-2020
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde vanaf 1 januari 2016 een bedrijfspand aan W ijchensew eg
180 te Nijmegen. De huurovereenkomst is op 2 augustus 2019 door middel van
een indeplaatsstelling overgegaan op franchisegever. Thans lopen er derhalve
geen huurovereenkomsten meer.

01-10-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 22 september jl. heeft er tussen de curator en de bestuurder (de heer
Hordijk) een bespreking plaatsgevonden. Gedurende dit gesprek, heeft de
bestuurder voor w at betreft de oorzaak van het faillissement het volgende
aangegeven.
Gefailleerde is kort nadat zij is opgericht een franchiseovereenkomst
aangegaan met Kitchenw orld Franchise B.V., op basis w aarvan gefailleerde als

01-10-2020
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franchisenemer deel uitmaakte van de franchiseformule van Keukensale.
In de franchiseovereenkomst tussen Kitchenw orld Franchise B.V.
(franchisegever) en gefailleerde (franchisenemer) lag besloten dat de
franchisegever inspraak zou hebben bij de indeling van de show rooms van
franchisenemer en voorts dat zij maandelijks € 100,- van franchisenemer zou
ontvangen voor het onderhoud van haar w ebsite. Gefailleerde w as als
franchisenemer daarnaast verplicht om haar inkoop van keukens te doen bij
franchisegever.
In de franchiseovereenkomst w as tevens bepaald dat franchisegever extra
kosten in rekening kon brengen bij franchisenemer. Volgens de bestuurder
gebeurde dit al kort nadat gefailleerde w as gestart met haar onderneming. De
franchisegever bracht per kw artaal circa € 15.000,- aan kosten voor marketing
in rekening. Deze kosten overschreden de verw achte € 300,- per kw artaal
aanzienlijk.
Volgens de bestuurder behaalde gefailleerde in de eerste anderhalf jaar goede
resultaten. In eerste instantie w erd de onderneming gedreven door de heer
Hordijk, de heer Van der W eijden, mevrouw Van der W eijden-Van Luinen en de
heer Van der Pas. Op de heer Van der Pas na w aren zij allen (indirect)
bestuurder van gefailleerde. Thans is onduidelijk of zij allemaal ook (indirect)
aandeelhouder w aren, nu de curator (nog) niet beschikt over het
aandeelhoudersregister.
Volgens de bestuurder ontstonden de eerste problemen voor gefailleerde door
de onrust tussen voornoemde personen en het ontbreken van een backoffice
(klantenservice) bij Keukensale. Indien klanten klachten hadden over een
aangeschafte keuken, dienden zij naar de w inkel te komen om dit probleem op
te laten lossen. Deze servicegevallen behandelde gefailleerde voornamelijk
zelfstandig.
Ook w erden veel verliezen geleden door orderverw erkings- en montagefouten,
die volgens de bestuurder w erden veroorzaakt door het softw areprogramma
w aarmee de keukens w erden ontw orpen. Doordat gefailleerde veelal
maatw erkkeukens verkocht, w erden er grote verliezen geleden als er fouten
w erden gemaakt in het bestel- of montageproces. Als een keuken bijvoorbeeld
bij een klant in een verkeerde kleur w erd afgeleverd, diende deze (snel) te
w orden vervangen. Deze vervangingskosten droeg gefailleerde dan. De
verkeerde keuken w erd vervolgens meegenomen naar de show room van
gefailleerde, w aar het voor een fractie van de prijs w erd verkocht. Naar
aanleiding van deze menselijke fouten, heeft de franchisegever vervolgens
besloten dat de franchisenemer vaste orderverw erkers in dienst moest nemen,
hetgeen gefailleerde vervolgens heeft gedaan. Ook deze kosten moest
gefailleerde als franchisenemer dragen.
Mevrouw Van der W eijden-Van Luinen en de heer Van der Pas hebben
gefailleerde als (indirect) bestuurder vroegtijdig verlaten. Sinds 30 oktober
2017 is de heer Hordijk enig (indirect) bestuurder van gefailleerde. Daarnaast
is hij sinds 9 mei 2018 enig (indirect) aandeelhouder van gefailleerde.
In 2018 kreeg de heer Hordijk als bestuurder, naast de financiële problemen
van de onderneming, ook te maken met persoonlijke problemen door de ziekte
van zijn vader. Naar eigen zeggen presteerde hij daardoor niet optimaal.
Eind 2019 bleek de schuld van gefailleerde bij franchisegever dusdanig hoog te
zijn (€828.758,36), dat franchisegever heeft voorgesteld dat gefailleerde, ter
voldoening van haar schuld, haar gehele bedrijfsinventaris aan franchisegever

over zou dragen. Daar is gefailleerde op ingegaan. Een en ander is vervolgens
vastgelegd in een door franchisegever, gefailleerde, FD Keukengroep B.V.,
Hordijk Investments B.V., de heer Hordijk en de heer Van der Pas gesloten
vaststellingsovereenkomst.
Zoals ook aangegeven in de inleiding van dit verslag, is gefailleerde na de
overdracht van de keukens en overige inventaris aan franchisegever op 2
augustus 2019 vertrokken uit het door haar gehuurde w inkelpand en is de
door haar gedreven onderneming stil komen te liggen.
De bestuurder heeft gedurende de bespreking aangegeven dat er sinds 2019
niets meer is gebeurd. Hij heeft de vennootschap laten voortbestaan, omdat
hij de schulden had w illen saneren en een nieuw e keukenonderneming op
eigen titel had w illen starten. Gelet op het feit dat gefailleerde geen liquide
middelen had om haar schulden te kunnen voldoen, is dit plan niet van de
grond gekomen. Uiteindelijk heeft Greenchoice B.V., een schuldeiser van
gefailleerde, het faillissement aangevraagd. De bestuurder heeft erkend dat
hij, achteraf bezien, zijn verantw oordelijkheid als bestuurder had moeten
nemen en zelf het faillissement had moeten aanvragen.
verslag 2:
Voor de oorzaken van het faillissement w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van
dit verslag.
In faillissementsverslag 1 staat de heer D.H.J. van Huijkelom van de Pas,
voormalig indirect bestuurder van gefailleerde, per abuis vermeld als de heer
Van der Pas. De curator corrigeert dit hierbij.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-10-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

01-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-7-2019

2

Beëindiging arbeidsovereenkomst met w ederzijds goedkeuren
(vaststellingsovereenkomst)

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Bestudering van vaststellingsovereenkomsten personeel.

01-10-2020
1

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

01-10-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

01-10-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom, nu zij al haar
bedrijfsmiddelen aan franchisegever heeft overgedragen. De overdracht van
alle (toentertijd aanw ezige) bedrijfsmiddelen w as één van de gestelde
verplichtingen in de vaststellingsovereenkomst.

01-10-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

01-10-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

01-10-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom, nu zij al haar voorraden aan
franchisegever heeft overgedragen. De overdracht van alle (toentertijd
aanw ezige) voorraden w as één van de gestelde verplichtingen in de
vaststellingsovereenkomst.

01-10-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

01-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

4 Volvo V40 w interbanden

€ 82,65

totaal

€ 82,65

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op de voormalige bedrijfslocatie van gefailleerde zijn 4 Volvo V40
w interbanden aangetroffen. De nieuw e huurder van de voormalige
bedrijfslocatie van gefailleerde heeft aangegeven dat deze w interbanden
eigendom zijn van gefailleerde. De w interbanden zijn daarom naar het kantoor
van de curator meegenomen. De bestuurder heeft aangegeven dat deze
w interbanden eigendom zijn van Hordijk Investments B.V., maar dat hij dit niet
kan aantonen en dat de w interbanden in de boedel mogen vallen.

01-10-2020
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verslag 2:
De Volvo V40 w interbanden heeft de curator verkocht. Doordat het profiel van
de w interbanden w as verminderd door slijtage, zijn zij voor slechts € 82,65
exclusief btw (€ 100,00 inclusief btw ) verkocht.

07-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal de Volvo V40 w interbanden spoedig te koop aanbieden.

01-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft volgens de bestuurder geen vorderingen op derden. Klanten
van gefailleerde konden, gelet op hetgeen ligt vastgelegd in de
vaststellingsovereenkomst, hun openstaande facturen enkel bevrijdend
betalen aan franchisegever.

01-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

01-10-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 428,83

01-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
De curator is tot op heden enkel bekend met de concurrente vordering van ING
van € 428,83.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.

01-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Curator zijn geen claims bekend.

01-10-2020
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5.4 Separatistenpositie
Curator zijn geen claims bekend.

01-10-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator zijn geen claims bekend.

01-10-2020
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5.6 Retentierechten
Curator zijn geen claims bekend.

01-10-2020
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5.7 Reclamerechten
Curator zijn geen claims bekend.

01-10-2020
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

01-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken om na te gaan w aar gefailleerde bankiert,
bankafschriften gefailleerde controleren.

01-10-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet. Per 2 augustus 2019 heeft gefailleerde
haar voormalig (gehuurde) bedrijfspand verlaten. Sindsdien ligt de
onderneming stil.

01-10-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-10-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

01-10-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-10-2020
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-10-2020
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

01-10-2020
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Een groot deel van de administratie van gefailleerde heeft de curator, ondanks
herhaald verzoek, nog niet ontvangen. Met de bestuurder is afgesproken dat
hij de administratie op korte termijn bij de curator aflevert; dit is evenw el nog
niet gebeurd. Zodra de curator de beschikking heeft over de administratie, zal
zij de boekhouding onderzoeken en beoordelen in hoeverre aan de
boekhoudplicht is voldaan.

01-10-2020
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verslag 2:
Een groot deel van de opgevraagde administratie van gefailleerde is door het
bestuur niet aangeleverd, nu deze volgens haar w as opgeslagen in de
verw ijderde back-up van het boekhoudprogramma Snelstart of zou zijn
achtergebleven in het voormalige bedrijfsfiliaal. Gelet op het voorgaande heeft
de curator onder andere geen stand rekening-courantverhoudingen met
concernvennootschappen, aandeelhoudersregister, notulen van de algemene
vergaderingen en bestuursvergaderingen, de gedeponeerde jaarrekening en
w inst- en verliesrekening over 2016, concept jaarrekening en concept w insten verliesrekening over 2018 en 2019, kolommenbalans over 2018 en 2019,
grootboekkaarten 2018 en 2019 en een kasboek ontvangen. De curator
concludeert dat de administratie niet op zodanige w ijze gevoerd is en/of de
daartoe behorende boeken, bescheiden en gegevensdragers op zodanige
w ijze zijn bew aard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
gefailleerde kunnen w orden gekend. De curator stelt zich daarom op het
standpunt dat het bestuur de administratieplicht ex artikel 2:10 BW heeft
geschonden.

07-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is tijdig gedeponeerd, de jaarrekeningen
over boekjaar 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd. Aldus heeft gefailleerde de
op haar rustende deponeringsplicht geschonden.

01-10-2020
1

verslag 2:
In het vorige faillissementsverslag w erd reeds geconcludeerd dat gefailleerde
de deponeringsplicht heeft geschonden.

07-01-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

01-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Thans onbekend. De curator zal daarnaar nog onderzoek doen.

01-10-2020
1

verslag 2:
Thans onbekend. Een bew ijsstuk van volstorting heeft de curator nog niet
ontvangen of aangetroffen. Evenw el zal de curator hier verder geen onderzoek
naar doen, nu het geplaatste kapitaal slechts € 120,00 bedraagt en een
mogelijke vordering tot volstorting van aandelen is verjaard.

07-01-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

01-10-2020
1

Toelichting
De curator is het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur gestart. Gefailleerde
heeft de jaarrekeningen over boekjaar 2017 en 2018 niet gedeponeerd. Het
bestuur heeft daarmee niet voldaan aan haar deponeringsverplichting ex
artikel 2:394 BW . Volgens artikel 2:248 lid 1 BW staat daardoor vast dat het
bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijk oorzaak is van het faillissement. De
curator zal hierover evenw el pas een definitief standpunt innemen nadat de
boekhoudplicht is onderzocht.
De curator heeft de bestuurder reeds op de hoogte gesteld van zijn mogelijke
aansprakelijkheid als bestuurder van gefailleerde. Hij heeft daarop
aangegeven dat zijn vennootschappen FD Keukengroep B.V. en Hordijk
Investments B.V. geen vermogen hebben. Ook heeft hij in privé amper
financiële middelen. Hij is inw onend bij zijn partner en heeft de afgelopen
maanden w einig kunnen w erken vanw ege een operatie aan zijn kaak.
De curator heeft met de bestuurder gesproken over de aanbieding van een
faillissementsakkoord aan de crediteuren van gefailleerde. De bestuurder
heeft aangegeven de mogelijkheden daartoe te zullen onderzoeken.
Ja

07-01-2021
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Toelichting
verslag 2:
Zoals reeds beschreven in faillissementsverslag 1, is de deponeringsplicht ex
artikel 2:394 BW geschonden doordat de jaarrekeningen over 2017 en 2018
niet gedeponeerd zijn. Daarnaast is de administratieplicht ex artikel 2:10 BW
geschonden. Nu zow el de administratieplicht als de deponeringsplicht zijn
geschonden en deze schendingen gelegen zijn binnen drie jaren voorafgaand
aan het faillissement, staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het
bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft het bestuur daarom op 7 december 2020 aansprakelijk
gesteld voor het gehele faillissementstekort, dat toen bij benadering €
278.584,88 bedroeg. De curator heeft het bestuur gesommeerd om voorgaand
bedrag uiterlijk 17 december 2020 over te maken op de faillissementsrekening
of, indien het bestuur over onvoldoende middelen zou beschikken om dit te
kunnen betalen, haar voor 17 december 2020 stukken en informatie te
verschaffen met betrekking tot haar maandelijkse inkomsten, bankafschriften
en bezittingen. Het bestuur heeft verschillende stukken aangeleverd. De
curator doet nog onderzoek naar de stelling van het bestuur dat zij
onvoldoende middelen heeft om het faillissementstekort te voldoen.
Desalniettemin heeft de curator het bestuur op 28 december 2020 laten w eten
dat voorgaande geen reden vormt om (in het geheel) af te zien van de
vordering en het treffen van verdere rechtsmaatregelen tegen haar. De curator
heeft het bestuur tot 18 januari 2021 de tijd gegeven om een financiering rond
te krijgen bij derden en met een passend betalingsvoorstel te komen, om te
voorkomen dat verdere rechtsmaatregelen zullen w orden getroffen.
Ja
Toelichting
verslag 3:
Zoals reeds beschreven in het vorige faillissementsverslag, is het bestuur op 7
december 2020 aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort, dat
toen bij benadering € 278.584,88 bedroeg. De heer Hordijk heeft destijds laten
w eten dat hij (in privé), FD Keukengroep B.V. en Hordijk Investments B.V.

06-04-2021
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nauw elijks over enig vermogen beschikken om het faillissementstekort te
voldoen. De curator heeft van de heer Hordijk vervolgens diverse
documenten/afschriften ontvangen, die voorgaande stelling ondersteunen. De
curator heeft het bestuur toen evenw el laten w eten dat zij, om te voorkomen
dat er verdere rechtsmaatregelen zouden w orden getroffen, tot 18 januari jl.
de tijd zou krijgen om een financiering voor het betaling van die vordering rond
te krijgen dan w el met een passend betalingsvoorstel te komen. De heer
Hordijk heeft na het verstrijken van deze termijn laten w eten dat hij geen
bedrag kan lenen bij familie, vrienden en banken (vanw ege zijn negatieve BKRregistratie). W el gaf de heer Hordijk aan dat de gemeentelijke kredietbank nog
een optie kon zijn en dat hij die mogelijkheid graag w ilde onderzoeken. De
curator heeft vervolgens op verzoek van de heer Hordijk hem tot 31 maart jl.
de tijd gegeven om een lening bij de gemeentelijke kredietbank te verkrijgen
en met een betalingsvoorstel te komen, onder de voorw aarde dat hij vanaf dat
moment w el alvast maandelijks € 250,00 betaalt ter aflossing van het
faillissementstekort. De heer Hordijk heeft tot op heden 3 deeltermijnen van €
250,00 betaald. Inmiddels heeft de curator van de heer Hordijk begrepen dat
hij nog geen uitsluitsel van de gemeentelijke kredietbank heeft gekregen of,
en zoja w at voor een bedrag hij kan lenen. Volgens de heer Hordijk heeft de
gemeentelijke kredietbank het onder andere door COVID-19 erg druk,
w aardoor antw oorden langer op zich laten w achten dan gebruikelijk. Met de
heer Hordijk heeft de curator afgesproken dat hij tot 30 april aanstaande de
tijd krijgt om een lening rond te krijgen en een gedegen akkoord aan te
bieden. Deze termijn zal niet meer w orden verlengd. De curator heeft de heer
Hordijk daarnaast verzocht om als blijk van goede w il en alvast ter aflossing
van het faillissementstekort in de maand april € 400,00 te storten op de
boedelrekening in plaats van de eerder afgesproken € 250,00. De heer Hordijk
heeft laten w eten dat hij dit bedrag zal proberen te voldoen. Mocht dit
onverhoopt niet lukken door zijn andere lopende betalingsregelingen en zijn
kosten van levensonderhoud, dan zal hij dit voor 30 april met de curator
bespreken.
Ja
Toelichting
Het bestuur is op 7 december 2020 aansprakelijk gesteld voor het gehele
faillissementstekort. Met het bestuur – dat aansprakelijkheid niet betw ist –
w as afgesproken dat zij uiterlijk 30 april 2021 met een gedegen
(betalings)voorstel zou komen ter betaling van het tekort. Ondanks diverse
sommaties daartoe is een voorstel uitgebleven.
Verder voldoet het bestuur niet aan de afspraak om – als blijk van goede w il met ingang van april 2021 maandelijks een bedrag van € 400,-- aan de boedel
over te maken. Over april en juni 2021 is w elisw aar € 400,-- voldaan maar over
mei 2021 is - zonder de afgesproken vooraankondiging - door het bestuur
slechts € 250,-- voldaan.
Het bestuur voorziet de curator in het geheel niet van informatie met
betrekking tot de aangevraagde financiering van het
akkoord/betalingsvoorstel. Ook ontvangt de curator geen enkele stukken met
betrekking tot de inkomsten van de bestuurder. Op basis van – niet
onderbouw de – informatie die de curator w el van de bestuurder heeft
ontvangen, heeft de curator een berekening van de beslagvrije voet/het vrij te
laten bedrag van de bestuurder kunnen maken. Hieruit volgt dat er een
afloscapaciteit bestaat van € 1.000,-- per maand. De curator heeft de
bestuurder dan ook gesommeerd om met ingang van 1 juni 2021 niet € 400,-maar € 1.000,-- per maand over te maken naar de boedel. Hieraan heeft de
bestuurder niet voldaan; zoals hierboven beschreven heeft hij – zonder

05-07-2021
4

vooraankondiging – slechts € 400,-- overgemaakt.
De curator beraadt zich thans over de te nemen vervolgstappen richting het
bestuur.

Toelichting
Verslag 5:
Het bestuur is op 7 december 2020 aansprakelijk gesteld voor het gehele
faillissementstekort. Met het bestuur – dat aansprakelijkheid niet betw ist –
w as afgesproken dat zij uiterlijk 30 april 2021 met een gedegen
(betalings)voorstel zou komen ter betaling van het tekort. Ondanks diverse
sommaties daartoe is een voorstel uitgebleven. De bestuurder overlegt thans
met een financieel zorgverlener over mogelijke schuldhulpverlening. De curator
betw ijfelt of schuldhulpverlening de w eg voor de bestuurder is om het
faillissementstekort te voldoen.

04-10-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft curator met de bestuurder voorts
gecorrespondeerd over zijn afloscapaciteit op het faillissementstekort. Aan de
hand van door de bestuurder overlegde inkomensgegevens heeft de curator
een berekening van de beslagvrije voet/het vrij te laten bedrag van de
bestuurder kunnen maken. Omdat de bestuurder meerdere
betalingsregelingen heeft afgesproken is de afloscapaciteit thans vastgesteld
op € 750,-- per maand, mits de bestuurder ook voldoet aan de andere
betalingsregelingen.
Vanaf juni 2021 heeft bestuurder € 750,-- per maand afgelost op het
faillissementstekort. Curator w acht verder op een voorstel van de bestuurder.
Ja

04-01-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is geen gedegen (betalings)voorstel ter
betaling van het gehele faillissementstekort van de bestuurder ontvangen.
Ook heeft curator van de bestuurder geen informatie ontvangen over de
gesprekken van de bestuurder met de financieel zorgverlener.
De bestuurder biedt onvoldoende verhaal om het faillissementstekort op
voortvarende w ijze op hem te kunnen verhalen. Op basis van de door de
curator met de bestuurder getroffen betalingsregeling zou het ruim vier jaar
duren voordat de kosten van het faillissement door de bestuurder zouden
w orden voldaan en zou het faillissement nog circa 30 jaar in stand moeten
blijven om het volledige faillissementstekort op deze w ijze te voldoen. Het is
niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers de betalingsregeling
voort te zetten en het faillissement nog langer aan te houden.
Gezien het vorenstaande is na toestemming van de rechter-commissaris
besloten het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel. Curator heeft bij het Fraudemeldpunt
melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude omdat het
bestuur van gefailleerde de inlichtingenplicht heeft geschonden (ex art 194
W vSr) en niet heeft voldaan aan de w ettelijke verplichting tot het voeren van
een administratie (ex art 244b W vSr).

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-10-2020
1

Toelichting
Gefailleerde heeft o.a. al haar voorraden en bedrijfsmiddelen op 2 augustus
2019 overgedragen aan franchisegever, ter voldoening van haar openstaande
schuld van € 828.758,36 bij franchisegever. De schuld van franchisegever is
derhalve betaald door verrekening met de overgedragen activa. Hierdoor zijn
vermoedelijk andere crediteuren benadeeld. Of deze overdracht ook
kw alificeert als paulianeus is evenw el de vraag. De bestuurder heeft
aangegeven dat gefailleerde verplicht w as om de voorraden en
bedrijfsmiddelen ter voldoening van haar schuld aan franchisegever over te
dragen, gelet op hetgeen lag besloten in de franchiseovereenkomst. De
curator beschikt thans (nog) niet over de franchiseovereenkomst, w aardoor
voorgaande nog niet is geverifieerd.
De curator houdt er voorshands rekening mee dat een discussie over pauliana
w ellicht lastig w ordt. Nu gefailleerde haar voorraden en bedrijfsinventaris
langer dan een jaar voor faillissementsdatum aan franchisegever heeft
overgedragen, bestaat er geen w ettelijk bew ijsvermoeden van w etenschap
van benadeling aan de zijden van gefailleerde en franchisegever. De curator
zal de w etenschap van benadeling bij franchisegever en gefailleerde voor een
geslaagd beroep op faillissementspauliana derhalve zelf moeten bew ijzen.
Gelet op het feit dat er tot op heden geen boedelactief is om een dergelijk
onderzoek te vervolgen en aansluitend de discussie daarover aan te gaan, al
dan niet in rechte, ziet de curator voorlopig nog af van verdere
w erkzaamheden op dit punt.
In onderzoek

07-01-2021
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Toelichting
verslag 2:
Zoals eerder vermeld in faillissementsverslag 1, heeft gefailleerde ter
voldoening van haar schuld bij franchisegever op 2 augustus 2019 een
vaststellingsovereenkomst gesloten en op grond hiervan o.a. al haar
voorraden en bedrijfsmiddelen overgedragen. De curator constateert dat
hierdoor mogelijk andere crediteuren zijn benadeeld. Volgens het bestuur w as
gefailleerde echter verplicht om deze zaken aan franchisegever over te dragen,
gelet op de inhoud van de franchiseovereenkomst. De curator heeft van het
bestuur de franchiseovereenkomst ontvangen en onderzoekt of de
rechtshandeling voldoet aan de vereisten van actio pauliana.
Nee
Toelichting
verslag 3:
Zoals eerder vermeld in de voorgaande faillissementsverslagen, heeft
gefailleerde ter voldoening van haar schuld bij franchisegever in augustus
2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Op grond hiervan heeft zij o.a.
al haar voorraden en bedrijfsmiddelen overgedragen. De curator heeft
onderzocht of deze rechtshandelingen voldoen aan de vereisten van actio
pauliana en op die grondslag kunnen w orden vernietigd. Zow el het aangaan
van de vaststellingsovereenkomst als de overdracht van activa (naar
aanleiding van de vaststellingsovereenkomst) voldoen naar de mening van de
curator niet aan de vereisten van de actio pauliana. Daarnaast lijkt het op
basis van de vaststellingsovereenkomst, franchiseovereenkomst en algemene
voorw aarden van franchisegever (geraadpleegd op de w ebsite van
franchisegever) er op dat (in ieder geval) de toenmalige show roominrichting
van gefailleerde door/via franchisegever onder verlengd
eigendomsvoorbehoud aan haar is geleverd. Gelet op de oorspronkelijke
hoogte van de schulden van gefailleerde bij franchisegever (circa € 828.000), is

06-04-2021
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het aannemelijk dat een groot gedeelte van de door franchisegever geleverde
show roominrichting onbetaald is gelaten en zij een beroep mocht doen op het
eigendomsvoorbehoud. Zodoende is van paulianeus handelen geen sprake
gew eest. De curator heeft het onderzoek naar actio pauliana hiermee
afgerond.
Nee

05-07-2021
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Nee

04-10-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.6 en 7.7.

01-10-2020
1

verslag 2:
Zie hiervoor onder 7.1, 7.6 en 7.7.

07-01-2021
2

verslag 3:
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.

06-04-2021
3

verslag 4:
Zie hiervoor onder 7.5.

05-07-2021
4

verslag 5:
Zie hiervoor onder 7.5.

04-10-2021
5

Zie hiervoor onder 7.5.

04-01-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering van administratieve stukken, onderzoek deponeringsplicht.

01-10-2020
1

verslag 2:
Correspondentie bestuur naar aanleiding van aansprakelijkstelling.

07-01-2021
2

verslag 3:
Correspondentie bestuur naar aanleiding van de aansprakelijkstelling ex art.
2:248 BW .

06-04-2021
3

verslag 4:
Correspondentie bestuur.

05-07-2021
4

Verslag 5:
Correspondentie bestuur.

04-10-2021
5

Correspondentie bestuur en rechter-commissaris, melding vermoeden
faillissementsfraude.

04-01-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is de curator niet bekend met boedelvorderingen.

01-10-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.047,06

01-10-2020
1

€ 127.355,06

07-01-2021
2

Toelichting
De vorderingen van de fiscus zien op aanslagen omzetbelasting over 4e
kw artaal 2017 tot en met 3e kw artaal 2020, aanslagen loonheffingen over
november 2017 tot en met maart 2019 en aanslagen vennootschapsbelasting
2017 en 2018.
€ 127.355,06

05-07-2021
4

04-10-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
De vorderingen van de fiscus zien op aanslagen omzetbelasting over 4e
kw artaal 2017 tot en met 3e kw artaal 2020, aanslagen loonheffingen over
november 2017 tot en met maart 2019 en aanslagen vennootschapsbelasting
2017 en 2018.
€ 127.355,06
Toelichting
De vorderingen van de fiscus zien op aanslagen omzetbelasting over 4e
kw artaal 2017 tot en met 3e kw artaal 2020, aanslagen loonheffingen over
november 2017 tot en met maart 2019 en aanslagen
vennootschapsbelasting 2017 en 2018.

8.3 Pref. vord. UWV

04-01-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-10-2020
1

Toelichting
UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
UW V heeft geen vorderingen aangemeld. Deze w orden ook niet verw acht.

Toelichting
Verslag 5:
UW V heeft geen vorderingen aangemeld. Deze w orden ook niet verw acht.

05-07-2021
4

04-10-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

01-10-2020
1

Toelichting
Greenchoice B.V. heeft een preferente vordering ingediend van € 1.957,00 voor
gemaakte kosten voor de aanvraag van het faillissement van gefailleerde.

Toelichting
Verslag 5:
Kosten aanvraag faillissement.
€ 1.957,00

04-10-2021
5

04-01-2022
6

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

01-10-2020
1

16

07-01-2021
2

18

06-04-2021
3

19

04-10-2021
5

19

04-01-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.060,35

01-10-2020
1

€ 139.284,27

07-01-2021
2

€ 145.348,03

06-04-2021
3

€ 145.669,08

04-10-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.
€ 145.669,08

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

04-01-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is er geen boedelactief. De kans dat dit faillissement w ordt
opgeheven w egens gebrek aan baten is daarom aanw ezig, zij het dat er ook
een kans is dat de bestuurder in privé aansprakelijk kan w orden gehouden
voor het gehele faillissementstekort. Om die reden onderzoekt de bestuurder
de mogelijkheid van het aanbieden van het faillissementsakkoord. Mogelijk dat
crediteuren via die w eg dan nog iets van hun vordering terug zien.

01-10-2020
1

verslag 2:
Op dit moment is de boedel nagenoeg leeg. Bij de huidige stand van zaken
w ordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten. Hoew el het bestuur
van gefailleerde aansprakelijk is gesteld voor het gehele faillissementstekort,
heeft zij kenbaar gemaakt zelf geen middelen te hebben om deze te kunnen
voldoen. De curator doet hiernaar nog onderzoek. In ieder geval krijgt het
bestuur nog tot 18 januari 2021 de tijd om een financiering bij derden rond te
krijgen en met een passend betalingsvoorstel te komen.

07-01-2021
2

verslag 3:
Op dit moment is de boedel nagenoeg leeg. Bij de huidige stand van zaken
dient het faillissement te w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten. Het bestuur heeft echter naar aanleiding van haar
aansprakelijkstelling tot 30 april aanstaande de tijd om een financiering bij
derden rond te krijgen en met een passend betalingsvoorstel te komen.
Mogelijk dat crediteuren via deze w eg nog een deel van hun vordering betaald
krijgen.

06-04-2021
3

verslag 4:
Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.

05-07-2021
4

Verslag 5:
Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.

04-10-2021
5

Opheffing w egens de toestand van de boedel.

04-01-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie crediteuren, correspondentie indirect
bestuurder betreffende de mogelijkheid van (het aanbieden van) een
faillissementsakkoord.

01-10-2020
1

verslag 2:
Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

07-01-2021
2

verslag 3:
Inventarisatie en correspondentie crediteuren.

06-04-2021
3

verslag 4:
Correspondentie crediteuren.

05-07-2021
4

Verslag 5:
Bij de huidige stand van zaken zal het faillissement w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel.

04-10-2021
5

Correspondentie crediteuren.

04-01-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Anton van Schaijk h.o.d.n. DAL Montageservice.

01-10-2020
1

9.2 Aard procedures
De procedure is door de heer A. van Schaijk h.o.d.n. DAL Montageservice tegen
gefailleerde ingesteld, w egens onbetaald gelaten facturen voor zijn
montagew erkzaamheden. Gefailleerde heeft in die procedure een
reconventionele vordering ingesteld, voor schade die is geleden bij het
uitvoeren van die montagew erkzaamheden.

9.3 Stand procedures

01-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Per faillissementsdatum w aren niet alle stukken van het geding tot het geven
van een beslissing aan de rechter overgelegd. De procedure met betrekking
tot de vordering van de heer Van Schaijk op gefailleerde is derhalve per
faillissementsdatum van rechtsw ege geschorst op grond van artikel 29
Faillissementsw et. De curator heeft de rechtbank daarover reeds
aangeschreven. De procedure met betrekking tot de vordering van gefailleerde
op de heer Van Schaijk is thans (nog) niet geschorst. Op grond van artikel 27
Faillissementsw et zal deze procedure pas w orden geschorst, zodra de heer
Van Schaijk de rechtbank hiertoe verzoekt en de rechtbank dit verzoek
honoreert.

01-10-2020
1

verslag 2:
De curator heeft de heer A. van Schaijk h.o.d.n. DAL Montageservice gew ezen
op het feit dat de procedure van gefailleerde op hem pas is geschorst, op het
moment dat hij de rechtbank hiertoe verzoekt en de rechtbank dit verzoek
honoreert. Tot op heden is het de curator onbekend of een dergelijk verzoek
door hem is ingediend en of de rechtbank deze heeft gehonoreerd.

07-01-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de rechtbank aangeschreven inzake de schorsing van de
procedure. Ook heeft de curator de heer Hordijk op de hoogte gesteld van de
stand van de procedure die jegens gefailleerde is ingesteld. De curator zal
voorts de heer Van Schaijk aanschrijven zodat hij zijn vordering kan
aanmelden in het faillissement. De curator heeft de bestuurder verzocht om de
adresgegevens van de heer Van Schaijk aan te leveren; die zijn thans nog niet
ontvangen.

01-10-2020
1

verslag 2:
De curator heeft de heer Van Schaijk geïnformeerd over de schorsing van de
procedure die hij jegens gefailleerde heeft ingesteld. De curator heeft de
ingediende vordering van de heer Van Schaijk op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren geplaatst.

07-01-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
• Correspondentie met crediteuren;
• Correspondentie met de indirect bestuurder, in het bijzonder over de
haalbaarheid van het aanbieden van een (realistisch) akkoord aan de
crediteuren van gefailleerde;
• Zodra de administratie is overhandigd: bestuderen van administratieve
stukken en starten met het verdere rechtmatigheidsonderzoek;
• Verkoop van de Volvo V40 w interbanden;
• De heer Van Schaijk aanschrijven inzake de schorsing van de procedure met
betrekking tot zijn vordering op gefailleerde, zodat hij zijn vordering ter
verificatie kan aanmelden.

01-10-2020
1

verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
• Correspondentie met het bestuur, in het bijzonder naar aanleiding van haar
aansprakelijkstelling. Bezien moet w orden of het bestuur een gedegen
betalingsvoorstel zal doen en of deze naar de mening van de curator
voldoende is om een procedure tegen haar te voorkomen;
• Bestuderen franchiseovereenkomst en beoordelen of de overdracht van
voorraden en inventaris door gefailleerde aan haar franchisegever paulianeus
is.

07-01-2021
2

verslag 3:
In de komende verslagperiode zal de curator nog tot 30 april a.s. afw achten of
het bestuur overgaat tot het (vrijw illig) betalen van het faillissementstekort,
althans met een passend betalingsvoorstel komt. Bij uitblijven daarvan zal de
curator met de rechter-commissaris overleggen of zonodig rechtsmaatregelen
tegen het bestuur getroffen dienen te w orden.

06-04-2021
3

verslag 4:
De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen richting het bestuur
en zal met de rechter-commissaris overleggen of zonodig rechtsmaatregelen
tegen het bestuur getroffen dienen te w orden.

05-07-2021
4

Verslag 5:
De curator w acht op een concreet voorstel van de bestuurder over de betaling
van het faillissementstekort. Met de bestuurder is regelmatig contact hierover.

04-10-2021
5

Tegelijkertijd met indiening van dit verslag w ordt de rechter-commissaris
verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel.

04-01-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na heden.

01-10-2020
1

verslag 2:
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na heden.

07-01-2021
2

verslag 3:
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na heden.

06-04-2021
3

verslag 4:
Afhankelijk van punt 10.1.

05-07-2021
4

Verslag 5:
Afhankelijk van punt 10.1.

04-10-2021
5

Zie punt 10.1.

04-01-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

01-10-2020
1

verslag 2:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

07-01-2021
2

verslag 3:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

06-04-2021
3

verslag 4:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

05-07-2021
4

Verslag 5:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

04-10-2021
5

Verslaglegging, opstellen afw ikkelstukken.

04-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

