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mr. M.J.C. van Leeuwen
mr A.A. Dooijeweerd

Algemene gegevens
Naam onderneming
Print2Pack B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Print2Pack B.V.,
gevestigd te Vorden. Kamer van Koophandelnummer 08036379.
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Activiteiten onderneming
Drukkerijen van verpakkingen.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.884.450,00

€ 111.654,00

€ 865.136,00

2018

€ 3.476.805,00

€ 44.164,00

€ 827.524,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
NB voor het jaar 2019 w inst en verlies € 111.654,= is negatief.

12-07-2021
1

Voor w at betreft 2020 en 2021 tot datum faillietverklaring is een uitdraai uit de
administratie ontvangen. Nader onderzoek daarnaar volgt nog.
Voor 2018 en 2019 zijn de jaarstukken opgemaakt en gepubliceerd. De
administratie is bijgehouden tot datum faillietverklaring. Uitdraai uit de
administratie is verstrekt voor w at betreft 2020 en 2021, w aarnaar nog nader
onderzoek zal w orden verricht.

Nader onderzoek volgt nog.
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Nader onderzoek volgt nog.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
18
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Toelichting
Per datum faillietverklaring w aren er 16 personeelsleden in vaste dienst en 2
personeelsleden in dienst als oproepkracht.

Boedelsaldo
€ 78.814,43
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€ 87.849,65

11-10-2021
2

€ 112.049,65
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-5-2021

12-07-2021
1

t/m
8-7-2021
van
9-7-2021

11-10-2021
2

t/m
8-10-2021
van
9-10-2021

10-01-2022
3

t/m
10-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

82 uur 48 min

2

53 uur 6 min

3

8 uur 0 min

totaal

143 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en meerderheidsaandeelhouder van gefailleerde is Tria el Dia B.V.
Heini Holding B.V. is 10% aandeelhouder. De Gier Holding B.V. is 10%
aandeelhouder.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft verzekeringen afgesloten bij, althans door tussenkomst van
Centraal Beheer, Fidon, Pentrax Verzekeringen en Upiva.
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Deze verzekeringen betreffen pakketpolis bedrijven, bedrijfspolis,
milieuschadeverzekering, machinebreukverzekering en
ziekteverzuimverzekering.
De curator heeft bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen gevraagd om
opgave van lopende verzekeringen alsook opgave van eventueel
premieachterstanden danw el recht op premierestitutie.
De curator zal beoordelen w elke verzekeringen er lopen en w elke
verzekeringen kunnen eindigen. De curator zal dan tot opzegging van de
verzekering overgaan. Indien er recht bestaat op restitutie zal de curator
overgaan tot incasso van het recht op premietegoed.

Lopende verzekeringen zijn beoordeeld. Zodra mogelijk zijn lopende
verzekeringen beëindigd. Vorderingen per datum faillietverklaring zijn ter
verificatie bij de curator ingediend en door de curator op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren geplaatst. Daar w aar er recht bestond op een
premierestitutie (Achmea € 214,43) is dat bedrag inmiddels bijgeschreven op
het boedelrekeningnummer.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand aan de Nieuw stad 30a te Vorden.
Met de eigenaar van het onroerend goed/de verhuurder, had gefailleerde ook
een huurovereenkomst gesloten terzake roerende goederen.
Uit de curator ter beschikking gestelde informatie en stukken bleek dat er door
de kantonrechter te Zutphen bij vonnis van 17 juni 2020 is geoordeeld dat de
huurovereenkomst is ontbonden, ingestelde vorderingen tot betaling van
geldbedragen zijn toegew ezen, alsook ontruiming van het gehuurde is
bevolen. Tegelijkertijd stelt de curator vast dat vervolgens een overeenkomst
tussen gefailleerde en de verhuurder is gesloten en er afspraken zijn gemaakt
omtrent het gebruik van het gehuurde (zow el het onroerend goed als de
roerende zaken), w aarvoor een prijs is betaald die naar mening van de curator
als huurprijs kan en dient te w orden gekw alificeerd. Ook is er (derhalve) een
huurovereenkomst ter zake op een lijst genoteerde inventaris en machines.
Daar w aar er sprake is van een bestaande huurovereenkomst heeft de
curator, met toestemming van de Rechter-commissaris, de huurovereenkomst
opgezegd, zulks met inachtneming van de conform faillissementsw et van
toepassing zijnde opzegtermijn (in ieder geval drie maanden). De curator is
doende in beeld te brengen w elke goederen nog aanw ezig zijn en w ie van de
goederen eigenaar is. Goederen en rechten van derden w orden derhalve in
beeld gebracht. Goederen die in eigendom aan de failliete boedel toebehoren,
zijn verkocht (zie hierna onder punt 6) en w orden uit het pand verw ijderd. De
fiscus heeft besloten over te gaan tot het leggen van bodembeslag. Zodra
duidelijk is w at de rechten van derden zijn ten aanzien van de nog aanw ezige
goederen en in hoeverre het door de fiscus gelegde bodembeslag al of niet
kleeft, zullen resterende goederen ofw el w orden geretourneerd aan de
rechthebbenden danw el, indien er rechtsgeldig bodembeslag is gelegd, te
gelde w orden gemaakt door de Belastingdienst.
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Dan kan ook tot ontruiming en oplevering kunnen w orden gekomen.
Er is uitgebreid contact gew eest met de verhuurder, de bestuurder van
gefailleerde en doorstarter om tot ontruiming en oplevering aan verhuurder te
kunnen komen. De curator heeft in beeld gebracht w elke goederen w iens
eigendom zijn. Goederen van derden zijn geretourneerd. Goederen, in
eigendom toebehorend aan verhuurder, zijn blijven staan. Er zijn gedurende
de opzegtermijn w erkzaamheden verricht om tot ontruiming en oplevering te
komen. Er is voor het verstrijken van de opzegtermijn conform de
Faillissementsw et (3 maanden) ontruimd en bezemschoon opgeleverd.
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Tijdens ontruiming lijkt het bedieningspaneel van de alarminstallatie te zijn
beschadigd. Onderzocht w ordt of dat w erkelijk zo is, w at daarmee gepaard
gaande kosten zouden zijn en w ie deze dient te vergoeden.
Enkele in het pand nog aanw ezige restanten papier en karton w orden nog
afgevoerd. De curator heeft met de verhuurder afgesproken dat eventueel in
dat verband gemaakte kosten aan de curator w orden opgegeven.
De curator onderzoekt nog of de door de verhuurder aan hem ter hand
gestelde lijst van goederen, die door gefailleerde van verhuurder w erden
gehuurd, ook per datum faillietverklaring nog aanw ezig w aren.
De curator heeft inmiddels de goederen beoordeeld die volgens de
administratie door verhuurder in het verleden w erden verhuurd en de
goederen die per datum faillietverklaring zijn aangetroffen. De curator trekt
daar conclusies uit en zal de verhuurder terzake informeren.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde onderneming w as voorheen bekend onder de naam W eevers
Drukkerij. Tria el Dia heeft eind 2017 begin 2018 de aandelen overgenomen en
is in functie van bestuurder getreden. Bestuurder en aandeelhouder van Tria el
Dia B.V. is de heer R. van Dijk. De heer Van Dijk w as reeds een aantal jaren
w erkzaam in loondienst van W eevers Drukkerij. De naam is na overdracht van
aandelen gew ijzigd naar Print2Pack B.V. Na de overname is er in 2018 een
voorzichtig positief resultaat behaald. In 2019 is een negatief resultaat
behaald van voor belastingen van ruim € 111.000,=. De omzet daalde. De
overdracht betrof destijds een aandelentransactie voor een symbolische prijs
van € 1,-, w aarbij tegelijkertijd de nodige rechten en verplichtingen zijn
overgenomen c.q. aangegaan. De curator verricht nog nader onderzoek
daarnaar. Er zijn investeringen gedaan voor nieuw e machines. De vraag naar
drukw erk en print nam evenw el af. De vraag naar en omzet van verpakkingen
nam w el toe. De bedoeling van gefailleerde w as om de w erkzaamheden
steeds meer te verleggen naar verpakkingen. In de loop der jaren zijn de
nodige reorganisaties doorgevoerd en is in (personeels)kosten gesneden.
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Met name de huur en financieringslasten bleken gefailleerde te hoog
gegrepen, gegeven de omzet. De bestuurder heeft door middel van een
zogenoemde W HOA-traject geprobeerd om met crediteuren een akkoord te
bereiken. Dat lukte niet omdat een aantal essentiële crediteuren geen
medew erking w ilden verlenen. Een akkoord kon niet w orden bereikt. Nadat
zulks definitief w erd vastgesteld, is door de bestuurder besloten om surseance
van betaling aan te vragen. De surseance van betaling is voorlopig verleend
met benoeming van mr. A.A. Dooijew eerd als bew indvoerder. In de dagen na
de surseance bleek dat er geen voldoende vooruitzichten w aren dat aan
lopende verplichtingen kon w orden voldaan. Evenmin dat crediteuren
voldoende zouden kunnen w orden bevredigd binnen het kader van een
surseance. Vervolgens is door de bew indvoerder aan de Rechtbank verzocht
om de surseance om te zetten in een faillissement. Dat is vervolgens ook
gebeurd.
De curator baseert zich op hem door de bestuurder verstrekte informatie. De
curator verricht terzake nog nader onderzoek.
De curator verricht terzake nog nader onderzoek.
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De curator verricht terzake nog nader onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18
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Toelichting
Per datum faillietverklaring w aren er 18 personeelsleden in dienst, 16 in vaste
dienst en 2 oproepkrachten. De curator heeft toestemming gevraagd en
verkregen van de Rechter-commissaris om de dienstverbanden van de
personeelsleden op te zeggen. De dienstverbanden zijn opgezegd bij brief van
27 mei 2021. De curator heeft het UW V geïnformeerd omtrent het faillissement
en opzegging van de dienstverbanden. Het UW V zal ingevolge de artikelen 61
tot en met 68 W W loonbetalingsverplichtingen van de w erkgever overnemen.
Het UW V is door de curator van de noodzakelijke informatie voorzien. Het UW V
heeft contact opgenomen met de personeelsleden om de personeelsleden in
de gelegenheid te stellen vorderingen ter verificatie in te dienen. De curator
heeft de w erknemers voorts geïnformeerd dat indien en voor geval het UW V
niet alle vorderingen zou overnemen, restantvorderingen ter verificatie bij de
curator kunnen w orden ingediend.
Zoals hiervoor onder 6 zal w orden verw oord, is na datum faillissement een
doorstart gerealiseerd. Er zijn aan personeelsleden nieuw e dienstverbanden
aangeboden. Het merendeel van de personeelsleden hebben dat nieuw e
dienstverband geaccepteerd. De curator heeft overige medew erkers nog
contactgegevens verstrekt van potentieel nieuw e w erkgever, alsook informatie
omtrent begeleiding naar ander w erk op basis van de van toepassing zijnde
cao.
Er blijken tw ee personeelsleden reeds in januari 2021 een
beëindigingsovereenkomst met gefailleerde te hebben gesloten. Er is sprake
van een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met w ederzijds goedvinden. In die overeenkomst is ook
een zogenoemde transitievergoeding opgenomen. Deze zou evenw el in
termijnen w orden voldaan. Overeengekomen is einde dienstverband van 1 juni
2021. Nu het faillissement is uitgesproken op 27 mei 2021 heeft de curator de
betreffende medew erkers geïnformeerd dat voor zover er sprake is van een
onherroepelijke beëindigingsovereenkomst, deze overeenkomst w erking heeft
en voor zover het UW V vorderingen niet overneemt, de restantvordering ter
verificatie in het faillissement kan w orden ingediend.
Er volgt ter zake nog nader onderzoek.

Toelichting
Zo nodig volgt nog nader onderzoek naar de gesloten
beëindigingsovereenkomsten.

11-10-2021
2

Zoals hierna zal blijken onder punt 6 is er een doorstart gerealiseerd. In het
kader van die doorstart zijn dienstverbanden aangeboden aan een elftal
personeelsleden.

Toelichting
Zo nodig volgt nog nader onderzoek naar de gesloten
beëindigingsovereenkomsten.

2.3 Ontslagaanzegging

10-01-2022
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2021

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Zie hiervoor.
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Zie hiervoor, verder geen.

11-10-2021
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Zie hiervoor, verder geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Igen5 1237915280
Valiani / iecho
Xerox V180p
Doeken en ecovaten
Lease auto Ford Transit Connect V-261-ZK
Digitale drukpers/printer
Kantoorinventaris en machines

€ 29.600,00

IGen5 XXL Matt met toebehoren
Redbeans XL en onderzetkast
Kama
Signrunner V293
handdoekenautomaat
Konica Minolta 2070
Lease auto BMW X5, JN-270-L
Snijmachines, lamineermachine
totaal

€ 29.600,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De hierboven beschreven bedrijfsmiddelen w orden hieronder nader toegelicht:
ABN AMRO:
leaseobject
1 digitale drukpers/printer, merk: Duplo, type: I-saddle, bouw jaar 2019
Identificatienummer: 141200275, geheel compleet met aan- en toebehoren
W eevers Holding:
Nader beschreven machines (w aaronder snijmachine drukkerij, snijmachine
printafdeling, lamineermachine printafdeling) en inventaris.
Xerox Financial Services:
IGen5 XXL Matt, bestaande uit: 1x Feeder, 1x Stacker, EFI Fiery Print Server,
5th Color
Station plus Orange/blue/green/w hite/clear, inclusief Thick Stock Option
PrinterXpert:
Igen5 1237915280
Xerox V180p 3131896963
Konica Minolta 2070 A85C021000239
Kama 20-19-1-01
Signrunner V293
Valiani / iecho 2019001 / PK07052004059
CW S Hygiëne:
handdoekenautomaat
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Coffee Fresh:
in bruikleen gegeven door Redbeans BV
50075 Bruikleen Redbeans XL
16210 onderzetkast Redbeans XL
Elis Nederland
Artikelnummer 930 Doeken, 600 stuks
Artikelnummer 74810 Ecovaten, 2 stuks
Een deel van de aanw ezige kantoorinventaris en machines bleek eigendom
van gefailleerde. Op last van de Rabobank w aren deze bedrijfsmiddelen reeds
eerder door NTAB getaxeerd. Een taxatierapport is voorhanden.
Met Xerox is een operationeel leaseovereenkomst gesloten voor IGen5 XXL
Matt,
bestaande uit: 1x Feeder, 1x Stacker, EFI Fiery Print Server, 5th Color
Station plus Orange/blue/green/w hite/clear, inclusief Thick Stock Option.
Met PrinterXpert is een operationeel leaseovereenkomst gesloten voor
Igen5 1237915280
Xerox V180p 3131896963
Konica Minolta 2070 A85C021000239
Kama 20-19-1-01
Signrunner V293
Valiani / iecho 2019001 / PK07052004059
Met ABN AMRO is een financial leaseovereenkomst gesloten terzake 1 digitale
drukpers/printer, merk: Duplo, type: I-saddle, bouw jaar 2019
Identificatienummer: 141200275, geheel compleet met aan- en toebehoren.
Met W eevers Holding is een huurovereenkomst gesloten terzake aanw ezige
inventaris en machines.
Met Coffee Fresh is een bruikleenovereenkomst gesloten met afnamebeding
terzake 50075 Bruikleen Redbeans XL en 16210 onderzetkast Redbeans XL.
Met CW S is een bruikleenovereenkomst gesloten terzake een
handdoekenautomaat.
Met Elis is een bruikleenovereenkomst gesloten terzake artikelnummer 930
Doeken, 600 stuks en artikelnummer 74810 Ecovaten, 2 stuks.
De eigendommen van Elis en CW S w orden geretourneerd.
Goederen in eigendom van gefailleerde zijn verkocht in het kader van een
doorstart (zie hierna onder punt 6).
Voor w at betreft de overige goederen geldt dat er bodembeslag is gelegd door
de Belastingdienst. Zie hierna onder punt 5 en 8. Indien bodembeslag w ordt
opgeheven, zal een afhaaldag w orden georganiseerd w aarop goederen
kunnen w orden gedemonteerd en opgehaald.
Zoals in het vorige verslag genoteerd w erd door de Belastingdienst
bodembeslag gelegd. Uiteindelijk is door de Belastingdienst beslist dat het
bodembeslag dient te w orden opgeheven. Dat gold voor alle goederen. De
curator heeft afhaaldagen georganiseerd. Op deze dagen zijn goederen daar
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w aar nodig eerst gedemonteerd en daarna opgehaald. Daarmee zijn goederen
van derden geretourneerd en zullen daar w aar nodig daarmee verband
houdende vorderingen w orden aangepast.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een pandrecht geclaimd door een eerste en tw eede pandhouder. Voor
w at betreft aanw ezige bedrijfsmiddelen heeft de curator zich, gelet op de
hoogte van de vordering van de eerste pandhouder en de w aarde van de
aanw ezige bedrijfsmiddelen, rekening te houden met de rechten van de eerste
pandhouder. Er bleek een rechtsgeldig pandrecht te zijn gevestigd. De curator
heeft jegens de pandhouder een beroep gedaan op artikel 57 lid 3 Fw en
kenbaar gemaakt dat hij de belangen van bevoorrechte crediteuren in dezen
dient te behartigen, w aaronder de fiscus. Deze rechten gaan voor die van de
pandhouder. Het is niet de verw achting dat de vordering van de fiscus uit vrij
actief zal kunnen w orden betaald. De curator heeft aanspraak gemaakt op de
(verkoopopbrengst van) de bedrijfsmiddelen, uiteraard voor zover de fiscale
vordering reikt.

12-07-2021
1

Op goederen van derden heeft de Belastingdienst na datum faillissement
beslag gelegd. Derden hebben beroep aangetekend c.q. verzet ingesteld.
Zoals hiervoor aangegeven is het bodembeslag op goederen van derden
gelegd doch later door de Belastingdienst w eer opgeheven.
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Zoals in het vorige verslag vermeld heeft de curator op grond van artikel 57 lid
3 aanspraak gemaakt op de verkoopopbrengst van de bodemzaken. Zie verder
hierna onder punt 6.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Een deel van de inventaris en bedrijfsmiddelen, namelijk voor zover in
eigendom, zijn verkocht (zie hierna onder 6). Een deel van de goederen zijn
geretourneerd aan de rechthebbenden.
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Overige goederen (van derden) zijn door de Belastingdienst beslagen (zie
hierna onder punt 5 en 8). Derden hebben beroep aangetekend c.q. verzet
ingesteld. Indien beslag w ordt opgeheven w orden de goederen
geretourneerd.
Zoals hiervoor aangegeven zijn goederen van derden geretourneerd nadat het
bodembeslag is opgeheven.
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Inventaris en bedrijfsmiddelen, voor zover eigendom van gefailleerde, zijn
verkocht in het kader van de doorstart (zie onder 6).

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad (papier, inkt, Bij- en toebehoren)

€ 14.000,00

€ 1.694,00

Onderhandenw erk

€ 15.000,00

totaal

€ 29.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 1.694,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het kader van de gerealiseerde doorstart is aanw ezige voorraad en
onderhandenw erk verkocht. Zie verder hierna onder punt 6.
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Boedelbijdrage € 1.694,00 inclusief btw .
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Zoals in het vorige verslag aangegeven is in het kader van de doorstart
voorraad verkocht. De verkoopopbrengst is € 14.000,=. De overeengekomen
boedelbijdrage is inclusief BTW € 1.694,=. Aan de bank komt toe en is
inmiddels uitbetaald € 12.306,= als zijnde gebonden actief.
Er is ook onderhanden w erk verkocht voor een bedrag van € 15.000,=. De
Rabobank heeft op basis van haar pandrecht deze verkoopopbrengst geheel
geclaimd. De curator heeft laten w eten het daarmee niet eens te zijn. Zonder
in dit verslag in teveel juridisch detail te treden zij genoteerd dat de curator
zich op het standpunt heeft gesteld dat de Rabobank een rechtsgeldig
pandrecht heeft op de posten materiaal in het overzicht van onderhanden
w erk, althans voor zover per datum faillietverklaring reeds aanw ezig in de
voorraad. Verder reikt het pandrecht van de Rabobank naar mening van de
curator niet. De curator heeft onderzocht w elk deel van de post materiaal
onderdeel uitmaakt van het totaal van het onderhanden w erk. Het
onderhanden w erk bestaat namelijk naar mening van de curator niet alleen uit
materiaal (de halffabricaten) maar ook uit geïnvesteerde kennis, arbeid, tijd en
inzet van machines. Dat bepaalt immers het totaal aan onderhanden w erk.
Daar w aar de w aarde van het onderhanden w erk volgens de administratie een
bedrag van € 28.000,= omvatte is er een hoogste bieding gedaan van €
15.000,= op deze omzet mede omdat er onzekerheid w as of het onderhanden
w erk voor de klanten ook zou kunnen w orden afgemaakt en ook niet zeker
w as of de halffabricaten w erkelijk voor klanten gebruikt zouden kunnen
w orden. Bovendien moesten er nog extra investeringen w orden gedaan zoals
tijd, arbeid en kosten, om w erkzaamheden daadw erkelijk af te maken en
vervolgens ook een factuur aan de klant te kunnen sturen.
De curator heeft geconstateerd dat de uiteindelijk gedane bieding op het
onderhanden w erk 53,6% bedraagt van de totale w aarde van deze post. Daar
w aar de post materiaal in dat onderhanden w erk volgens de administratie van
gefailleerde een bedrag van € 13.406,04 bedroeg heeft de curator zich op het
standpunt gesteld dat de post materiaal in het verkochte onderhanden w erk
53,6% bedraagt van € 13.406,04. Dat is een afgerond bedrag van € 7.200,=.
Dat is het bedrag dat naar mening van de curator als gebonden actief aan de
bank dient te w orden afgedragen. Dat heeft de curator dan ook gedaan.
Daarbij heeft de curator zich bereid getoond om over deze opbrengst geen
boedelbijdrage te rekenen. Het restant van de opbrengst komt dan naar
mening van de curator aan de boedel toe. De Rabobank heeft laten w eten zich
te beraden en terzake ook overleg te hebben met de bestuurder van
gefailleerde in verband met gestelde zekerheden door de bestuurder zelf. De
curator w acht eventueel bericht terzake af.
De curator constateert geen reactie meer te hebben ontvangen van de
Rabobank op het door de curator ingenomen standpunt omtrent de w ijze
w aarop de opbrengst van onderhandenw erk verdeeld dient te w orden
tussen de boedel en de Rabobank als pandhouder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor en verder hierna onder punt 6.
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Zie hiervoor. Verder geen, tenzij de Rabobank nog op verdeling van de
verkoopopbrengst van het onderhanden w erk terugkomt.
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Zie hiervoor. Verder geen, tenzij de Rabobank nog op verdeling van de
verkoopopbrengst van het onderhanden w erk terugkomt.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Belastingdienst

Boedelbijdrage

€ 177,00

Bankmutaties na datum faillietverklaring

€ 4.965,78

Bankmutaties na datum faillietverklaring

€ 2.351,44

Belastingdienst

€ 65,00

Restitutie Achmea Schadeverz.

€ 214,43

totaal

€ 7.773,65

€ 0,00

Toelichting andere activa
Per datum faillietverklaring bleek van een recht op premierestitutie. Het bedrag
aan premierestitutie is op verzoek van de curator door Achmea bijgeschreven
op de boedelrekening.

12-07-2021
1

Er zijn nog betalingen gedaan door het UW V op de voormalig zakelijke
rekening. Ook zijn er nog restituties binnengekomen op die rekening. Op
verzoek van de curator zijn deze naar de boedelrekening overgeboekt.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor, verder geen.

12-07-2021
1

Zie hiervoor, verder geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 239.593,10

Opbrengst

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

totaal

€ 239.593,10

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft met Bibby Financial Services B.V. een zogenoemde
factoringovereenkomst gesloten op 5 maart 2020. Met die overeenkomst zijn
huidige en toekomstige vorderingen gecedeerd c.q. voor zover nodig verpand.
Er zijn bevoorschottingsafspraken met Bibby gemaakt. In eerste instantie w as
er een pandrecht op debiteuren van de Rabobank, doch met het sluiten van de
factoringovereenkomst heeft de Rabobank de op dat moment bestaande
pandrechten vrijgegeven.
Vervolgens claimde een tw eede pandhouder pandrechten op debiteuren,
namelijk W eevers Exploitatie B.V. W eevers Exploitatie B.V. blijkt evenw el per 7
januari 2019 niet meer te bestaan. De Kamer van Koophandel noteert dat de
ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan, omdat er geen bekende
baten meer zijn met ingang van 31 december 2018. Nu deze partij niet meer
bestaat, kan deze partij evenmin een vordering hebben, te minder een tw eede
pandrecht als zekerheid. Tot op heden is nog niet gebleken van het ongedaan
maken van vereffening. Mocht daartoe w orden overgegaan, dan geldt
aanvullend nog dat de curator niet is gebleken dat aan W eevers Exploitatie
B.V. ook pandlijsten zijn verstrekt. Er zijn pandlijsten verstrekt, doch aan een
andere entiteit. Die entiteit heeft geen vordering. Tot slot stelt de curator vast
dat niettegenstaande vorenstaande de factoringmaatschappij eigendom heeft
verkregen van overgedragen debiteuren, w aarbij zij te goeder trouw ervan is
uitgegaan dat deze vrij w aren van een eventueel pandrecht.
Met rechten van pandhouders is naar mening van de curator dan ook in dezen
geen rekening te houden.
Er is door de curator overleg gevoerd met de doorstartende partij en de
factoringmaatschappij. Er bestond namelijk w ens van de factoringmaatschappij
en de doorstartende partij om een (nieuw e) factoringovereenkomst te sluiten
en in dat verband ook de uitstaande debiteurenpositie over te nemen.
Per datum faillietverklaring bleek de factoringmaatschappij een vordering te
hebben groot € 150.700,79. Volgens de van toepassing zijnde
factoringovereenkomst heeft de factoringmaatschappij bovendien recht op een
zogenoemde beëindigingsvergoeding in geval van beëindiging van de
overeenkomst vanw ege faillissement. De factoringmaatschappij maakt daarop
aanspraak. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat nu er de w ens
bestaat om een nieuw e factoringovereenkomst te sluiten, er in feite sprake is
van voortzetting en niet van beëindiging en tegen die achtergrond het volledig
in rekening brengen van een beëindigingsvergoeding niet redelijk is. Er zijn
terzake de nodige onderhandelingen gevoerd. De curator heeft onderbouw ing
gevraagd en gekregen van daadw erkelijk in het kader van een nieuw te
sluiten overeenkomst en overname van debiteurenpositie te maken kosten
door de doorstartende partij en de factoringmaatschappij. In eerste instantie
is een voorstel gedaan om een boedelbijdrage te betalen aan de boedel voor
de door de curator te verlenen medew erking aan overname. De curator heeft
zich in de onderhandelingen onderbouw d op het standpunt gesteld dat in het
te betalen bedrag rekening w ordt gehouden met te maken kosten, hoger
factor loon en rentelasten in de nieuw te sluiten overeenkomst; de curator
heeft aanspraak gemaakt op het maximaal surplus, ervan uitgaande dat alle
debiteuren de openstaande bedragen zou voldoen, te vermeerderen met een
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boedelbijdrage. De curator heeft Bibby en de doorstartende partij een
tegenvoorstel gedaan. In geval van akkoord zal terzake een overeenkomst
moeten w orden opgesteld, ondertekend en geeffectueerd.
Er hebben terzake onderhandelingen plaatsgehad tussen de curator,
doorstartende partij en Bibby. Het uiteindelijk gedane tegenvoorstel van de
curator is geaccepteerd.
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Partijen hebben inmiddels de overeenkomst gesloten w aarin de afspraken
tussen partijen w orden vastgelegd. Deze overeenkomst is ondertekend en
w ordt geëffectueerd.
Uiteindelijk is overeengekomen dat er een boedelbijdrage w ordt betaald van
20.000,= (ex BTW ). Overigens geldt dat tussen de factoringmaatschappij en de
doorstartende partij een nieuw e factoringovereenkomst is gesloten. De curator
doet, na betaling van de hiervoor genoemde boedelbijdrage, voor zover nodig
afstand van eventuele rechten jegens de factoringmaatschappij en erkent de
rechten van de factoringmaatschappij jegens gefailleerde. De
factoringmaatschappij en de curator hebben w at dat aangaat van elkaar niets
meer te vorderen. De factoringmaatschappij dient geen vordering in in het
faillissement.
Tussen de factoringmaatschappij en doorstartende partij w ordt een nieuw e
factoringovereenkomst gesloten. De factoringovereenkomst tussen
gefailleerde en de factoringmaatschappij is beëindigd. De doorstartende partij
neemt de volledige schuld van gefailleerde jegens de factoringmaatschappij
over.
De tussen partijen overeengekomen boedelbijdrage ad € 20.000,= exclusief
btw (€ 24.200,= inclusief btw ) is inmiddels op de boedelrekening
bijgeschreven. Aan de gesloten overeenkomst is uitvoering gegeven. De
curator heeft nog een schrijven opgesteld om klanten te informeren aan
w elke partij bevrijdend kan w orden betaald. Verdere w erkzaamheden zijn
niet meer nodig.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor. Indien er overeenstemming te bereiken is, zal deze in een op te
stellen overeenkomst moeten w orden vastgelegd en zal daaraan uitvoering
moeten w orden gegeven. De aan de boedel te betalen vergoeding zal w orden
geïncasseerd. In geval van te bereiken instemming zal, naast de te betalen
vergoeding, door Bibby geen vordering in het faillissement meer w orden
gehandhaafd.
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Incasseren van de boedelbijdrage.
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Zie hiervoor, verder geen.

10-01-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 203.255,30
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO heeft een vordering ingediend groot € 52.415,30 terzake een
gesloten leaseovereenkomst. Een en ander komt terug onder het punt van
bedrijfsmiddelen.
De Rabobank heeft een vordering ingediend totaal € 150.840,= plus pm. De
Rabobank heeft zekerheden geclaimd, bestaande uit verpanding van voorraad,
transportmiddelen en inventaris. Ook zijn er zekerheden door derden
verstrekt.

Toelichting vordering van bank(en)
Zekerheden zijn uitgew onnen. Restantschuld van de bank zal als concurrente
vordering w orden genoteerd.

Toelichting vordering van bank(en)
Zekerheden zijn uitgew onnen. Restantschuld van de bank zal als concurrente
vordering w orden genoteerd.
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5.2 Leasecontracten
BMW X5, kenteken JN-270-L
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Ford Transit Connect, kenteken V-261-ZK
Xerox: operationeel leaseovereenkomst gesloten voor IGen5 XXL Matt,
bestaande uit: 1x Feeder, 1x Stacker, EFI Fiery Print Server, 5th Color
Station plus Orange/blue/green/w hite/clear, inclusief Thick Stock Option.
PrinterXpert operationeel leaseovereenkomst gesloten voor
Igen5 1237915280
Xerox V180p 3131896963
Konica Minolta 2070 A85C021000239
Kama 20-19-1-01
Signrunner V293
Valiani / iecho 2019001 / PK07052004059
ABN AMRO: financial leaseovereenkomst gesloten terzake 1 digitale
drukpers/printer, merk: Duplo, type: I-saddle, bouw jaar 2019
Identificatienummer: 141200275, geheel compleet met aan- en toebehoren.

De geleasede objecten zijn inmiddels allemaal geretourneerd aan de
rechthebbenden.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft eerste pandrecht op voorraad, transportmiddelen en
inventaris geclaimd. Van eerder gevestigd pandrecht op debiteuren is afstand
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gedaan. Transportmiddelen had gefailleerde niet in eigendom.
Inventaris betreft zogenoemde bodemzaken. De curator heeft zich jegens de
Rabobank op het standpunt gesteld dat hij op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen dient te behartigen van bevoorrechte
crediteuren w aaronder de fiscus. De vordering van de fiscus zal niet uit vrij
actief kunnen w orden betaald. De curator heeft aanspraak gemaakt op (de
verkoopopbrengst van) de bodemzaken die eigendom van gefailleerde zijn.
De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht op voorraden. De curator heeft
in het kader van de gerealiseerde doorstart de voorraden voor en namens de
bank verkocht. Zie hierna ook onder punt 6.
De Rabobank heeft aanspraak gemaakt op pandrecht op onderhandenw erk.
De curator heeft in eerste instantie gereageerd dat naar zijn mening er geen
rechtsgeldig pandrecht is op onderhandenw erk. Nader onderzoek terzake
volgt nog.
W eevers Holding heeft een tw eede pandrecht geclaimd. De curator blijkt dat er
een overeenkomst van geldlening is gesloten tussen gefailleerde en W eevers
Exploitatie B.V. Zoals eerder in dit verslag aangegeven, bestaat W eevers
Exploitatie B.V. met ingang van 7 januari 2019 niet meer. W eevers Holding
B.V. kan deze vordering niet claimen. Hetzelfde geldt voor terzake de vordering
van W eevers Exploitatie B.V. destijds gevestigde zekerheidsrechten, onder
andere bestaande in pandrecht op debiteuren, voorraad en onderhandenw erk.
De curator gaat er dan ook vanuit dat er geen rechtens te respecteren tw eede
pandrecht is. Ten overvloede constateert de curator nog dat voorraad die in
het kader van de doorstart is verkocht, voor en namens de bank als eerste
pandhouder is verkocht.
Bovendien is in dit verslag reeds genoteerd dat debiteuren zijn gecedeerd aan
een factoringmaatschappij die terzake als te goeder trouw dient te w orden
aangemerkt.
De curator is gevraagd om medew erking omtrent overname van het lease
contract ter zake de Ford. Nader onderzoek volgt.
De curator heeft een bieding ontvangen op de BMW . Ingeval van verkoop kan
daaruit de restschuld van de leasemaatschappij w orden betaald. Het surplus
komt de boedel toe.

Zoals aangegeven heeft de curator aanspraak gemaakt op de
verkoopopbrengst van bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw .
De verkoopopbrengst van voorraad is als gebonden actief, na aftrek van
boedelbijdrage, aan de bank voldaan.
De verkoopopbrengst van het onderhanden w erk is door de curator deels,
namelijk voor een bedrag van € 7.200,=, als gebonden actief aan de bank
voldaan.
Te effectueren pandrechten op debiteuren zijn er niet, zoals in het vorige
verslag ook al genoteerd.
De BMW is in overleg met de leasemaatschappij verkocht voor een bedrag van
€ 30.000,= inclusief rest BPM en BTW . Aan de leasemaatschappij is afgedragen
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een bedrag van € 28.417,= inclusief BTW . Het surplus ad € 1.583,= komt de
boedel toe.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft in deze een separatistenpositie daar w aar zij rechtsgeldig
pandrechten heeft gevestigd op inventaris en voorraad. Zoals eerder
aangegeven maakt de curator aanspraak op de aangetroffen inventaris zijnde
bodemzaken ex. artikel 57 lid 3 Faillissementsw et. Voorraad is verkocht voor
en namens de bank. Terzake geclaimd pandrecht op onderhandenw erk volgt
nog nader onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere partijen gemeld met een gemaakt
eigendomsvoorbehoud, althans een claim ingediend om eigendommen retour
te halen, namelijk ABN AMRO, Xerox, PrinterXpert, Coffee Fresh, CW S, Elis en
W eevers Holding. Zie ook punt 3 Bedrijfsmiddelen.
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Deze derden hebben, deels na daarop te zijn gew ezen door de curator,
melding gedaan op grond van artikel 22 bis Invorderingsw et 1990 bij de
Belastingdienst dat zij aanspraak maken op eigendom en retourname van
goederen.
De Belastingdienst heeft op 23 juni 2021 bodembeslag gelegd op alle in het
pand te Vorden nog aanw ezige machines en inventaris van derden.
De curator heeft de derden terzake ook geïnformeerd.
Er is door deze derden beroep aangetekend bij de Belastingdienst en of verzet
ingesteld.
De curator, de Belastingdienst en de derden hebben terzake meermaals
contacten onderhouden.
De Belastingdienst heeft uiteindelijk overw ogen dat van een aantal in eerste
instantie beslagen machines het beslag w ordt opgegeven. De curator w acht
nog op beslissing ten aanzien van andere goederen van derden.
Dat betekent dat de curator zal overgaan tot het maken van nadere afspraken
om de derden gelegenheid te geven hun eigendommen op te halen (daar w aar
beslag is opgeheven).
In de met de doorstarter gesloten overeenkomst heeft de curator overigens de
voorw aarde opgenomen dat indien derden zich melden met rechten op
goederen, de doorstartende partij deze rechten van derden dient te
respecteren voor zover uiteraard op dat recht terecht een beroep w ordt
gedaan.
Goederen die in eigendom toebehoren aan derden zijn door de curator
inmiddels allemaal geretourneerd. Vorderingen zullen dienovereenkomstig
w orden aangepast op de lijsten van voorlopig erkende crediteuren, voor zover
nog niet gedaan.
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Vorderingen zullen dienovereenkomstig w orden aangepast op de lijsten van
voorlopig erkende crediteuren, voor zover nog niet gedaan.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft een bijdrage bedongen in het kader van zijn medew erking
aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen de doorstartende partij
en de factoringmaatschappij, alsook overname van de debiteurenpositie. Een
deel daarvan is aan te merken als surplus tussen het netto debiteurensaldo
per datum faillietverklaring en de vordering van de factoringmaatschappij en
een deel daarvan als boedelbijdrage. Op de boedelbijdrage zal een btw component zitten.
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Voor w at betreft verkoop van voorraad voor en namens de pandhouder heeft
de curator een boedelbijdrage bedongen van 10% over de opbrengst te
vermeerderen met 21% btw . Voor w at betreft de inmiddels verkochte voorraad
is dat een bedrag groot € 1.694,= (inclusief btw ).

Toelichting
Bijdrage in het kader van (medew erking aan) totstandkoming van de
overeenkomst tussen doorstartende partij en de factoringmaatschappij,
schuldovername en overname van de debiteurenpositie: € 20.000,= ex BTW .
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Over verkochte voorraad is een boedelbijdrage berekend van € 1.634,=
(inclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-afw achten definitieve uitkomst van bodembeslag Belastingdienst en terzake
gevoerde procedures;
-retourneren van goederen aan derden;
-overeenkomen en incasseren boedelbijdragen;
-verw erken aangepaste vorderingen na retourname goederen.
- beoordelen medew erking omtrent overname van leaseovereenkomst terzake
de Ford Transit Connect;
- eventuele verkoop van BMW X5 en aflossen uit de opbrengst daarvan van de
restantschuld van de leasemaatschappij. Het surplus komt de boedel toe.
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- incasseren boedelbijdrage € 20.000,= ex BTW ;
- eventueel w erkzaamheden naar aanleiding van eventuele nadere reactie
Rabobank ten aanzien van standpunt curator voor w at betreft pandrecht op
onderhanden w erk.
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Zie hiervoor, verder geen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Bij beslissing van de Rechtbank van 21 mei 2021 is voorlopige surseance
verleend. Er is een afkoelingsperiode gelast. Activiteiten zijn nadien
voortgezet. Vervolgens is, zoals in dit verslag aangegeven, verzocht aan de
Rechtbank om de verleende surseance in te trekken en het faillissement uit te
spreken. Bij vonnis van de Rechtbank van 27 mei 2021 is het faillissement
uitgesproken. Vervolgens zijn onderhandelingen gevoerd ten behoeve van een
doorstart op 27 en 28 mei 2021. Op deze dagen zijn, tegen de achtergrond
van de te realiseren doorstart, w erkzaamheden op de locatie voortgezet. Nu
overeenstemming is bereikt op 28 mei 2021 omtrent de doorstart, w as het niet
mogelijk / nodig om een exploitatiebegroting te maken, zekerheden te stellen
of te verlangen of nadere financiële verslaglegging te doen.
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie hiervoor.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie hiervoor.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft na datum faillietverklaring onderhandelingen gevoerd met
verschillende partijen die zich geïnteresseerd hebben getoond in overname
van ondernemingsactiviteiten. Op basis van de op dat moment beschikbare
gegevens bleek dat een doorstart op zeer korte termijn gerealiseerd diende te
w orden, omdat alleen dan uit goodw ill actief te genereren zou zijn. Zou niet op
korte termijn tot overeenstemming kunnen w orden gekomen, dan zou het
onderhandenw erk verdampen en zouden klanten overgaan naar de
concurrent. Klanten lieten w eten dat in de daaropvolgende dagen goederen
dienden te w orden uitgeleverd. Zou dat niet gebeuren, dan zou de opdracht
w orden ingetrokken. Bovendien w as het de reële verw achting dat
concurrenten de medew erkers van de commerciële afdeling van gefailleerde
zouden benaderen en in dienst zouden w illen nemen, die vervolgens de goede
contacten met klanten zouden kunnen overnemen. Om die reden heeft de
curator het dan ook niet w enselijk geacht om veel langer aan marktverkenning
te doen, omdat de reële vrees bestond dat er dan geen klanten meer zouden
zijn om over te dragen en ook geen goodw ill meer zou zijn om te gelde te
maken.
Er hebben zich uiteindelijk drie partijen gemeld.
Er is verkocht aan de hoogste bieder.
De bedrijfs- en kantoorinventaris die eigendom van gefailleerde w aren, konden
w orden overgedragen. In de doorstart zijn dus niet meegenomen de goederen
van derden, althans terzake gesloten overeenkomsten.
Voorts zijn in de doorstart betrokken alle voorraden (papier, inkt en
dergelijke).
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De betreffende overgedragen bedrijfs- en kantoorinventaris en voorraad is
kort voor datum faillietverklaring reeds getaxeerd door NTAB in opdracht van
de Rabobank. Dat bleek een reële w aarde en goed uitgangspunt te zijn.
De inventaris is uiteindelijk verkocht voor een bedrag van € 29.600,= zijnde
110% van de executiew aarde.
De voorraad is door NTAB getaxeerd op een bedrag ad € 8.000,=. Daarop is
uiteindelijk een bieding gedaan groot € 14.000,=. Daarbij w as van belang dat
de voorraad vooral uit papier bestaat en dat een deel van de voorraad
incourant is. Bovendien zouden in geval van losse verkoop van voorraad en
ontruimen en opruimen extra kosten moeten w orden gemaakt.
Het uitstaande onderhandenw erk vertegenw oordigde een potentiële omzet
van € 28.000,=. Op het onderhandenw erk is een bieding gedaan van €
15.000,=. Een deel van het onderhandenw erk w as reeds verricht. Een deel
van de w erkzaamheden moesten nog w orden verricht. Daarvoor dienden
kosten te w orden gemaakt. De boedel had geen mogelijkheden en geen
middelen om deze w erkzaamheden af te maken. Bovendien zou dit
onderhandenw erk alleen een w aarde vertegenw oordigen indien daags erna
deze w erkzaamheden ook daadw erkelijk zouden w orden afgemaakt en de
producten zouden w orden uitgeleverd. Er w as rekening mee te houden dat er
sprake w as van een markt w aarin onderhandenw erk vluchtig is en er andere
partijen zijn die deze w erkzaamheden ook (op korte termijn) zouden kunnen
uitvoeren. Indien levertijden niet zouden w orden gehaald, dan zou de
opdracht bij een concurrent w orden neergelegd. In deze omstandigheden is
een bieding van € 15.000,= redelijk geacht.
In de doorstart is betrokken het immaterieel actief, onder andere bestaande
uit handelsnaam, w ebsite, klantenportefeuille, emailadressen,
telefoonnummers en dergelijke.
Op het immaterieel actief is een bieding gedaan groot € 20.000,=. Gelet op de
hiervoor genoemde afw egingen is dat als redelijk beoordeeld.
De curator heeft meerdere partijen gelegenheid gegeven om mee te doen in
een biedproces. De termijnen daarin w aren kort. De curator heeft
meegew ogen dat ook de bestuurder van gefailleerde onderdeel uitmaakt van
de doorstartende partij. De curator heeft dat niet bezw aarlijk geacht, gelet op
het voorstel dat er lag en de omstandigheden van het geval.
Daarbij is ook in aanmerking genomen dat aan personeelsleden nieuw e
dienstverbanden zouden w orden aangeboden in het kader van de doorstart.
W erkzaamheden die w orden overgenomen zouden w orden verhuisd naar
Duiven, zodat het niet nodig zou zijn om nadere afspraken te maken met de
verhuurder. Evenmin bleek het noodzakelijk om ingew ikkelde afspraken te
maken ten aanzien van andere goederen en machines van derden. Rechten
van derden ten aanzien van goederen die nog aanw ezig w aren zijn dan ook
gerespecteerd. Continuïteit van activiteiten is gew aarborgd.
De curator heeft meegew ogen dat de bestuurder in het voortraject heeft
geprobeerd om door middel van een W HOA-traject een akkoord aan te bieden
aan crediteuren.
In de onderhandelingen heeft de curator, naast de hiervoor genoemde
koopprijs totaal groot € 78.600,=, bedongen een extra onderdeel van de
koopprijs van 4,25% van de uit overgedragen immaterieel actief te behalen

omzet in de periode 1 juni 2021 tot en met 1 juni 2022. Koper zal curator
daartoe iedere drie maanden inzicht geven in de daaraan ten grondslag
liggende administratie ter onderbouw ing van behaalde omzet en af te dragen
koopprijs.
Het bedrag van € 78.600,= is inmiddels betaald. Gedurende het jaar na 1 juni
2021 zullen periodiek de resterende delen van de koopprijs w orden
geïncasseerd.
Voor w at betreft bodemzaken heeft de curator op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de koopprijs geïncasseerd.
De voorraad is door de curator voor en namens de Rabobank verkocht, tegen
een vooraf overeengekomen boedelbijdrage van 10% (vermeerderd met 21%
btw ). Afdracht aan de bank zal nog plaats vinden.
Onderzoek volgt nog aan w ie de koopprijs van onderhanden w erk toekomt.
De overige opbrengst is vrij actief.
Zoals hiervoor in het verslag aangegeven heeft de curator zich op het
standpunt gesteld dat een bedrag van € 7.200,= van de totaal koopprijs van
het onderhanden w erk (€ 15.000,=) aan de bank toekomt als gebonden actief.
Het restant komt de boedel toe.

11-10-2021
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Overige verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
De curator heeft op zijn verzoek per 1 oktober 2021 voor de eerste keer de
opgave ontvangen van de uit overgedragen immaterieel actief behaalde omzet
tot dat moment. 4,25% daarvan komt de boedel toe. Deze overzichten zullen
elke 3 maanden w orden verstrekt, zulks tot 1 juni 2022. Dienovereenkomstig
verschuldigd extra onderdeel van de koopprijs dient vervolgens door de
doorstartende partij te w orden betaald. Zoals gezegd is voor de eerste 3
maanden de opgave gedaan en w ordt het eerste deel van de te incasseren
restantkoopprijs berekend en vervolgens geïncasseerd. Er is een bedrag ad €
19.399,00 op de boedelrekening bijgeschreven.

De curator heeft opgave gevraagd van het tw eede overzicht (van de
volgende drie maanden) van de uit overgedragen immaterieel actief behaalde
omzet tot 1 januari 2022. 4,25% daarvan zal de boedel toekomen.

10-01-2022
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Berekening en beoordeling daarvan volgt. Vervolgens incasso van het aan de
boedel toekomende bedrag.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4.

6.6 Opbrengst

12-07-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 78.600,00

12-07-2021
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Toelichting
Koopprijs groot € 78.600,=
Een extra onderdeel van de koopprijs groot 4,25% van de uit overgedragen
immaterieel actief te behalen omzet in de periode 1 juni 2021 tot 1 juni 2022.
Een en ander w ordt nog aangevuld met opbrengst in het kader van de met de
doorstartende partij en de factoringmaatschappij nog te bereiken
overeenstemming.
€ 78.600,00

11-10-2021
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Toelichting
Koopprijs groot € 78.600,=
Een extra onderdeel van de koopprijs groot 4,25% van de uit overgedragen
immaterieel actief te behalen omzet in de periode 1 juni 2021 tot 1 juni 2022.
Een en ander w ordt nog aangevuld met opbrengst in het kader van de met de
doorstartende partij en de factoringmaatschappij bereikte overeenstemming (€
20.000,00 ex BTW ).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Daar w aar voor en namens de pandhouder is verkocht, w ordt dat gedaan
tegen een boedelbijdrage van 10% over de verkoopopbrengst, te
vermeerderen met 21% btw . Voor w at betreft verkochte voorraad is de
boedelbijdrage groot € 1.694,= inclusief btw .

Toelichting
Bijdrage in het kader van (medew erking aan) totstandkoming van de
overeenkomst tussen doorstartende partij en de factoringmaatschappij,
schuldovername en overname van de debiteurenpositie: € 20.000,= ex BTW .
Over verkochte voorraad is een boedelbijdrage berekend van € 1.634,=
(inclusief BTW ).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

12-07-2021
1

11-10-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor.
Gedurende het jaar na juni 2021 zal periodiek w orden geëvalueerd w at de
behaalde omzet is. 4,25% van het uit overgedragen immaterieel actief te
behalen omzet zal periodiek w orden geïncasseerd.
Voorts zal overeenstemming moeten w orden bereikt ten aanzien van
overdracht van debiteurenportefeuille en nadere afspraken met de
factoringmaatschappij.

12-07-2021
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Zie hiervoor.
Gedurende een jaar na juni 2021 zal periodiek w orden geëvalueerd w at de
behaalde omzet is. 4,25% van het uit overgedragen immaterieel actief te
behalen omzet zal periodiek (iedere drie maanden) w orden geïncasseerd.

11-10-2021
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Effectueren van de met de factoringmaatschappij en doorstartende partij
bereikte overeenstemming en incasseren van de boedelbijdrage.
Zie hiervoor.
Gedurende een jaar na juni 2021 zal periodiek w orden geëvalueerd w at de
behaalde omzet is. 4,25% van het uit overgedragen immaterieel actief te
behalen omzet zal periodiek (iedere drie maanden) w orden geïncasseerd.

10-01-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
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Nader onderzoek volgt nog. Dit geldt ook voor punt 7.2 tot en met 7.8.

11-10-2021
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De curator constateert op grond van de door hem ontvangen administratie,
informatie en stukken dat de onderneming aan de boekhoudplicht heeft
voldaan. De boekhouding is telkens bijgew erkt, zulks tot datum
faillietverklaring. Door de curator verzochte informatie is en kon telkens
onverw ijld w orden verstrekt. Op grond daarvan constateert de curator dat de
administratie op juiste w ijze is bijgehouden en dat de boeken en schriftelijke
bescheiden op zodanige w ijze zijn bew aard dat te allen tijde de rechten en
plichten van de onderneming konden w orden gekend.

10-01-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
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De laatste jaarrekening die is gedeponeerd is van 2019. Zoals hiervoor
aangegeven is evenw el over 2020 en 2021 tot datum faillietverklaring de
administratie minutieus bijgehouden en konden daaruit de noodzakelijke
kolommenbalansen en in dat verband nog verzochte aanvullende gegevens
w orden verstrekt.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
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Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

10-01-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
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Voldaan.

10-01-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek volgt nog.

Toelichting
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
1

10-01-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-07-2021
1

Toelichting
Nader onderzoek volgt nog.
Nee
Toelichting
Tot op heden is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-01-2022
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
1

De curator heeft een begin gemaakt met zijn onderzoek terzake. De curator
kiest ervoor om bevindingen tot en met heden nog niet in het openbaar
verslag te vermelden.
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3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek volgt nog.

12-07-2021
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Nader onderzoek volgt nog.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.882,02

12-07-2021
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Toelichting
W eevers Holding € 15.882,02.
€ 40.986,03

11-10-2021
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Toelichting
W eevers Holding € 40.986,03.
€ 40.986,03

10-01-2022
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Toelichting
W eevers Holding € 40.986,03.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 349.573,00

12-07-2021
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€ 349.573,00

11-10-2021
2

€ 350.442,00

10-01-2022
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

12-07-2021
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11-10-2021
2

10-01-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

12-07-2021
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11-10-2021
2

10-01-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
106

12-07-2021
1

119

11-10-2021
2

119

10-01-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.113.008,47

12-07-2021
1

Toelichting
€ 1.113.008,47 w aarvan ingediend € 1.113.008,47.
€ 1.113.008,47

11-10-2021
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Toelichting
€ 1.113.008,47 w aarvan ingediend € 1.288.716,87.
€ 1.278.871,97
Toelichting
€ 1.278.871,97 w aarvan ingediend € 1.269.657,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-01-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-07-2021
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Nog niet bekend.

11-10-2021
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Nog niet bekend.

10-01-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren.

12-07-2021
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Nader inventariseren crediteuren.

11-10-2021
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Nader inventariseren crediteuren.

10-01-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-07-2021
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader inventariseren vordering UW V;
- nader inventariseren eventuele restantvorderingen personeelsleden
(daaronder begrepen vordering op grond van gesloten
beëindigingsovereenkomsten);
- nadere inventariseren verzekeringen, beëindigen verzekeringen en noteren
premieschuld, danw el incasseren premietegoed;

12-07-2021
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- nader ontruimen van het pand en opleveren van het gehuurd aan de
eigenaar van het pand;
- nader onderzoek naar oorzaak faillissement;
- beroep- en verzetprocedure bij de Belastingdienst naar aanleiding van
gelegd bodembeslag;
- retourneren goederen van derden;
- beoordelen pandrecht op onderhandenw erk en rechten Rabobank;
- afdracht gebonden actief;
- incasseren boedelbijdrage (voorraad en indien aan de orde onder handen
w erk);
- nader onderzoek en w erkzaamheden terzake te bereiken overeenstemming
met doorstartende partij en factoringmaatschappij in het kader van een nieuw
te sluiten overeenkomst en overdracht van debiteurenpositie;
- periodiek berekenen en incasseren restant koopprijs;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin van het w oord;
- nader inventariseren crediteuren;
- beoordelen medew erking omtrent overname van leaseovereenkomst terzake
de Ford Transit Connect;
- eventuele verkoop van BMW X5 en aflossen uit de opbrengst daarvan van de
restantschuld van de leasemaatschappij. Het surplus zal aan de boedel
toekomen.
- overige bijkomende w erkzaamheden.
- nader inventariseren eventuele restantvorderingen personeelsleden
(daaronder begrepen vordering op grond van gesloten
beëindigingsovereenkomsten);
- nader beoordelen van de per datum faillietverklaring nog aanw ezige
goederen van de verhuurder ten opzichte van de door de verhuurder aan de
curator ter hand gestelde lijst en eventuele schade aan installatiepaneel;
- nader onderzoek naar oorzaak van faillissement
- indien nodig nader contact met de Rabobank omtrent pandrecht op
onderhanden w erk;
- effectueren overeenstemming met doorstartende partij en
factoringmaatschappij en incasseren van de in dat verband overeengekomen
bijdrage;
- periodiek berekenen en incasseren restantkoopprijs;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest ruime zin van het w oord;
- nader inventariseren crediteuren, daaronder begrepen aanpassen
vorderingen eigendomsvoorbehoud gerechtigden en noteren concurrente
vordering bank;
- overige bijkomende w erkzaamheden.

11-10-2021
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De overige in het vorige verslag nog genoemde punten zijn inmiddels
afgerond.

- nader inventariseren eventuele restantvorderingen personeelsleden
(daaronder begrepen vordering op grond van gesloten
beëindigingsovereenkomsten);
- reactie naar verhuurder naar aanleiding van beoordeling van de per datum
faillietverklaring nog aanw ezige goederen van de verhuurder ten opzichte
van de door de verhuurder aan de curator ter hand gestelde lijst en
eventuele schade aan installatiepaneel;
- nader onderzoek naar oorzaak van faillissement;
- periodiek berekenen en incasseren restantkoopprijs;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest ruime zin van het w oord;
- nader inventariseren crediteuren, daaronder begrepen aanpassen
vorderingen eigendomsvoorbehoud gerechtigden en noteren concurrente
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vordering bank;
- eventueel reactie Rabobank, indien zij nog op verdeling van de
verkoopopbrengst van het onderhanden w erk terugkomt;
- gedurende een jaar na juni 2021 zal periodiek w orden geëvalueerd w at de
behaalde omzet is. 4,25% van het uit overgedragen immaterieel actief te
behalen omzet zal periodiek (iedere drie maanden) w orden geïncasseerd;
- overige bijkomende w erkzaamheden.
De overige in het vorige verslag nog genoemde punten zijn inmiddels
afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

11-10-2021
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Nog niet bekend.

10-01-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
10-4-2022

10-01-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

12-07-2021
1

