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Algemene gegevens
Naam onderneming
Heeren van de W ijn B.V.

24-02-2022
1

Gegevens onderneming
Heeren van de W ijn B.V. is statutair gevestigd te W ageningen en
kantoorhoudend aan de Francis Baconstraat 5a te 6718 XA Ede en is
ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 09137905.

24-02-2022
1

Heeren van de W ijn B.V. heeft daarnaast vestigingen (w inkels) te:
J.G. Sandbrinkstraat 22, 3901 EZ Veenendaal
Poststraat 28, 6701 AZ W apeningen
Vingerhoekhof 19 j, 3401 DX IJsselstein.
Heeren van de W ijn B.V. handelde tevens onder de namen:
Easyw ine
Heeren van de W ijn Veenendaal.

Activiteiten onderneming
Heeren van de W ijn B.V. is op 15 oktober 2003 opgericht en w as een
groothandel voor w ijn. In dat kader hield zij zich ook bezig met de import van
w ijnen. Daarnaast exploiteerde Heeren van de W ijn B.V. een drietal w inkels in
IJsselstein, W ageningen en Veenendaal alsmede een horecagelegenheid in
IJsselstein.

Financiële gegevens

24-02-2022
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.453.069,00

€ 1.157,00

€ 735.149,00

2020

€ 2.150.900,00

€ -153.783,00

€ 737.892,00

2021

€ 2.476.662,00

€ -198.585,00

€ 558.027,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekeningen
van Heeren van de W ijn B.V.

24-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

24-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 76.340,38

24-02-2022
1

€ 169.581,49

24-05-2022
2

€ 55.076,34

14-09-2022
3

Toelichting
Het financiële verslag is bijgew erkt tot 22 augustus 2022.

Verslagperiode
van
17-1-2022

24-02-2022
1

t/m
14-2-2022
van
15-2-2022

24-05-2022
2

t/m
16-5-2022
van
17-5-2022
t/m
14-9-2022

Bestede uren

14-09-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

171 uur 48 min

2

134 uur 36 min

3

5 uur 42 min

totaal

312 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 17 januari 2022 tot en met
14 februari 2022.

24-02-2022
1

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 15 februari 2022 tot en met
16 mei 2022.

24-05-2022
2

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 17 mei 2022 tot en met 31
augustus 2022.

14-09-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Heeren van de W ijn B.V. is Foursome
Horeca Groep B.V.

24-02-2022
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Bestuurder en enig aandeelhouder van Foursome Horeca Groep B.V. is Becamu
B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Becamu B.V. is de heer M.C.J. Callaars.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

24-02-2022
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsmaatschappijen in kennis gesteld van het
faillissement en de verzekeringen geïnventariseerd. Omdat er geen dekking
w as onder de bedrijfsverzekering heeft de curator de dekking laten herstellen
en daarover afspraken gemaakt met de verzekeraar. Inmiddels heeft de
curator de verzekeringen voor w at betreft de vestigingen in W ageningen,
Veenendaal en IJsselstein laten beëindigen in verband met de gerealiseerde
doorstart. De verzekeringen voor de locatie in Ede loopt vooralsnog door
omdat de curator de voorraadposities nog dient af te w ikkelen.

24-02-2022
1

De curator heeft de voorraadposities afgew ikkeld, het pand opgeleverd en de
verzekering voor de locatie in Ede beëindigd. De curator heeft inmiddels de
eindafrekening gekregen en de daarbij behorende kosten voldaan.

24-05-2022
2

1.4 Huur
Heeren van de W ijn B.V. huurde een viertal panden staande en gelegen aan:

24-02-2022
1

Francis Baconstraat 5 A, 6718XA Ede
Poststraat 28, 6701AZ W ageningen
Vingerhoekhof 19 j, 3401DX IJsselstein
J.G. Sandbrinkstraat 22, 3901EZ Veenendaal.
De curator is in overleg met de verhuurders van de panden in W ageningen,
IJsselstein en Veenendaal een huurbeëindiging per 1 februari 2022
overeengekomen in verband met de gerealiseerde doorstart. Deze panden zijn
inmiddels door de curator opgeleverd. Voor w at betreft de huur in het pand in
Ede zal de doorstartende partij medio maart 2022 een nieuw e
huurovereenkomst sluiten met de verhuurder. Een gedeelte van het
bedrijfspand blijft door de curator in gebruik in verband met het afw ikkelen van
eigendomsaanspraken op de voorraden. Slechts de verhuurder van het pand
in W ageningen heeft een beperkte boedelvordering van € 386,19. De curator
heeft de verhuurders van de panden in IJsselstein en Veenendaal verzocht om
een gedeelte van de betaalde w aarborgsom te restitueren. De verhuurder van
het pand in Veenendaal heeft het aan de boedel verschuldigde bedrag van € €
1.879,56 reeds voldaan. De verhuurder van het pand in IJsselstein heeft het
aan de boedel verschuldigde bedrag van € 4.284,02 inmiddels voldaan.
Inmiddels heeft de curator het gedeelte van het bedrijfspand dat de curator in
gebruik had in verband met het afw ikkelen van de eigendomsaanspraken op
de voorraden opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-05-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
De (middellijk) bestuurder van Heeren van de W ijn B.V. heeft aangegeven dat
Heeren van de W ijn B.V. aanvankelijk is ontstaan als samenw erking tussen
drie partners. Nadat hij (middels zijn vennootschap) in 2019 de aandelen in
Heeren van de W ijn B.V. heeft overgenomen er een reorganisatie heeft
plaatsgevonden leek de w eg omhoog w eer gevonden. Nadat in 2019 net een
break-even situatie w as gerealiseerd, brak in maart 2020 de covid-pandemie
uit. Het gevolg van deze crisis w as dat het business model w ijzigde (meer
online gericht) op basis w aarvan de marges lager w erden. Ook heeft Heeren
van de W ijn B.V. grote nadelige gevolgen ondervonden vanw ege het feit dat
zij aan veel horecagelegenheden leverde hetgeen gedurende deze periode
gedeeltelijk w egviel. Over de jaren 2020 en 2021 zijn verliezen geleden.
Vanw ege deze verliezen en de onzekere vooruitzichten is besloten om het
faillissement aan te vragen.

24-02-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

24-02-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

24-02-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-1-2022

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel geïnformeerd over het faillissement van Heeren
van de W ijn B.V. en de gevolgen daarvan. Met machtiging van de rechtercommissaris heeft de curator de w erknemers ontslag aangezegd. Aan één
oud-personeelslid is ook een ontslagaanzegging gestuurd in verband met
eventueel nog te ontvangen achterstallig salaris en/of vakantiegeld. Vanw ege
de coronamaatregelen heeft er een (online) bijeenkomst met het UW V
plaatsgevonden.

24-02-2022
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Een deel van het personeel heeft gedurende het faillissement w erkzaamheden
verricht w aaronder het inventariseren van de voorraden en het verplaatsen
van de voorraden naar Ede. De curator heeft veelvuldig overleg gevoerd met
het personeel omtrent de te verrichten w erkzaamheden. Daarnaast heeft de
curator overleg gehad met de w erknemers omtrent hun vorderingen en zijn er
in het kader van de doorstart gesprekken gevoerd.
De curator heeft diverse keren overleg gevoerd met personeelsleden met
betrekking tot het einde van hun dienstverband, het inleveren van
eigendommen en het aanvaarden van een nieuw e dienstbetrekking.

24-05-2022
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De curator heeft een aantal keren contact gehad met personeelsleden naar
aanleiding van de door de personeelsleden ontvangen eindafrekening van
het UW V. Diverse personeelsleden hebben een vordering ingediend in het
faillissement.

14-09-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gedeelte inventaris en voertuigen

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Heeren van de W ijn B.V. is eigenaar van diverse bedrijfsmiddelen, w aaronder
kantoorinventaris, w inkelinrichtingen, een horeca inrichting en diverse overige
roerende zaken. De curator heeft het grootste gedeelte van de
bedrijfsmiddelen verkocht aan in randnummer 6.4 w eergegeven partijen. De
overige zaken (w aaronder een Landrover en een aantal zaken die bij derden
staan) zal de curator de komende verslagperiode trachten te verkopen.

24-02-2022
1

De curator heeft de Landrover verkocht voor een bedrag van € 12.555,inclusief BTW verkocht.

24-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de verkoopopbrengst van de bodemzaken op grond van het
bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw reserveren in verband met het voorrecht van de
fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 Invorderingsw et.

24-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft in het kader van een doorstart alle materiële en immateriële
activa te koop aangeboden aan diverse geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk
heeft de curator de immateriële activa en de materiële activa verkocht (zie ook
6.4 t/m 6.8). De overige materiële activa (w aaronder een Landrover en diverse
zaken die bij derden staan) zal de curator de komende verslagperiode
proberen te verkopen.

24-02-2022
1

De curator heeft de Landrover via diverse kanalen (via marktplaats en aan
opkopers) te koop aangeboden en diverse biedingen ontvangen. Uiteindelijk
heeft de curator de Landrover aan de hoogste bieder verkocht na daartoe
toestemming van de rechter-commissaris te hebben verkregen. De curator
heeft verder de koopovereenkomst opgesteld en de Landrover geleverd aan
de kopende partij. De koopsom is inmiddels volledig voldaan.

24-05-2022
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Verder leaste Heeren van de W ijn B.V. een bus. De curator heeft deze bus
afgegeven aan de leasemaatschappij en de leasemaatschappij heeft deze bus
vervolgens verkocht. De curator w acht nog op een eindafrekening. Mogelijk
ontvangt de boedel nog een gering bedrag met betrekking tot deze verkoop.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Heeren van de W ijn B.V. beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid voorraden.
Deze voorraad is afkomstig van meer dan 50 verschillende leveranciers,
w aarvan een groot gedeelte afkomstig is uit het buitenland. De curator heeft
de voorraden laten inventariseren en (met uitzondering van een gedeelte van
de voorraad die in W ageningen stond) laten terughalen naar Ede. De totale
inkoopw aarde van de voorraden bedraagt ruim € 175.000,-. De curator heeft
(om een doorstart van de locatie in W ageningen mogelijk te maken) een deel
van de voorraden uit W ageningen in dat kader verkocht voor een bedrag van €
14.939,25. Dit bedrag is gelijk aan de inkoopw aarde van de voorraden.

24-02-2022
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De overige voorraden bevinden zich thans nog in Ede. De curator is doende om
de eigendomsaanspraken van de leveranciers te inventariseren en te
beoordelen. Op termijn zal de curator de voorraden die aan Heeren van de
W ijn B.V. in eigendom toebehoren proberen te verkopen.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er nog een tw eetal
orders die niet w aren uitgevoerd. De curator heeft besloten om deze orders
niet uit te voeren vanw ege de beperkte marge en het feit dat er nog de nodige
producten ingekocht moesten w orden.
De curator heeft alle eigendomsaanspraken van leveranciers beoordeeld en
afgew ikkeld. Een deel van de eigendomsaanspraken zijn door de curator
gehonoreerd en uitgeleverd. De resterende eigendommen zijn door de curator
verkocht. Uiteindelijk heeft de curator de voorraden die in Ede aanw ezig w aren
verkocht aan de doorstartende partij voor een bedrag van € 57.487,22
exclusief BTW . De koopsom is volledig voldaan.

24-05-2022
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Een deel van de voorraden van Heeren van de W ijn B.V. bevond zich bij derden
(in consignatie). Een deel van deze voorraden heeft de curator verkocht aan
de doorstartende partij voor een bedrag van € 20.923,- exclusief BTW . De
koopsom is nog niet geheel voldaan.
Een klein gedeelte van de voorraad heeft de curator verkocht aan de partij
w aar de voorraden zich bevonden. Deze voorraden zijn verkocht voor een
bedrag van € 5.113,53 exclusief BTW . Deze koopsom is nog niet voldaan.
De koopsom van € 5.113,53 exclusief BTW is inmiddels ontvangen.

14-09-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraden laten inventariseren en laten overbrengen naar
Ede. Er zijn heel veel partijen die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsrechten. De curator is deze aanspraken aan het inventariseren en
beoordelen. Een klein gedeelte van de voorraden die in W ageningen stonden
heeft de curator verkocht.

24-02-2022
1

De curator heeft de eigendomsaanspraken afgew ikkeld en de overgebleven
voorraden vervolgens laten inventariseren en w aarderen. De curator heeft de
voorraden aan diverse partijen te koop aangeboden en uiteindelijk aan diverse
partijen verkocht nadat de curator daarvoor toestemming heeft verkregen van
de rechter-commissaris. De curator heeft de benodigde koopovereenkomsten
opgesteld en de voorraden geleverd.

24-05-2022
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 17.500,00

totaal

€ 17.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa van Heeren van de W ijn B.V. bestaan uit (onder andere)
een w ebshop, een w ebsite, domeinnamen, documentatie, know how en
goodw ill. De curator heeft de immateriële activa aangeboden aan diverse
partijen. De curator heeft de immateriële activa verkocht voor een bedrag van
€ 17.500,-.

24-02-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met koper immateriële activa, opmaken koopovereenkomst en levering
van de activa.

24-02-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille d.d. 13 januari 2022

€ 121.495,83

totaal

€ 121.495,83

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per 13 januari 2022 bedroeg het bedrag aan openstaande debiteuren €
121.495,83. Sindsdien hebben veel debiteuren aan hun betalingsverplichting
voldaan en is de debiteurenpositie aanzienlijk teruggebracht. In het volgende
faillissementsverslag zal de curator nader ingaan op de actuele
debiteurenpositie.

24-02-2022
1

Met behulp van de bestuurder van Heeren van de W ijn B.V. is de inning van de
debiteuren voortvarend verlopen. Het openstaande saldo is minder dan €
10.000,-. De curator zal de komende verslagperiode vaststellen w elke partijen
nog niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan en zal deze partijen
aanschrijven. Er zijn daarnaast veel afnemers van de doorstartende partij die
hebben betaald op de oude bankrekening van Heeren van de W ijn B.V. en zich
op het standpunt hebben gesteld dat er sprake is van onverschuldigde
betalingen.

24-05-2022
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De openstaande debiteuren vertegenw oordigen ongeveer een bedrag van €
5.000,-.

14-09-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenportefeuille bestudeerd en geanalyseerd en
heeft de inning van de debiteurenportefeuille gevolgd. Veel debiteuren hebben
inmiddels betaald. De curator verw acht dat de vordering van de Rabobank (zie
randnummer 5) nagenoeg volledig voldaan kan w orden uit de opbrengst van
de debiteuren. In overleg met de curator heeft de (middellijk) bestuurder van
Heeren van de W ijn B.V. een aantal reminders gestuurd aan partijen die nog
niet betaald hadden/hebben.

24-02-2022
1

De curator heeft de openstaande debiteuren geïnventariseerd en overleg
gehad met diverse partijen (w aaronder de bestuurder) omtrent de inning van
de debiteuren.

24-05-2022
2

De curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht om het
openstaande bedrag te voldoen.

14-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-02-2022
1

Per datum faillissement had de Rabobank een bedrag van € 66.516,01 te
vorderen van Heeren van de W ijn B.V. Per 14 februari 2022 bedroeg de
vordering van de Rabobank € 4.925,74. De vordering van de Rabobank is
afgenomen als gevolg van ontvangen debiteurenbetalingen.

Toelichting vordering van bank(en)

24-05-2022
2

De vordering van de Rabobank lijkt volledig voldaan te zijn uit de opbrengst
van de aan de Rabobank verpande debiteuren. Daarbij is nog w el van belang
dat er diverse partijen zijn die zich op het standpunt hebben gesteld dat er
sprake is van onverschuldigde betalingen.

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten onder andere met betrekking tot een
bedrijfsauto, een koffiezetapparaat en een printer.

24-02-2022
1

De curator heeft de aanspraken van alle partijen afgew ikkeld.

24-05-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op de inventaris en
voorraden.

24-02-2022
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank is separatist als blijkt dat de inventaris en voorraden aan haar
verpand zijn. De curator is nog in afw achting van de geregistreerde pandakte.

24-02-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn heel veel partijen die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsvoorbehoud. De curator is doende om alle aanspraken te
beoordelen en af te w ikkelen.

24-02-2022
1

De curator heeft veel tijd moeten besteden aan het afw ikkelen van
eigendomsaanspraken van leveranciers. Alle aanspraken zijn inmiddels
beoordeeld en afgew ikkeld.

24-05-2022
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-02-2022
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5.7 Reclamerechten
Er zijn diverse partijen die aanspraak hebben gemaakt op het recht van
reclame.

24-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-02-2022
1

Niet van toepassing.

€ 1.750,00

24-05-2022
2

Toelichting
In verband met de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud heeft de curator
van één leverancier een boedelbijdrage ontvangen van € 1.750,- exclusief
BTW . Dit betreffende bedrag is inmiddels ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de kredietdocumentatie bestudeerd en overleg gehad met de
Rabobank over het betalen van de verzekeringspremie en haar zekerheden.
Het inventariseren en beoordelen van de eigendomsaanspraken van de
leveranciers kost veel tijd. Alleen al ten aanzien van de voorraden zijn er meer
dan vijftig verschillende leveranciers w aarvan een groot gedeelte aanspraak
heeft gemaakt op eigendomsvoorbehoud c.q. het recht van reclame. Ook zijn
er diverse andere partijen die aanspraak hebben gemaakt op
eigendomsrechten.

24-02-2022
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De curator heeft veel tijd besteed aan het afw ikkelen van
eigendomsvoorbehouden. In totaal had Heeren van de W ijn B.V. van meer dan
50 leveranciers w ijn op voorraad staan. Het betroffen niet alleen Nederlandse
leveranciers maar ook (kleinere) buitenlandse leveranciers. Veel van deze
partijen hebben aanspraak gemaakt op eigendomsrechten. De curator heeft
deze aanspraken beoordeeld en veelvuldig overleg gehad met de betreffende
leveranciers. Uiteindelijk heeft de curator de aanspraken definitief beoordeeld
en afgew ikkeld. De restantvoorraden zijn door de curator verkocht.

24-05-2022
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De curator heeft daarnaast alle aanspraken van leasemaatschappijen
beoordeeld en afgew ikkeld. De betreffende eigendommen zijn teruggegeven
en/of de leasemaatschappij en de doorstartende partij zijn met elkaar in
overleg getreden omtrent voortzetting van de samenw erking.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft onderzoek verricht om de activiteiten na uitspreken van het
faillissement gedeeltelijk voort te zetten. Uiteindelijk heeft de curator besloten
om de activiteiten te staken en zich te richten op het realiseren van een
doorstart. De redenen daarvoor w aren dat er achterstanden w aren met
betrekking tot de verzekeringen, er heel veel leveranciers w aren en het
onduidelijk w as/is w ie w elke aanspraak op de voorraad te gelde kan maken,
zodat onduidelijk w as of de boedel de opbrengsten zelf zou mogen behouden
of (ten dele) zou moeten afdragen, en overleg met de Rabobank niet goed
mogelijk w as terw ijl de ontvangen bedragen w el op de rekening bij de
Rabobank zouden w orden bijgeschreven. Gelet op het bovenstaande heeft de
curator besloten zich te richten op een doorstart.

24-02-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-02-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de immateriële
en materiele activa van Heeren van de W ijn B.V. met een tw eetal kopers
w aarmee alle activiteiten van Heeren van de W ijn B.V. vanuit alle locaties
zullen w orden voortgezet.

24-02-2022
1

Heeren van de W ijn Nederland B.V. heeft de w inkels in Veenendaal en
IJsselstein overgenomen, alsmede de horecagelegenheid in IJsselstein, de
groothandelsactiviteiten en de w ebshop. Een zestal voormalig w erknemers
van Heeren van de W ijn B.V. zijn hierbij in dienst getreden en Heeren van de
W ijn Nederland B.V. heeft met de verhuurders van de panden in Ede,
Veenendaal en IJsselstein overeenstemming bereikt over nieuw e
huurovereenkomsten w aarmee de boedel niet alleen boedelkosten heeft
bespaard maar ook nog gedeeltelijk aanspraak heeft kunnen maken op reeds
voldane w aarborgsommen.
De w inkel in W ageningen is overgenomen door een voormalig w erknemer van
Heeren van de W ijn B.V.

6.5 Verantwoording
De curator heeft contact gehad met diverse geïnteresseerde partijen. De
curator heeft aan 27 partijen (na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst) een informatiememorandum gestuurd met
relevantie informatie, die het bestuur aan de curator had verstrekt.

6.6 Opbrengst

24-02-2022
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6.6 Opbrengst
€ 69.939,25

24-02-2022
1

Toelichting
Heeren van de W ijn Nederland B.V. heeft in totaal een bedrag van € 50.000,aan de boedel voldaan. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:
Inventaris € 32.500,W ebshop € 7.500,Overige immateriële activa/goodw ill € 10.000,-.
De voormalig w erknemer heeft in het kader van de doorstart van de w inkel in
W ageningen een bedrag van € 19.939,35 voldaan. Dit bedrag is als volgt
onderverdeeld:
Inventaris € 2.500,Voorraad € 14.939,25
Goodw ill € 2.500,-.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-02-2022
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is op locatie aanw ezig gew eest om zich een beeld te kunnen
vormen van de onderneming en de daartoe behorende activa. Ook heeft de
curator de activa laten taxeren.

24-02-2022
1

In het kader van een doorstart heeft de curator een bidbook opgesteld, w aarin
allerlei (vertrouw elijke) documenten zijn opgenomen die voor geïnteresseerde
partijen van belang kunnen zijn. De curator heeft met heel veel partijen
contact gehad over een doorstart van de activiteiten van Heeren van de W ijn
B.V. Er zijn 27 partijen gew eest die na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst een bidbook hebben ontvangen. De curator
heeft tijdens het biedingsproces veel contact gehad met de geïnteresseerde
partijen en hen in de gelegenheid gesteld om de activa te bezichtigen.
Uiteindelijk zijn er 10 partijen gew eest die een bieding hebben uitgebracht.
Uiteindelijk heeft de curator met voornoemde partijen overeenstemming
bereikt omdat deze gecombineerde bieding tot het beste resultaat leidde. Niet
alleen leidde dit per saldo tot de hoogste opbrengst, ook w aren deze partijen
bereid om de huurovereenkomsten op korte termijn over te nemen en w as
Heeren van de W ijn B.V. bereid om een substantieel gedeelte van het
personeel over te nemen. Omdat de partijen aan hun bieding de voorw aarden
verbonden dat zij ook de huurovereenkomsten konden overnemen heeft de
curator ook in dat kader de nodige (bemiddelings)w erkzaamheden verricht.
De curator heeft de Rabobank en de rechter-commissaris vervolgens om
toestemming gevraagd en deze toestemming verkregen. De rechtercommissaris heeft daarvoor haar toestemming gegeven. Na betaling en
ondertekening van de koopovereenkomst heeft de curator alle activa aan de
doorstartende partij geleverd. De curator heeft veelvuldig overleg (gehad) met
de doorstartende partijen over diverse aangelegenheden die de doorstart
betreffen.
De curator heeft veelvuldig over diverse onderw erpen (w aaronder de
voorraden en over te nemen contracten) contact gehad met de doorstartende
partij teneinde de doorstart definitief af te ronden.

24-05-2022
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De curator heeft de afgelopen verslagperiode nog een aantal
w erkzaamheden verricht in verband met het afronden van de doorstart.

14-09-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

24-02-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over de jaren 2019 tot en met 2021 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

24-02-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-02-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-02-2022
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De aandelen zijn volgestort.

14-09-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-02-2022
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-02-2022
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft w erkzaamheden (laten) verrichten teneinde de administratie
van Heeren van de W ijn B.V. veilig te stellen. Daartoe heeft de curator een
back-up laten maken van de administratie. De curator is nog niet gestart met
het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

24-02-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een aanvang gemaakt met het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek en delen van de administratie bestudeerd. Het
onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten is nog niet afgerond.

14-09-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 386,19

24-02-2022
1

€ 39.047,10

14-09-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 361.983,00

24-02-2022
1

€ 430.247,00

24-05-2022
2

€ 663.609,01

14-09-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-02-2022
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Nog niet ingediend.

€ 27.017,48

14-09-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.927,08

14-09-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

24-02-2022
1

16

24-05-2022
2

23

14-09-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.709,59

24-02-2022
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€ 45.029,75

24-05-2022
2

€ 62.985,80

14-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-02-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, beoordeling vorderingen en overleg met crediteuren.

24-02-2022
1

De curator heeft nog niet alle ingediende vorderingen geplaatst. Hij zal
hiermee in de volgende verslagperiode verder gaan.
De curator heeft zich bezig gehouden met het aanschrijven van crediteuren,
beoordeling van de vorderingen en overleg met crediteuren.

24-05-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

24-02-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de aankomende verslagperiode (onder andere) de
navolgende w erkzaamheden verrichten:

24-02-2022
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w erkzaamheden in het kader van het afronden van de doorstart;
inventariseren en beoordelen aanspraken van derden en de uitlevering
van de roerende zaken;
verkopen van de overgebleven activa;
een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal in de aankomende verslagperiode:

24-05-2022
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de doorstart definitief afronden;
de debiteureninning nader ter hand nemen;
een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal in de komende verslagperiode:

14-09-2022
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de debiteureninning voortzetten
het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten afronden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-02-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

14-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Overleg over diverse zaken met het bestuur, opstellen openbaar verslag en
w erkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen van de administratie.

24-02-2022
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De curator heeft zich onder andere bezig gehouden met

24-05-2022
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het opstellen van het (financieel) verslag
beoordelen en overleggen over onverschuldigde betalingen.
De curator heeft zich onder andere bezig gehouden met het beoordelen en
afw ikkelen van de onverschuldigde betalingen en het opstellen van het
faillissementsverslag.

14-09-2022
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Bijlagen
Bijlagen

