Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

14
17-11-2020
F.08/15/299
NL:TZ:0000008897:F003
19-05-2015

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr L.J.A. de Vries
mr L.J.A. de Vries
mr L.J.A. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instore Digital
Printing B.V.
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Gegevens onderneming
Statutair adres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen
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Vestigingsadres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen
Correspondentieadres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen
KvK-nr: 05070653

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezig houdt met het leveren van produkten en diensten die
samenhangen met het communicatiebeleid en cor-porate identity van retail
ondernemingen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 858.600,00

€ 198.050,00

€ 186.579,00

2013

€ 909.300,00

€ 293.353,00

€ 372.605,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6
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Toelichting
In de periode voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden 6.

Boedelsaldo
€ 86.455,24

24-07-2018
6

€ 86.455,24

04-03-2019
8

€ 86.455,24

26-06-2019
9

€ 86.455,24

06-10-2019
10

€ 86.455,24

29-01-2020
11

€ 86.455,24

08-05-2020
12

€ 86.455,24

10-08-2020
13

€ 120.383,24

17-11-2020
14

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-3-2018

24-07-2018
6

t/m
10-7-2018
van
11-7-2018

12-11-2018
7

t/m
11-11-2018
van
12-11-2018

04-03-2019
8

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

26-06-2019
9

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

06-10-2019
10

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

29-01-2020
11

t/m
25-1-2020
van
26-1-2020

08-05-2020
12

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

10-08-2020
13

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020
t/m
16-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

7 uur 0 min

7

2 uur 48 min

8

0 uur 48 min

9

5 uur 42 min

10

16 uur 54 min

11

21 uur 30 min

12

32 uur 6 min

13

11 uur 24 min

14

43 uur 12 min

totaal

141 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 6. Het is evenw el het 11e
verslag.
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Totaal uren: 259,9
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 6. Het is evenw el het 11e
verslag

12-11-2018
7

Totaal uren: 262,7
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 8. Het is evenw el het 12e
verslag

04-03-2019
8

Totaal uren: 263,5
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 9. Het is evenw el het 13e
verslag

26-06-2019
9

Totaal uren: 269.2
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 10. Het is evenw el het 14e
verslag

06-10-2019
10

Totaal uren: 286,1
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 11. Het is evenw el het 15e
verslag

29-01-2020
11

Totaal uren: 307,6
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 12. Het is evenw el het 16e
verslag

08-05-2020
12

Totaal uren: 339,7
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 13. Het is evenw el het 17e
verslag

10-08-2020
13

Totaal uren: 351,1
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 14. Het is evenw el het 18e
verslag

17-11-2020
14

Totaal uren: 393,2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 2002 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 29 juli 2002. De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door

24-07-2018

VeldhuisW olterbeek Beheer B.V., Kerver Beheer B.V., BB Invest B.V. en Frero
Capital B.V. Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door de heer
Johannes W ilhelmus Maria Veldhuis en de heer Machiel van den Berg.

6

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende
procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de navolgende verzekeringen gesloten:
- ziekteverzuimverzekering
- W GA-Eigen Risicodrager
- Collectieve ongevallenverzekering
- Autoverzekering
- Reis- en annuleringsverzekering
- Computerverzekering
- W GA-Gat-verzekering
- Ondernemerspakket, inclusief aansprakelijkheid bedrijven,
inventaris/goederen, bedrijfsschade
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Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand dient te blijven. De
curator verw acht geen premierestitutie in verband met beëindiging van de
verzekeringen.
Amersfoortse en Schouten hebben een bedrag terzake premierestitutie
overgemaakt van respectievelijk € 381,86 en € 193,74.

1.4 Huur
Instore Digital Printing B.V. huurde een ruimte aan het kantooradres Rollecate
49b. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 september
2015.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de curator zijn de volgende redenen aan te geven voor dit
faillissement.
Feitelijk komt het erop neer dat op locatie bij bijvoorbeeld een
supermarktdetaillist een printer w ordt geïnstalleerd die via het hoofdkantoor in
Nieuw leusen w ordt aangestuurd voor w at ingew ikkelder ondersteuning. Maar
primair dient deze apparatuur ter plekke op locatie te w orden ingezet voor
reclamedoeleinden op die betreffende locatie. Op die manier kunnen
(prijzen) acties binnen een paar minuten w orden verw erkt en in de w inkel
w orden uitgerold via postering en digitale beeldschermen.
De w at complexere campagnes w orden vervolgens in overleg met de detaillist
ter plekke in Nieuw leusen online ondersteund en doorgevoerd. Het
verdienmodel bestaat erin dat IDP een percentage ontving van de door de
detaillist gerealiseerde besparing. Op deze w ijze kon een marge van circa 35%
op de gerealiseerde omzet w orden verdiend. Een zeer transparant en modern
systeem w aarbij in de afgelopen periode via diverse opdrachtgevers een
goede omzet en resultaten zijn geboekt.
Vanw ege het besluit van de aandeelhouders/directie in het jaar 2012 om over
te gaan tot het uitvoeren van marketingactiviteiten via een onzichtbare
barcode is de activiteit van Vignet'D opgezet (faillissement C/08/14/913F). Ten
behoeve van dit project is in de loop der jaren een bedrag van € 800.000,-geïnvesteerd. Grotendeel is die investering gehaald uit Instore Digital Printing.
Vandaar dat in de afgelopen jaren, ondanks een gelijkblijvende omzet, slechte
resultaten zijn gerealiseerd. En cashflow -matig de onderneming is uitgehold.
Het verplaatsen van de focus op beschreven activiteit binnen Instore Digital
Printing heeft tot gevolg gehad dat er te w einig aandacht w as om het
hierboven beschreven businessmodel van Instore Digital Printing verder uit te
rollen en te vermarkten. De focus w erd volledig gelegd op het ontw ikkelen van
het systeem binnen Vignet'D.
Uiteindelijk zijn de daarmee samenhangende vennootschappen Vignet'D en
Crossclicks in staat van faillissement verklaard en is uiteindelijk Instore Digital
Printing ook in faillissement gekomen. Naar de mening van de curator w as het
faillissement van Instore Digital Printing onnodig gew eest als de focus van de
onderneming w as blijven liggen op de kernactiviteit van Instore Digital
Printing.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-5-2015

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn diverse bijeenkomsten gew eest met het personeel op locatie.
Daarnaast is ten behoeve van de curator nog doorgew erkt over de gehele
opzegtermijn. Er is door de curator bew ust besloten om de onderneming
draaiende te houden. Zulks om de hoogst mogelijke opbrengst te kunnen
realiseren.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.846,83
totaal

€ 30.846,83

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Alle aangetroffen roerende activa zijn middels een faillissementsveiling via
Onlineveilingmeester.nl verkocht. De veilingopbrengst bedraagt, na aftrek van
kosten, € 30.846,83 (inclusief btw ). Dit bedrag is bijgeschreven op de
boedelrekening.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het
bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening w orden
gehouden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie 3.3.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In dit faillissement hebben behalve de restituties van diverse
verzekeringsmaatschappijen nog een aantal restituties plaatsgevonden w elke
op de boedelrekening zijn overgemaakt. KPN heeft een bedrag ad € 1.248,56
overgemaakt, PostNL een bedrag ad € 50,--, een borgsom ad € 65,44 van MKB,
alsmede een restitutie van € 2,42 van OVZ.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 40.512,97
totaal

€ 0,00

€ 40.512,97

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het
totaal van de debiteurenvorderingen volgens opgave van de failliet €
52.497,26 bedraagt. Hierin zit opgenomen een bedrag ad € 4.268,13 dat is
betaald voor datum faillissement. Voor een bedrag ad € 5.584,74 is een
terecht beroep gedaan op verrekening. Derhalve resteert een debiteurenpost
ad € 42.644,39.
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Gebleken is dat in het totaal ad € 52.497,26 een factuur geboekt is die behoort
tot de boedelexploitatie (ad € 1.109,57). Het totaal van de
debiteurenvorderingen bedraagt derhalve € 51.387,69 (€ 52.497,26 - €
1.109,57). In dit totaal zit opgenomen een bedrag ad € 4.293,72 dat is betaald
voor datum faillissement en een verrekening ad € 5.584,74. De te incasseren
debiteurenpost bedraagt derhalve € 41.509,23 (€ 51.387,69 - € 4.293,72 - €
5.584,74). Hiervan is een bedrag ad € 40.512,97 voldaan op de
boedelrekening. Eén debiteur betw ist de openstaande facturen ad € 996,25.
Gelet op de omvang van de vordering is de curator voornemens deze te laten
rusten. De kosten van het incasseren w egen niet op tegen de baten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen kredietfaciliteit met de Rabobank overeengekomen noch enig krediet
verstrekt aan de Rabobank. Derhalve is geen sprake van pandrechten. De
bank heeft een vordering ter zake een afgegeven bankgarantie met betrekking
tot de huurovereenkomst ad € 6.000,--.
Er is aan de verhuurder door de gefailleerde vennootschap een bankgarantie
gesteld groot € 6.000,--. De verhuurder heeft de garantie nog niet getrokken.
De curator heeft de originele garantie niet aangetroffen. De bank heeft de
contra garantie zijnde een bedrag groot € 6.000,-- dat op een geblokkeerde
rekening stond aan de boedel uitbetaald, op eigen initiatief. De bank heeft de
boedel om terugbetaling gevraagd. De boedel heeft daar afw ijzend op
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gereageerd.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van leaseovereenkomsten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een gestelde zekerheid bestaande uit verpanding van
spaargelden.
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.1
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre heeft één crediteur een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Dit punt is inmiddels afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator is zeer druk gew eest met een poging om de activiteiten van Instore
Digital Printing over te dragen aan een derde. De voornaamste opdrachtgever
van IDP w as een groot aantal C1000 detaillisten. Dit contract liep ten einde per
medio juli van dit jaar vanw ege de integratie van de C1000 supermarkten in de
Jumbo Supermarkten. De lopende en nog uit te voeren opdrachten van
genoemde C1000- w inkels zijn in de boedelperiode volledig uitgevoerd en de
daarvoor gefactureerde bedragen grotendeels al ontvangen op de
boedelrekening. Omdat de C1000 supermarkten per medio juli 2015 volledig
zijn geïntegreerd m2015 met Jumbo Supermarkten en Instore Digital Printing
geen herziend contract had afgesloten, is er sprake van een einde van het
contract met deze opdrachtgever.
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De curator heeft nog getracht om via Jumbo een ingang te krijgen om een
nieuw contract te realiseren. Immers, een overnemende partij zou aan de
hand van dit contract verder kunnen via een doorstart van de onderneming.
Echter, deze poging heeft niet tot enig succes geleid.
Er is met diverse kandidaten gesproken over overname van de activiteiten van
IDP. Alle kandidaten stuiten tegen het gegeven dat het contract met de
grootste opdrachtgever C1000 per medio juli 2015 afliep. Derhalve vonden
geen van de kandidaten het interessant om enige actief van de boedel over te
nemen.
Het enige w at de curator toen resteerde is het zoveel als mogelijk in stand
houden van de w aarde van de activa door het vlekkeloos doorlopen van de
onderhanden w erken ten behoeve van de opdrachtgever C1000.

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de exploitatie is er uiteindelijk een bedrag ad € 99.310,92
uitgedeclareerd. Hiervan is een bedrag ad € 97.644,53 op de boedelrekening
voldaan. Eén debiteur (1.666,29) is niet tot betaling overgegaan. Gelet op de
omvang van de vordering is de curator voornemens deze te laten rusten. De
kosten van het incasseren w egen niet op tegen de baten.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventariserende w erkzaamheden. Gesprekken met gegadigden en het
begeleiden van de lopende exploitatie gedurende de exploitatieperiode.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator is zeer druk gew eest met een poging om de activiteiten van Instore
Digital Printing over te dragen aan een derde. De voornaamste opdrachtgever
van IDP w as een groot aantal C1000 detaillisten. Dit contract liep ten einde per
medio juli van dit jaar vanw ege de integratie van de C1000 supermarkten in de
Jumbo Supermarkten. De lopende en nog uit te voeren opdrachten van
genoemde C1000- w inkels zijn in de boedelperiode volledig uitgevoerd en de
daarvoor gefactureerde bedragen grotendeels al ontvangen op de
boedelrekening. Omdat de C1000 supermarkten per medio juli 2015 volledig
zijn geïntegreerd m2015 met Jumbo Supermarkten en Instore Digital Printing
geen herziend contract had afgesloten, is er sprake van een einde van het
contract met deze opdrachtgever.
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De curator heeft nog getracht om via Jumbo een ingang te krijgen om een
nieuw contract te realiseren. Immers, een overnemende partij zou aan de
hand van dit contract verder kunnen via een doorstart van de onderneming.
Echter, deze poging heeft niet tot enig succes geleid.
Er is met diverse kandidaten gesproken over overname van de activiteiten van
IDP. Alle kandidaten stuiten tegen het gegeven dat het contract met de
grootste opdrachtgever C1000 per medio juli 2015 afliep. Derhalve vonden
geen van de kandidaten het interessant om enige actief van de boedel over te
nemen.
Het enige w at de curator toen resteerde is het zoveel als mogelijk in stand
houden van de w aarde van de activa door het vlekkeloos doorlopen van de
onderhanden w erken ten behoeve van de opdrachtgever C1000.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventariserende w erkzaamheden. Gesprekken met gegadigden en het
begeleiden van de lopende exploitatie gedurende de exploitatieperiode.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w ordt in fysieke zin gevoerd en
bew aard op het adres Rollecate 49b te Nieuw leusen.
De curator heeft een accountantscontrole laten uitvoeren. Hiervan is op 16
februari 2016 een rapport van feitelijke bevindingen uitgebracht en op 30 juni
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2016 een aanvullende rapportage. De curator heeft dit verder in onderzoek en
hoopt in een volgend verslag informatie te kunnen verstrekken over de
vervolgstappen.

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft dit in onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator heeft dit in onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.
In onderzoek
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17-11-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 34.965,23
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Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris en de verschotten van de
curator, de kosten met betrekking tot de voortzetting, alsmede een
huurvordering ad € 8.605,83.
Het UW V heeft een boedelvordering ad € 24.237,94 ingediend.
Er is een aanvullende huurvordering ad € 892,69 is ingediend.
Het UW V heeft een aanvullende boedelvordering ad € 1.228,77 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 71.015,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre een vordering ingediend tot een bedrag
ad € 71.015,--, ter zake loonheffingen en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 26.010,46
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre een vordering ingediend tot een bedrag ad €
26.010,46.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.350,97

12-11-2018
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Toelichting
Er is door een andere preferente crediteur een vordering ingediend ad €
14.350,97 inzake achterstallig loon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 71.746,13
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraken doen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariserende w erkzaamheden zijn verricht.
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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
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft een accountantscontrole laten uitvoeren. Hiervan is op 16
februari 2016 een rapport van feitelijke bevinden uitgebracht.De accountant
heeft op 30 juni 2016 een aanvullende rapportage uitgebracht. De curator
heeft de aanvullende rapportage nader onderzocht. In een volgend verslag
hoopt de curator informatie te kunnen verstrekken over de vervolgstappen.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

