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Algemene gegevens
Naam onderneming
Beauty United B.V.

03-09-2021
1

Gegevens onderneming
tevens handelend onder de namen Huidbehandelingscentrum PH Ede, Clinique
Concept, Meta for Skincare en de Nieuw e Huid W inkel,
(statutair) gevestigd te (6713 AL) Ede aan de Telefoonw eg 60,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62699865.

03-09-2021
1

Activiteiten onderneming
In- en verkoop van schoonheidsverzorgingsartikelen en het verzorgen van
behandelingen op het gebied van schoonheidsverzorging.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 246.996,00

€ 19.513,00

€ 75.675,00

2020

€ 256.234,00

€ 19.371,00

€ 94.711,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-09-2021
1

€ 9.569,10

02-12-2021
2

€ 1.075,43

02-03-2022
3

€ 1.904,06

01-06-2022
4

Verslagperiode
van
27-7-2021

03-09-2021
1

t/m
31-8-2021
van
27-11-2021

02-03-2022
3

t/m
27-2-2022
van
28-2-2022

01-06-2022
4

t/m
1-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 48 min

2

24 uur 30 min

3

6 uur 48 min

4

3 uur 30 min

totaal

73 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Beauty United B.V. (hierna: 'Beauty United') is de
besloten vennootschap Boerhoop Beheer B.V. Bestuurder van Beauty United is
de besloten vennootschap BPR Financials B.V.
Aandeelhouder van Boerhoop Beheer B.V. is de Stichting Administratiekantoor
Boerhoop Beheer. Boerhoop Beheer B.V. w ordt bestuurd door tw ee natuurlijke
personen. Ook de bestuurder en enig aandeelhouder van BPR Financials B.V. is
een natuurlijk persoon.

03-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Zie onder 2.1.

03-09-2021
1

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

03-09-2021
1

1.4 Huur
Beauty United huurt bedrijfsruimte aan het adres Telefoonw eg 60 te Ede. De
huurovereenkomst is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd op de voet van artikel 39 Fw .

03-09-2021
1

Verslag 2:
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte is in overleg met de
verhuurder beëindigd per 17 september 2021. Op die datum is de
bedrijfsruimte ontruimd aan de verhuurder opgeleverd.

02-12-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van Beauty United
als volgt toegelicht.
a. De ondernemingsactiviteiten van Beauty United bestonden uit de in- en
verkoop van schoonheidsverzorgingsartikelen en het verzorgen van
behandelingen op het gebied van schoonheidsverzorging.
b. De activiteiten van Beauty United zijn in 2015 aangevangen in het kader
van een overname/doorstart vanuit het faillissement van de vennootschap
onder firma Via Vitale, die eveneens een onderneming op het gebied van
schoonheidsverzorgingsartikelen en schoonheidsbehandelingen exploiteerde.
c. De vennoten van Via Vitale zijn toegelaten tot de w snp-regeling en zijn in
het kader van de doorstart bij Beauty United in dienst getreden.
d. Na verloop van tijd is een hoog oplopend geschil van inzicht gerezen tussen
de aandeelhouder van Beauty United en één van de in dienst getreden
vennoten van Via Vitale (die tevens statutair bestuurder van Beauty United
w as) over het te voeren beleid, cumulerend in het ontslag op staande voet
van de betreffende bestuurder als statutair bestuurder en w erknemer.
e. De andere voormalig vennoot van de vennootschap onder firma Via Vitale
raakte langdurig arbeidsongeschikt.
f. Parallel aan deze ontw ikkelingen w as sprake van aansprakelijkstellingen in
verband met de levering door Beauty United van inferieure en niet goed
functionerende schoonheidsapparatuur en had de vennootschap te maken
met de bedrijfseconomische effecten van de coronacrisis.
g. De gevolgen van deze omstandigheden w aren van dien aard dat Beauty
United niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen en in het bijzonder
niet zou kunnen doen aan de verplichting te veel ontvangen NOW en
uitgestelde belastingen alsnog (terug) te betalen.

03-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-09-2021
1

Toelichting
Naar aanleiding van het aan hem verleende ontslag op staande voet heeft de
statutair bestuurder een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt, w aarvan
de inzet is dat het ontslag zal w orden vernietigd en het salaris zal w orden
doorbetaald. In de betreffende procedure is door Beauty United verw eer
gevoerd. Voorafgaand aan de mondelinge behandelingen hebben partijen
schikkingsoverleg gevoerd. Dat overleg heeft geleid tot een minnelijke
regeling, die evenw el nog niet is geformaliseerd door vastlegging in een
vaststellingsovereenkomst.

02-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
De minnelijke regeling die voor het faillissement met de voormalig statutair
bestuurder overeen is gekomen, is in de verslagperiode geformaliseerd, in die
zin dat is bevestigd dat zow el de arbeidsrechtelijke als de
vennootschapsrechtelijke relatie tussen de failliete vennootschap en de
voormalig statutair bestuurder is geëindigd per 19 april 2021, zonder verdere
financiële aanspraken over en w eer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-09-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-7-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomst met de langdurige arbeidsongeschikte w erknemer is,
na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd.
Met de advocaat van de op staande voet ontslagen bestuurder voert de
curator overleg over de verdere afw ikkelingen van de zaak. Parallel daaraan is
de arbeidsovereenkomst met de betreffende w erknemer, uitsluitend voor
zover dit rechtens nog mocht zijn vereist, voorw aardelijk opgezegd.

03-09-2021
1

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

03-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 6.246,02

totaal

€ 6.246,02

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris die aanw ezig is in de
bedrijfsruimte aan het adres Telefoonw eg 60 te Ede.

03-09-2021
1

Verslag 2:
De verkoop van de bedrijfsmiddelen door middel van een internetveiling heeft
een bedrag van € 6.246,02 (inclusief btw en voor aftrek kosten verkoop)
opgeleverd.

02-12-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

03-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden verkocht door middel van een internetveiling.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden

€ 5.774,12

totaal

€ 5.774,12

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

03-09-2021
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte bevindt zich een kleine voorraad.

03-09-2021
1

Verslag 2:
De verkoop van de voorraden door middel van een internetveiling heeft een
bedrag van € 5.774,12 (incl. btw en voor aftrek kosten verkoop) opgeleverd.

02-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden w orden verkocht door middel van een internetveiling.

03-09-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is niet gebleken.

03-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Getracht is een koper te vinden voor de immateriële activa. Er hebben zich
echter geen gegadigden gemeld.

03-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek.

03-09-2021
1

Verslag 2:
Er is geen sprake van openstaande vorderingen op debiteuren.

02-12-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

03-09-2021
1

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

03-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van eigendomsvoorbehouden op de nog aanw ezige bedrijfsinventaris en
voorraden is niet gebleken.

03-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-09-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming lagen al voor de faillissementsdatum stil.
Van voortzetting van de onderneming of doorstartmogelijkheden is geen
sprake.

03-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie onder 6.1.

03-09-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal w orden onderzocht.

03-09-2021
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap w ordt in de
komende verslagperiode vervolgd.

02-12-2021
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap w ordt naar
verw achting in de komende verslagperiode afgerond.

02-03-2022
3

Zie onder 7.8

01-06-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is op 21 juli 2020 gedeponeerd.

03-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

03-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-09-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

02-12-2021
2

Verslag 2:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt in de komende
verslagperiode vervolgd.

Toelichting

02-03-2022
3

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

Toelichting

01-06-2022
4

Zie onder 7.8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-09-2021
1

Nee

02-12-2021
2

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal onderzoek w orden gedaan naar de boekhouding van de vennootschap,
naar eventueel onbehoorlijk bestuur en naar eventueel paulianeus handelen.

03-09-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek (naar de boekhouding en naar eventueel
onbehoorlijk bestuur) heeft geen aanknopingspunten opgeleverd voor het
ondernemen van actie tegen de (voormalig) bestuurder van de
vennootschap.

01-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

03-09-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 4.624,54

01-06-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

03-09-2021
1

Nog niet bekend.

€ 16.406,00

02-12-2021
2

€ 36.478,00

01-06-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.688,59

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-06-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-12-2021
2

6

01-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

03-09-2021
1

Volgens opgave bedraagt de schuldenlast € 60.000,--.

€ 11.919,80

02-12-2021
2

Toelichting
Het UW V vordert een bedrag van € 11.843,-- terug aan te veel ontvangen
NOW 1.

€ 22.775,55

01-06-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

03-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het overleg met de advocaat van de w erknemer/voormalig bestuurder
over de afw ikkeling van de arbeidsrechtelijke procedure w ordt vervolgd
en zo mogelijk afgerond.
In de komende verslagperiode zal de verkoop van de bedrijfsmiddelen en
de voorraad w orden afgew ikkeld.
Er zal onderzoek w orden gedaan naar de boekhouding van de
vennootschap, naar eventueel onbehoorlijk bestuur en naar eventueel
paulianeus handelen.

03-09-2021
1

Verslag 2:
-Het onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap en naar eventueel
onbehoorlijk bestuur w ordt in de komende verslagperiode vervolgd.

02-12-2021
2

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

02-03-2022
3

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

01-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-09-2021
1

Nog niet bekend.

02-12-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

