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Algemene gegevens
Naam onderneming
Beau Bois B.V.

15-03-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEAU BOIS B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50832085
Statutair gevestigd te Appeltern
Vestigingsadres: Munsew eg 1 te (6629 KH) Appeltern

15-03-2022
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Activiteiten onderneming
Beau Bois B.V. hield zich bezig met het installeren, renoveren en onderhouden
van parketvloeren en houten vloeren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 83.750,55

€ 13.087,48

€ 68.146,58

2019

€ 76.205,00

€ -6.974,00

€ 46.340,00

2020

€ 134.926,44

€ -8.511,58

€ 56.973,91

Toelichting financiële gegevens

15-03-2022
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Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De financiële gegevens over het boekjaar 2019 komen uit de jaarrekening van
Beau Bois. De overige financiële gegevens komen uit de administratie van Beau
Bois B.V. en zijn niet gecontroleerd door een accountant.

15-03-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-03-2022
1

Boedelsaldo
€ 18.680,52

13-06-2022
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Verslagperiode
van
15-2-2022

15-03-2022
1

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022

13-06-2022
2

t/m
12-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 18 min

2

21 uur 42 min

totaal

53 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit
verslag kunnen door derden geen rechten w orden ontleend. De curator heeft
zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen,
w aarvan curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar w orden
gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle
gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

15-03-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beau Bois B.V.
("Beau Bois") is opgericht bij akte van 20 augustus 2010. Bestuurder van Beau
Bois w as de heer De W eijer ("bestuurder"). De bestuurder van Beau Bois is op
7 november 2021 overleden. Enig aandeelhouder van Beau Bois w as tevens
de heer De W eijer.

15-03-2022
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1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met lopende procedures.

15-03-2022
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1.3 Verzekeringen
Beau Bois beschikte over de voor haar bedrijfsvoering gebruikelijke
verzekeringen. Deze verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement tot een
einde geleid.

15-03-2022
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1.4 Huur
Curator is niet bekend met een lopende huurovereenkomst.
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1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de nabestaande
van de bestuurder van Beau Bois het volgende.
Beau Bois hield zich bezig met het installeren, renoveren en onderhouden van
parketvloeren en houten vloeren. Drijvende kracht achter de onderneming van
Beau Bois w as de bestuurder. De bestuurder van Beau Bois w as tevens enig
w erknemer. Na het overlijden van de bestuurder zijn de activiteiten van Beau
Bois gestaakt. De nabestaande heeft vervolgens op advies van een derde
partij het faillissement van Beau Bois aangevraagd.

15-03-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-03-2022
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Toelichting
Verslag 1:
Beau Bois had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen
personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

15-03-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Beau Bois heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-03-2022
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
In de boedel van Beau Bois heeft curator inventariszaken aangetroffen, met
name bestaande uit machines en equipment voor het installeren, renoveren en
onderhouden van parketvloeren en houten vloeren. daarnaast beschikte Beau
Bois over een bedrijfsauto en aanhangw agen.

15-03-2022
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Direct bij de eerste inventariserende bespreking is curator gebleken dat een
gedeelte van de inventariszaken voor de faillissementsdatum is verkocht aan
een derde partij. Curator heeft vervolgens contact gezocht met deze partij en
de inventariszaken teruggevorderd. De derde partij heeft zijn medew erking
hieraan verleend en inmiddels beschikt curator over de inventariszaken.
Curator heeft de inventariszaken laten taxeren en tracht deze momenteel te
gelde te maken.
Verslag 2:
Curator heeft een biedingenprocedure in gang gezet, w aarbij vijf opkopers
zijn benaderd om de aanw ezige inventariszaken over te nemen. Alle
opkopers hebben een bieding uitgebracht. Uiteindelijk zijn de inventariszaken
verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 14.000,--.

13-06-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De hiervoor beschreven inventariszaken vallen deels aan te merken als
bodemzaken. Nu er geen verpanding heeft plaatsgevonden van de
inventariszaken, speelt het bodemvoorrecht van de fiscus niet.

15-03-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Curator zet de verkoop van de bedrijfsmiddelen de aankomende
verslagperiode voort.

15-03-2022
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Verslag 2:
Curator heeft de verkoopw erkzaamheden afgerond.

13-06-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Beau Bois had nagenoeg geen voorraden in eigendom.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

15-03-2022
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Toelichting andere activa
Verslag 1:
Beau Bois beschikte tevens over goodw ill. Deze goodw ill is net als een
gedeelte van de inventariszaken voor de faillissementsdatum overgenomen
door een derde partij voor een bedrag van € 2.000,--. Dit bedrag is echter niet
voldaan aan Beau Bois. Curator is uiteindelijk met deze partij overeengekomen
dat het bedrag van € 2.000,-- aan de faillissementsboedel w ordt voldaan.

15-03-2022
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Daarnaast had Beau Bois per datum faillissement een vordering uit hoofde van
rekening-courant op de bestuurder van Beau Bois. Curator correspondeert
over deze vordering met de nabestaande.
Verslag 2:
Het bedrag van € 2.000,-- voor de goodw ill van Beau Bois is voldaan op de
faillissementsrekening.

13-06-2022
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Daarnaast heeft curator gecorrespondeerd met de nabestaande van de
bestuurder over de vordering uit hoofde van een rekening-courant
verhouding tussen Beau Bois en de bestuurder. Deze vordering is erkend
door de nabestaande in haar hoedanigheid van vereffenaar van de
nalatenschap van de bestuurder. Ter besparing van verdere incassokosten is
curator een betalingsafspraak overeengekomen met de nabestaande.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Curator zet de correspondentie met de nabestaande ter zake de vordering uit
hoofde van rekening-courant voort.

15-03-2022
1

Verslag 2:
Curator zet de incasso ter zake de vordering uit hoofde van rekening-courant
voort.

13-06-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Openstaande debiteuren

€ 8.420,05

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 8.420,05

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Volgens een overzicht uit de administratie van Beau Bois, uitgereikt door de
boekhouder van Beau Bois, stond op de faillissementsdatum een bedrag aan
debiteurenvorderingen open van € 8.420,05. Dit betreffen zes particuliere
debiteuren. Deze debiteuren zijn aangeschreven.

15-03-2022
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Verslag 2:
In reactie op de incassobrieven van curator konden de debiteuren aantonen
dat zij de debiteurenvorderingen reeds betaald hadden of konden
verrekenen met een tegenvordering. Gelet op het voorgaande zal curator de
incassow erkzaamheden niet verder voortzetten.

13-06-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
De debiteuren-inning zal w orden voortgezet en indien nodig zal curator nader
corresponderen met de debiteuren.

15-03-2022
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Verslag 2:
Curator heeft de incassow erkzaamheden afgerond.

13-06-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

15-03-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Voor zover bekend, is er geen sprake van een bancaire vordering op Beau
Bois.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Beau Bois beschikte niet over leasecontracten.

15-03-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Beau Bois heeft geen zekerheden gevestigd ten behoeve van derden.

15-03-2022
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Curator is vooralsnog bekend met één partij die een beroep doet op een
eigendomsvoorbehoud. Deze partij zal in de gelegenheid w orden gesteld om
haar zaken op te halen.

15-03-2022
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Verslag 2:
Curator heeft het beroep op het eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

13-06-2022
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Voor zover van toepassing, zullen partijen met een eigendomsvoorbehoud in
de gelegenheid w orden gesteld om hun zaken op te halen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Curator heeft de administratie van Beau Bois verkregen van de boekhouder
van Beau Bois. Na een eerste inspectie van de administratie concludeert
curator dat de administratie van Beau Bois voldoet aan de daarvoor geldende
eisen.
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Verslag 2:
Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet en afgerond. De
administratie van Beau Bois voldoet aan de daarvoor geldende eisen en
daaruit volgen geen opvallende zaken. Ten aanzien van een betaling
voorafgaand aan het faillissement heeft curator geconstateerd dat deze
betaling als onrechtmatig kan w orden bestempeld. Curator heeft hierover
gecorrespondeerd met de nabestaande van de bestuurder. Deze betaling zal
w orden gerestitueerd. Ter besparing van verdere incassokosten is curator
een betalingsafspraak overeengekomen met de nabestaande.

13-06-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: niet gedeponeerd
2019: op 11 december 2020 gedeponeerd
2018: op 28 oktober 2019 gedeponeerd
2017: op 13 september 2017 gedeponeerd.

15-03-2022
1

Alleen de jaarrekening 2020 is niet tijdig gedeponeerd. Dit is te verklaren door
het overlijden van de bestuurder van Beau Bois op 7 november 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-03-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover niet aan de stortingsverplichting zou zijn voldaan, geldt dat
eventuele aanspraken zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen nader
onderzoek naar doen.

15-03-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

15-03-2022
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Toelichting
Verslag 1:
Curator is tijdens het eerste inventariserende rechtmatigheidsonderzoek niet
gebleken van onbehoorlijk bestuur. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op
dit onderw erp terugkomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Curator heeft dit punt in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zet de komende verslagperiode de onderzoeken zoals bedoeld in dit
hoofdstuk voort.

15-03-2022
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Verslag 2:
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Curator verw acht in dit kader
geen w erkzaamheden meer te zullen verrichten.

13-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.878,00

15-03-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

15-03-2022
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Toelichting
Verslag 1:
Alle bij curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. Tot op
heden hebben vijf crediteuren een vordering ingediend.

7

13-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.842,12

15-03-2022
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€ 25.003,22

13-06-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet, w aaronder corresponderen met crediteuren.

15-03-2022
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Verslag 2:
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet, w aaronder correspondentie met crediteuren.
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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
Verslag 1:
De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:
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verkoop van activa;
mogelijk uitleveren zaken van derden;
debiteurenincasso;
voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken;
de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.
Verslag 2:
De aankomende verslagperiode zal curator zich bezighouden met de incasso
van de vorderingen op de nalatenschap van de bestuurder van Beau Bois.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

13-06-2022
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Bijlagen
Bijlagen

