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R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
H&H Uitgevers B.V.

11-02-2021
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Rheden
Kantoorhoudende aan de Kerkallee 43c te (6882 AM) Velp,
Correspondentieadres: Postbus 154, 6880 AD Velp,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59023570

11-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten het
financieel haalbaar maken en uitgeven van (gesponsorde) media in de vorm
van magazines, kranten en flyers en het ontw erpen van huisstijlen, logo's,
reclame uitingen en persoonlijk drukw erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 521.189,67

€ 60.527,39

€ 147.198,00

2018

€ 726.304,89

€ 20.599,94

€ 184.799,00

2020

€ 183.346,06

€ 127.747,38

Toelichting financiële gegevens

11-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
8

11-02-2021
1

Toelichting
inclusief de bestuurders

Boedelsaldo
€ 0,00

11-02-2021
1

€ 21.680,68

11-05-2021
2

€ 1.026,79

01-02-2022
5

€ 1.026,79

28-04-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-1-2021

11-02-2021
1

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

11-05-2021
2

t/m
7-5-2021
van
11-9-2021

11-08-2021
3

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

02-11-2021
4

t/m
24-10-2021
van
25-10-2021

01-02-2022
5

t/m
26-1-2022
van
27-1-2022

28-04-2022
6

t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 0 min

2

54 uur 42 min

3

15 uur 0 min

4

28 uur 0 min

5

14 uur 24 min

6

20 uur 30 min

totaal

158 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden zagen voornamelijk op het in kaart brengen van de activa
en passiva van failliet. Ook is de curator aan het onderzoeken of een doorstart
mogelijk is.

11-02-2021
1

De w erkzaamheden zagen voornamelijk op het verkopen van de activa

11-05-2021
2

De w erkzaamheden zagen voornamelijk op het inventariseren en aanschrijven
van de debiteuren, inventariseren en registreren crediteuren en het
inventariseren van de stukken ten behoeve van het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2021
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het onderzoek naar de NOW -regeling, de definitieve aanvraag
NOW 1 en de daarbij behorende derdenverklaring van een deskundige.

02-11-2021
4

De afgelopen verslagperiode zag toe op de afw ikkeling van de NOW regelingen, correspondentie met een derde inzake een vermeende
onverschuldigde betaling alsmede het rechtmatigheidsonderzoek.

01-02-2022
5

De afgelopen verslagperiode zag toe op de afw ikkeling van de NOW regelingen alsmede het rechtmatigheidsonderzoek.

28-04-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van H & H Uitgevers B.V. zijn de heren W .J.M. ter Hoeve en
C.N.Th. ter Hoeve.

11-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

11-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator onderzoekt de status van de lopende verzekeringen.

11-02-2021
1

De verzekering bij de Goudse Schadeverzekeringen N.V. zijn reeds per 13
januari 2021 geroyeerd.

11-05-2021
2

De verzekeringen bij Nationale Nederlanden zijn per 1 januari 2021 en per 2
februari 2021 geroyeerd.

1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand aan de Kerkallee 43c te Velp.

11-02-2021
1

De huurovereenkomst met de verhuurder is bij brief van 1 februari jl.
opgezegd.
Op 13 april 2021 is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

11-05-2021
2

De verhuurder heeft inmiddels een vordering ingediend van totaal € 6.135,03.

02-11-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben curator het volgende laten w eten. Na het uitbreken
van Covid-19 is het merendeel van de geplande projecten w aaruit failliet haar
revenuen haalde komen te vervallen. Een aantal opdrachtgevers is gestopt
met het uitgeven van haar magazines omdat deze sport gerelateerd w aren en
momenteel alle sportevenementen stil liggen. Failliet begaf zich op de markt
van gesponsorde media en 70 procent van haar adverteerders kw am uit de
horeca en is w eggevallen.

11-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

11-02-2021
1

Toelichting
W aaronder de tw ee bestuurders

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

11-02-2021
1

Toelichting
Volgens bestuurders w aren er in het jaar voorafgaand aan het faillissement 8
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-2-2021

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact personeel
Contact bestuurders
Contact UW V
Toestemming ontslag Rechter-Commissaris

02-11-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend zijn er geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nog in onderzoek

11-02-2021
1

Contact bestuurders
Contact verhuurder
Onderzoek

11-05-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Klantenbestand

€ 1.210,00

€ 1.210,00

totaal

€ 2.210,00

€ 2.210,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Contact met bestuurders
Controle administratie

11-02-2021
1

De inventaris is aan een opkoper verkocht. Enkele losse bedrijfsmiddelen zijn
aan de bestuurders verkocht.

11-05-2021
2

Daarnaast is er een klantenbestand verkocht aan een bedrijf.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 188.151,00

11-02-2021
1

€ 227.375,00

11-05-2021
2

€ 222.253,-.

02-11-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nog in onderzoek

11-02-2021
1

Contact bestuurders
Contact opkoper
Onderzoek

11-05-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Contact met bestuurders
Controle administratie

11-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nog in onderzoek

11-02-2021
1

N.v.t.

02-11-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NOW -regeling
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Contact met bestuurders
Controle administratie

11-02-2021
1

Contact bestuurders
Contact opkoper

11-05-2021
2

Uit onderzoek is gebleken dat door de bestuurders van gefailleerde o.a. een
aanvraag voorschot NOW 1 is gedaan. In verband met de naderende deadline
voor het indienen van de definitieve aanvraag NOW 1 is onderzoek gedaan
naar de administratie en op basis daarvan berekeningen gemaakt voor de
definitieve tegemoetkoming. Hieruit bleek dat voor de definitieve aanvraag
NOW 1 een derdenverklaring nodig w as.

02-11-2021
4

De curator heeft de voormalig boekhouder van gefailleerde benaderd voor het
opstellen van de derdenverklaring alsmede het indienen van de definitieve
aanvraag NOW 1 namens de curator. Op 22 oktober 2021 is door de
boekhouder de definitieve aanvraag NOW 1 ingediend.
Tot op heden heeft de curator noch de voormalig boekhouder van failliet iets
van het UW V vernomen inzake NOW 1. De curator en de voormalig boekhouder
hebben zich tevens gebogen over NOW 2. De curator zet zijn w erkzaamheden
hierin voort.

01-02-2022
5

Inmiddels heeft de curator de beslissing van het UW V ontvangen inzake NOW
1. Het UW V is tot de conclusie gekomen dat de tegemoetkoming NOW eerste
aanvraagperiode (gedeeltelijk) moet w orden terugbetaald.

28-04-2022
6

Met betrekking tot de NOW 2 is besloten geen nadere kosten te maken en
geen definitieve aanvraag in te dienen. Bij een definitieve aanvraag zal er
een terugbetalingsverplichting volgen.
De vorderingen zullen w orden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog in onderzoek

11-02-2021
1

Contact bestuurders
Contact opkoper
Onderzoek

11-05-2021
2

Contact bestuurder
Contact boekhouder
Onderzoek + berekeningen definitieve aanvraag NOW 1
Toestemming Rechter-Commissaris voor het inschakelen van een deskundige
Indienen definitieve aanvraag NOW 1

02-11-2021
4

Contact bestuurder
Contact boekhouder
Contact Rechter-Commissaris
Onderzoek + indienen NOW 1
Onderzoek NOW 2

01-02-2022
5

Contact bestuurder
Contact boekhouder
Contact Rechter-Commissaris
Contact UW V
Onderzoek NOW 2

28-04-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Volgens opgave bestuurders

€ 1.557,07

€ 0,00

totaal

€ 1.557,07

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft bij de bestuurders verschillende stukken opgevraagd ter
verificatie. De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn
w erkzaamheden voortzetten.

11-02-2021
1

De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.

11-08-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot de debiteureninning voortgezet. Op basis van de terugkomende
reacties zijn bij de bestuurders en (later) de boekhouder de onderliggende
facturen opgevraagd. Deze stukken bleken niet aanw ezig te zijn. De curator
neemt dit punt mee in het rechtmatigheidsonderzoek.

02-11-2021
4

De curator heeft moeten oordelen dat de openstaande debiteuren oninbaar
zijn. De debiteurenincasso is hiermee beëindigd.
In de afgelopen verslagperiode w erd er op de zakelijke bankrekening van
failliet een bedrag ontvangen. Al snel heeft een derde zich gemeld dat het
bedrag per abuis aan gefailleerde w as overgemaakt. Het bedrag had
overgemaakt moeten w orden aan een derde partij.

01-02-2022
5

Na onderzoek en contact met de bestuurders heeft de curator de derde bericht
dat de betaling onverschuldigd is verricht en dat derde bij de bank zijn betaling
kan opvragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek
Contact bestuurders

11-02-2021
1

Correspondentie debiteuren

11-08-2021
3

Correspondentie debiteuren
Correspondentie boekhouder en bestuurders

02-11-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden is er geen vordering ingediend door een bank.

5.2 Leasecontracten

11-02-2021
1

5.2 Leasecontracten
Door gefailleerde w erden drie auto's geleased, een Mitsubishi Outlander PHEV
Executive Edition 5D SUV, een Peugeot 107 XS, 1.0 5D HB, Toyota Auris Touring
Sports 1.8 Hybrid. De Peugeot w as al eerder retour gegaan. De tw ee andere
auto's zijn ingenomen door een recherchebureau omdat de auto's niet w erden
betaald en niet w erden ingeleverd. Het openstaande saldo bij Terberg Leasing
B.V. bedraagt € 14.934,78.

11-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

11-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend is er geen spraken van een separatistenpositie.

11-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend zijn er geen aanspraken gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

11-02-2021
1

Senioren Politie Amsterdam heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Dit is opgehaald.

11-05-2021
2

Daarnaast is er een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud op de
frankeermachine en deze is door het betreffende bedrijf opgehaald.
Bij failliet is een rolcontainer aanw ezig. De curator heeft afspraken gemaakt
met de verhuurder en de eigenaar over het ophalen.
Ook is er eigendomsvoorbehoud op IMacs en Gigasets. Dit is ook afgew ikkeld.
Dit alles loopt nog.
Al de eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

11-08-2021
3

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend zijn er geen retentierechten.

11-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend zijn er geen reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-02-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met bestuurders
Contact met leasemaatschappij
Contact bestuurders

11-02-2021
1

Contact met bestuurders
Contact met leasemaatschappijen

11-05-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de curator w erd een reeds gestaakte onderneming aangetroffen.

11-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

11-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curator is bezig met zijn onderzoek en heeft contact met geïnteresseerden.

11-02-2021
1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

11-08-2021
3

6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst

11-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-02-2021
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-02-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met geïnteresseerden

11-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bij de bestuurde de administratie opgevraagd en inmiddels
heeft de bestuurder diverse administratieve stukken aangeleverd. De curator
bekijkt of hij nog nadere stukken dient op te vragen.

11-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog diverse administratie van
de bestuurders ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden
gestart.

11-05-2021
2

In verband met de w erkzaamheden rondom de indiening van de definitieve
aanvraag NOW 1 is het rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond. De
curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

02-11-2021
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels afgerond en heeft
zijn voorlopige bevindingen en vragen aan de bestuurders voorgelegd.

28-04-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 06-11-2020
2018: 07-11-2019
2017: 06-11-2018

11-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

11-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2021
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2021
1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1

11-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurders
Bew aken ontvangst administratie

11-02-2021
1

Contact met bestuurders
Opvragen administratie

11-05-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de gevraagde administratie
ontvangen en kan w orden gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2021
3

Contact bestuurders
Contact boekhouder
Onderzoek administratie

02-11-2021
4

Contact bestuurders
Onderzoek administratie

28-04-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.764,08
Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 7.764,08

11-02-2021
1

€ 31.508,65

11-05-2021
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 27.467,20
Pandhouder € 4.041,45

€ 51.022,90

11-08-2021
3

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 30.823,10
Huurvordering € 4.041,45
UW V loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3
W W € 16.158,35

€ 59.975,76

02-11-2021
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 39.775,96
Huurvordering € 4.041,45
UW V loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3
W W € 16.158,35

€ 45.041,41

01-02-2022
5

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 24841,61, huurvordering € 4.041,45 en
UW V loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3
W W € 16.158,35.

€ 52.356,57
Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 32.156,77, huurvordering € 4.041,45 en
UW V loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3
W W € 16.158,35.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-04-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 201.010,00

11-02-2021
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en rente.

€ 240.234,00

11-05-2021
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en rente.

€ 235.112,00

11-08-2021
3

€ 235.112,00

02-11-2021
4

Toelichting
De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting alsmede de daarover
opgebouw de rente.

€ 222.253,00

28-04-2022
6

Toelichting
De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting alsmede de daarover
opgebouw de rente.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-02-2021
1

Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.

€ 7.241,59
Toelichting
De vordering van het UW V bestaat uit loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en
premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren

11-08-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

11-02-2021
1

N.v.t.

€ 216,05

11-05-2021
2

Toelichting
W aterschapsbelasting

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

11-02-2021
1

De curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden
hebben de concurrente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8

11-05-2021
2

10

28-04-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.067,44

11-05-2021
2

€ 51.396,88

01-02-2022
5

€ 57.177,99

28-04-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact gefailleerde
Inventariseren
Onderzoek.

11-02-2021
1

Contact bestuurders
Correspondentie Belastingdienst
Correspondentie crediteuren
Inventariseren en registreren crediteuren

11-05-2021
2

Contact bestuurders
Correspondentie UW V
Inventariseren en registreren crediteuren

11-08-2021
3

Inventariseren en registreren crediteuren

28-04-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

11-02-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-02-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact gefailleerde
Onderzoek

11-02-2021
1

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

11-02-2021

Verkoop inventaris
Opleveren bedrijfspand aan verhuurder
Bew aken ontvangst administratie
Contact verhuurder
Inventariseren en registreren crediteuren
Onderzoek doorstart
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

1

11-05-2021
2

Rechtmatigheidsonderzoek
Onderzoek doorstart
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

11-08-2021
3

debiteuren,
rechtmatigheidsonderzoek
inventariseren en registreren crediteuren.
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

02-11-2021
4

Rechtmatigheidsonderzoek
Afw ikkelen NOW 1 en 2
Inventariseren en registreren crediteuren.
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:

01-02-2022
5

Rechtmatigheidsonderzoek
Afw ikkelen NOW -regelingen
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot het afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek.

28-04-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
termijn van afw ikkeling van het faillissement.

11-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2022

28-04-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

11-02-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

