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Algemene gegevens
Naam onderneming
Health Center Betuw e B.V.

08-03-2021
1

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Geldermalsen,
vestigingen gedresseerd te (4141 CB) Leerdam aan de Nieuw straat 49 en
te (5341 KR) Oss aan de Boterstraat 208,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55076947.

08-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Schoonheidssalon en paramedische praktijk.

08-03-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 832.244,00

€ 177.092,00

€ 421.901,00

2018

€ 895.279,00

€ 42.737,00

€ 511.678,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

08-03-2021
1

Boedelsaldo
€ 100.745,06

07-06-2021
2

€ 100.843,16

07-09-2021
3

€ 100.908,43

13-12-2021
4

€ 57.266,45

11-03-2022
5

€ 57.266,45

13-06-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-2-2021

08-03-2021
1

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

07-06-2021
2

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

07-09-2021
3

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

13-12-2021
4

t/m
5-12-2021
van
6-12-2021

11-03-2022
5

t/m
8-3-2022
van
9-3-2022

13-06-2022
6

t/m
13-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 12 min

2

62 uur 24 min

3

16 uur 36 min

4

5 uur 30 min

5

26 uur 18 min

6

8 uur 0 min

totaal

148 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Health Center Betuw e B.V. (hierna:
'HCB') is de besloten vennootschap Güzelcan Holding B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Güzelcan Holding B.V. is de heer Y. Güzelcan.

08-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

08-03-2021
1

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

08-03-2021
1

1.4 Huur
HCB huurt bedrijfsruimten aan het adres Boterstraat 208-210 te Oss en
Nieuw straat 49 te Leerdam. De huurovereenkomst met betrekking tot de
bedrijfsruimte is Oss is op basis van al voor de faillissementsdatum gemaakte
afspraken geëindigd per 28 februari 2021. Over de beëindiging van de
huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte in Leerdam zal overleg
w orden gevoerd met de verhuurder.

08-03-2021
1

Verslag 2:
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte aan het adres
Nieuw straat 49 te Leerdam is in overleg met de verhuurder beëindigd per 1
mei 2021.

07-06-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. HCB exploiteerde vanaf 2012 een aantal schoonheidssalons, met
vestigingen in Leerdam, Dordrecht, Oss, Veghel, W oerden en Haarlem.
b. Naast de reguliere schoonheidsbehandelingen is HCB vanaf 2015
begonnen met het aanbieden van paramedische behandelingen op het
gebied van huidtherapie, acnebehandeling, camouflagebehandeling en
ontharing.
c. De activiteiten zijn gedurende de eerst jaren verlieslatend gew eest.
d. In verband daarmee zijn de verschillende vestigingen, met uitzondering
die in Leerdam en Oss, enige tijd na opening w eer gesloten.
e. In de loop van 2019 en 2020 is HCB geconfronteerd met enkele
ontw ikkelingen die de vennootschap in zw aar w eer hebben gebracht,
w aaronder een steeds verder oplopende belastingschuld,
het vertrek van een aantal huidtherapeuten, verschil van inzicht
met een aantal zorgverzekeraars over ingediende declaraties en de
gedw ongen sluiting als gevolg van de Corona-pandemie.
f. Onder invloed van deze ontw ikkelingen heeft de vennootschap uiteindelijk
moeten besluiten het eigen faillissement aan te vragen.
g. Een w eek na het faillissement van HCB is ook de moedervennootschap
Güzelcan Holding in staat van faillissement verklaard, met benoeming van
ondergetekende tot curator.

08-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

08-03-2021
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum had HCB 10 w erknemers in dienst. Met een aantal
anderen w erknemers is al voor de faillissementsdatum overeenstemming
bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst met w ederzijds
goedvinden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

08-03-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-2-2021

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In verband met de afw ikkeling hun aanspraak onder de loongarantieregeling
zijn de w erknemers in contact gebracht met het UW V.

08-03-2021
1

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 17.829,35

totaal

€ 17.829,35

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris van de vestigingen van HCB in
Oss en Leerdam.
Voor de faillissementsdatum is een deel van de bedrijfsmiddelen terug gekocht
door de leverancier voor een bedrag van € 36.000,--. De koopprijs is betaald
door overmaking op de bankrekening van HCB.

08-03-2021
1

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

08-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zullen in de komende verslagperiode w orden verkocht
door middel van een internetveiling.

08-03-2021
1

De bedrijfsmiddelen zijn in de achterliggende verslagperiode verkocht door
middel van een internetveiling.

07-06-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden w erk.

08-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is geen sprake.

08-03-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop van inventaris.

08-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar het zich laat aanzien is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

08-03-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

08-03-2021
1

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
Een deel van de bedrijfsmiddelen w erd geleased op basis van financial
leaseovereenkomsten. de leaseobjecten zijn voor de faillissementsdatum door
de leasemaatschappij opgehaald en w orden door de leasemaatschappij
verkocht.

08-03-2021
1

Verslag 2:
De leaseobjecten zijn door de leasemaatschappij verkocht. Er is sprake van
een restvordering die door de leasemaatschappij in het faillissement zal
w orden ingediend.

07-06-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is niet gebleken dat op de nog aanw ezige bedrijfsmiddelen
eigendomsvoorbehouden rusten.

5.6 Retentierechten

08-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

08-03-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling leasecontracten.

08-03-2021
1

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

08-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie onder 6.1.

08-03-2021
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 is opgevraagd maar nog slechts
gedeeltelijk ontvangen.

08-03-2021
1

Verslag 2:
Het gedeelte van de boekhouding dat is ontvangen w ordt onderzocht.

07-06-2021
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt in de komende verslagperiode
vervolgd.

07-09-2021
3

Verslag 4:
Het onderzoek naar de boekhouding is gaande en w ordt naar verw achting in
de komende verslagperiode afgerond.

13-12-2021
4

Verslag 5:
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Vervolgstappen w orden afgestemd
met de rechter-commissaris.

11-03-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is op 2 februari 2021 gedeponeerd.

08-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
08-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-03-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

07-06-2021
2

Verslag 2:
In de achterliggende verslagperiode heeft een aantal zorgverzekeraars, op
basis van onderzoek dat al ruim voor de faillissementsdatum is aangevangen,
het standpunt ingenomen dat Health Center Betuw e fraude heeft gepleegd
door het indienen van declaraties voor niet-verrichte w erkzaamheden en voor
w erkzaamheden die niet voor vergoeding in aanmerking komen, dit laatste
door op de declaraties andere behandelaren te vermelden dan de personen
die de behandeling daadw erkelijk hebben uitgevoerd. In verband met die
constateringen hebben de betreffende verzekeraars een vordering ingediend,
bestaande uit het bedrag van de ten onrechte betaalde declaraties en de
kosten van het uitgevoerde onderzoek. De curator neemt de rapportages van
de zorgverzekeraars mee in het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

07-09-2021
3

Verslag 3:
In samenhang met het onderzoek naar de boekhouding w ordt het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur vervolgd.

Toelichting

13-12-2021
4

Verslag 4:
In samenhang met het onderzoek naar de boekhouding w ordt het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur naar verw achting in de komende
verslagperiode afgerond.

Toelichting
Zie onder 7.1

7.6 Paulianeus handelen

11-03-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-03-2021
1

In onderzoek

07-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
In december 2020 heeft de failliete vennootschap tw ee auto's (een Audi Q7 en
een Volksw agen Caddy) en een laserapparaat verkocht aan een bevriende
relatie voor een bedrag dat naar de mening van de curator gelegen w as onder
de marktw aarde van de betreffende zaken. De koopovereenkomsten zijn in
verband daarmee door de curator vernietigd. In aansluiting daarop is met de
koper schikkingsoverleg gevoerd, hetgeen heeft geresulteerd in een schikking.
Op grond van die schikking heeft de koper de boedel een compensatie van €
50.000,00 betaald en heeft de boedel afgezien van het terugvorderen van de
betreffende zaken. Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen w ordt in
de komende verslagperiode voortgezet.

Nee

07-09-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
Vooralsnog is niet gebleken van andere paulianeuze transacties dan
omschreven in het tw eede faillissementsverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Eindverslag:
Zie hiervoor onder punt 7.1 en 7.5.

13-06-2022
6

Op basis van de aangeleverde administratie is de curator tot dezelfde
conclusie gekomen als de verzekeringsmaatschappijen (zie onder 7.5, 2e
verslag).
Daarnaast is de administratie onvoldoende op orde.
De curator heeft in afstemming de rechter-commissaris aangifte van fraude
en valsheid in geschrifte gedaan tegen de bestuurder.
In verband met het ontbreken van verhaalsmogelijkheden w ordt afgezien
van civielrechtelijke actie tegen de bestuurder.

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.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

08-03-2021
1

Toelichting

08-03-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 36.310,56

07-09-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

08-03-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 17.758,00

07-06-2021
2

€ 112.651,00

07-09-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

08-03-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 31.478,93

07-09-2021
3

€ 32.327,93

13-06-2022
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-03-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

08-03-2021
1

Volgens opgave bij de faillissementsaanvraag is sprake van een 9 tal
crediteuren.

7

07-06-2021
2

11

07-09-2021
3

14

13-06-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

08-03-2021
1

Nog niet bekend.

€ 7.449,67

07-06-2021
2

€ 36.377,21

07-09-2021
3

€ 1.974.200,07

13-06-2022
6

Toelichting
In voormeld bedrag is nog geen rekening gehouden met een terugvordering
NOW .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-03-2021
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De aan HCB in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen zullen w orden
verkocht door middel van een internetveling.
Er zal onderzoek w orden gedaan naar de boekhouding van de
vennootschap, naar eventueel onbehoorlijk bestuur en naar eventueel
paulianeus handelen.

08-03-2021
1

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

07-09-2021
3

Verslag 4:
Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt vervolgd en naar verw achting in de komende verslagperiode afgerond.

13-12-2021
4

Verslag 5:
Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek w orden de vervolgstappen
afgestemd met de rechter-commissaris.

11-03-2022
5

Eindverslag:
Het faillissement komt in aanmerking voor een vereenvoudigde afw ikkeling
conform artikel 137 Fw . De curator zal hiertoe een verzoek indienen bij de
rechter-commissaris.

13-06-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-03-2021
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding, naar eventueel onbehoorlijk bestuur en
naar eventueel paulianeus handelen w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

07-06-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

