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Algemene gegevens
Naam onderneming
Q&Q Advies BV

13-07-2018
3

Gegevens onderneming
1e verslag:
Q&Q Advies BV, thans genaamd Maxi Advies BV, is bij de Kamer van
Koophandel
ingeschreven onder nummer 64376907. De vennootschap is sedert 24-082017 statutair
gevestigd te Tubbergen en sedert 4 september 2017 kantoorhoudende te
Nieuw egein aan de Leemw al 17. Voorheen w as de vennootschap gevestigd en
kantoorhoudende te Enschede aan de Hendrik ter Kuilestraat 193. De laatste
statutenw ijziging dateert van 24-08-2017, w aaruit o.a. de naamsw ijziging van
de vennootschap blijkt, alsmede de verplaatsing van de statutaire zetel van de
gemeente Enschede naar de gemeente Tubbergen.

Activiteiten onderneming

13-07-2018
3

Activiteiten onderneming
1e verslag:
Het adviseren van zow el ondernemers als particulieren op allerhande
terreinen; de handel in,
de in- en verkoop van, de im- en export van goederen zow el in de vorm van
groothandel als
van detailhandel (volgens uittreksel Handelsregister). Feitelijk houdt de
vennootschap zich
bezig met het adviseren en bemiddelen van energie- en telefooncontracten
voor de zakelijke
markt.

13-07-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 866.550,00

€ 31.962,00

€ 180.267,00

2017

€ 31.543,00

€ -5.870,00

€ 31.197,00

Toelichting financiële gegevens
1e verslag:
Volgens de resultatenrekening, gevoegd bij een overnamebalans, is over het
boekjaar 2017
(t/m 04-09-2017) een omzet gegenereerd van € 31.543. Volgens de
vergelijkende cijfers
bedroeg de omzet over het boekjaar 2016 in totaal € 866.550.

13-07-2018
3

Blijkens de overnamebalans met resultatenrekening is over boekjaar 2017 (tot
04-09-2017)
een negatief resultaat behaald van € 5.870. Volgens de vergelijkende cijfers is
over het
boekjaar 2016 een positief resultaat behaald van € 31.962.
Volgens de hiervoor genoemde cijfers bedroeg het balanstotaal ultimo 2016 €
180.267 en per overdrachtsdatum (04-09-2017) bedroeg het balanstotaal €
31.197.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
1e verslag:
Niet bekend.

Boedelsaldo

13-07-2018
3

Boedelsaldo
€ 10.797,68

13-07-2018
3

€ 10.797,68

19-11-2018
4

€ 210,18

02-04-2019
5

€ 211,22

03-09-2019
6

€ 7.711,22

13-11-2020
7

Verslagperiode
van
17-1-2018

13-07-2018
3

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

19-11-2018
4

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

02-04-2019
5

t/m
1-4-2019
van
2-4-2019

03-09-2019
6

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019
t/m
12-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

10 uur 36 min

4

5 uur 48 min

5

7 uur 36 min

6

4 uur 24 min

7

9 uur 48 min

totaal

38 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1e verslag:
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
de
vennootschap op 16-10-2015 opgericht en op 20-10-2015 voor het eerst in het
Handelsregister ingeschreven.

13-07-2018
3

Bestuurder (sinds 18-03-2016) en enig aandeelhouder (sinds 04-09-2017) van
de
vennootschap is Q&Q Beheer BV, statutair gevestigd te Enschede en
kantoorhoudende te
Nieuw egein aan de Leemw al 17. Tot voor kort w as Q&Q Beheer BV
kantoorhoudende te
Enschede aan de Hendrik ter Kuilestraat 193.
Op 04-09-2017 zijn de aandelen van Q&Q Beheer BV (inclusief haar
deelneming in curanda)
verkocht en geleverd aan de heer Van der Zanden te Nieuw egein, die sinds
voornoemde
datum enig aandeelhouder en bestuurder van Q&Q Beheer BV is. Tot 04-092017 had Q&Q
Beheer BV tw ee aandeelhouders, te w eten: Q&Q Holding BV en M. Visser
Holding BV, die
tevens tot voornoemde datum de bestuurders van Q&Q Beheer BV w aren.
Als feitelijke bestuurders/leidinggevenden dienen te w orden aangemerkt de
heren M. Visser en H. Rauw erda. Voor zover de curator bekend, hebben er na
04-09-2017 geen activiteiten meer plaatsgevonden.

1.2 Lopende procedures
1e verslag:
Voor zover bekend, niet van toepassing.

13-07-2018
3

1.3 Verzekeringen
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
3

2e verslag:
Gebleken is, dat curanda enige verzekeringen bij Nationale Nederlanden had
ondergebracht, die inmiddels door de curator zijn opgezegd.
3e verslag:
Nationale Nederlanden heeft na datum faillissement in totaal een bedrag van €
9.374,24 aan schadepenningen op de zakelijke bankrekening van curanda
uitgekeerd, die inmiddels zijn bijgeschreven op de boedelrekening.

1.4 Huur
1e verslag:
De curator heeft tw ee huurobjecten aangetroffen, zijnde bedrijfspanden,
gelegen te Enschede aan de H. ter Kuilestraat 193 en de Najaarsw eg 17a.
- Najaarsw eg 17a
Het bedrijfspand aan de Najaarsw eg w ordt gehuurd van R.F. Kraaijenzank
Beheer BV en
Kraaijenzank Holding BV. De huurovereenkomst is eind november 2015 door
partijen
ondertekend en heeft als ingangsdatum 1 januari 2016. De huurovereenkomst
is aangegaan
voor de duur van drie jaren.
De curator heeft van de oud-bestuurders begrepen dat curanda aan de
Najaarsw eg 17a met haar activiteiten is begonnen, maar dat zij w egens
ruimtegebrek is verhuisd naar de H. ter Kuilestraat 193. Aangezien een
huurovereenkomst w as aangegaan van drie jaar heeft curanda de
bedrijfsruimte onderverhuurd aan Ameca BV te Enschede.
In onderling overleg is besloten dat Ameca BV uiterlijk op 31-10-2017 het
bedrijfspand zal
verlaten.
- H. Ter Kuilestraat 193
Op 13-09-2017 heeft de curator een bezoek gebracht aan het bedrijfspand en
gebleken is dat het pand w as ontruimd en via een makelaar te huur w ordt
aangeboden. Met de eigenaar is telefonisch contact gew eest en
zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst schriftelijk opgezegd,
voor het geval deze nog niet eerder rechtsgeldig w as beëindigd.
2e verslag:
Ameca BV heeft het bedrijfspand aan de Najaarsw eg 17a op 31-10-2017 leeg
aan de
verhuurder opgeleverd en de huurpenningen over de maand oktober 2017 aan
de
boedel voldaan (zie ook punt 3.15 van dit verslag).

1.5 Oorzaak faillissement

13-07-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
Volgens opgaaf van de heren Rauw erda en Visser w aren ten tijde van het
faillissement tw ee
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-9-2017

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1e verslag:
Het UW V van nadere gegevens voorzien.
2e verslag:
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

13-07-2018
3

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1e verslag: Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
1e verslag:
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

13-07-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1e verslag:
Nader onderzoek doen naar de aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen.

13-07-2018
3

3e verslag:
De curator heeft tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen en
vooralsnog kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1e verslag:
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

13-07-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo ING Bank

€ 15,78

Huurpenningen Ameca

€ 605,00

Restitutie Essent

€ 239,96

Nationale Nederlanden

€ 9.374,24

Multitankcard, restitutie

€ 562,70

Nagekomen saldo ING Bank
totaal

Boedelbijdrage

€ 1,04
€ 10.798,72

€ 0,00

Toelichting andere activa
1e verslag:
Op een bankrekening bij de ING Bank is per datum faillissement een positief
saldo
aangetroffen van € 15,78.

13-07-2018
3

2e verslag:
Ameca BV heeft de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 605,overgeboekt naar
de boedelrekening, zijnde de huurpenningen over de maand oktober 2017 met
betrekking tot het bedrijfspand aan de Najaarsw eg 17a te Enschede. Voorts is
een
restitutie ontvangen van Essent ten bedrage van € 239,96.
3e verslag:
Naast de ontvangen schadepenningen ad € 9.374,24 heeft Multitankcard een
bedrag van € 562,70 op de zakelijke bankrekening van curanda gerestitueerd,
w elk bedrag eveneens is overgeboekt naar de boedelrekening.
6e verslag:
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 1,04 ontvangen van de ING
Bank ter zake rente.

03-09-2019
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
1e verslag:
Nader onderzoek doen naar de aanw ezigheid van andere activa.
3e verslag:
De curator verw acht geen andere activa meer aan te treffen en derhalve
kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

13-07-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1e verslag:
Volgens de overdrachtsbalans per 04-09-2017 bedragen de openstaande
debiteurenvorderingen in totaal € 31.096,53. Er zou sprake zijn van één
debiteur, die tevens schuldeiser is.

13-07-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1e verslag:
Nader onderzoek doen naar openstaande debiteurenvorderingen.

13-07-2018
3

5e verslag:
Vooralsnog is van openstaande debiteurenvorderingen niet gebleken en
derhalve kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

02-04-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1e verslag:
Voor zover de curator thans bekend, hebben banken geen vorderingen op
curanda.
3e verslag:
Tot op heden heeft zich geen bankinstelling gemeld en de curator gaat ervan
uit dat er ook geen bank met eventuele zekerheden in het spel is.

5.2 Leasecontracten

13-07-2018
3

5.2 Leasecontracten
1e verslag:
Curanda had bij verschillende leasemaatschappijen in totaal 22 voertuigen
geleased op basis van "full operational lease". Volgens mededelingen van de
oud-bestuurders gaat het om de navolgende leasemaatschappijen en
voertuigen, te w eten:

13-07-2018
3

Ford Lease BV: 10 x Ford Fiesta en 3 x Ford C-Max;
Pro Lease BV: 4 x Ford Fiesta en 2 x Volvo X90 + 2 laadpalen;
Athlon: 2 x Volvo V60 en 1 x Volvo V40.
Van de 22 voertuigen w aren 19 voertuigen reeds voor datum faillissement bij
de
leasemaatschappijen ingeleverd. Een Ford Fiesta (Ford Lease BV) en tw ee
Volvo's (Athlon)
w aren nog niet ingeleverd.
Voorts huurt curanda bij Aterion BV te Kesteren een kopieermachine van het
merk Kyocera
(type TASKalfa 2251 ci).

5.3 Beschrijving zekerheden
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

13-07-2018
3

3e verslag:
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie
1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.
3e verslag:
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-07-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1e verslag:
De leasemaatschappijen en Aterion BV hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

13-07-2018
3

Het is de curator gebleken dat de Ford Fiesta nog in gebruik w as bij een exw erknemer, maar deze auto is inmiddels bij de leasemaatschappij ingeleverd.
Prolease w enst tw ee laadpalen geretourneerd te hebben, die geplaatst zijn op
het privéadres van de heer Rauw erda. Hiervoor is inmiddels een afspraak
gemaakt en de laadpalen w orden binnenkort opgehaald.
De tw ee Volvo's van Athlon zouden met de nieuw e bestuurder zijn meegegaan
en deze
voertuigen dienen nog te w orden geretourneerd. Zulks geldt ook voor de
gehuurde
kopieermachine.
3e verslag:
De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

5.7 Reclamerechten
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1e verslag:
Het verder afw ikkelen van de eigendomsvoorbehouden.
3e verslag:
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

13-07-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.5 Verantwoording
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
1e verslag:
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 31-08-2017.
Volgens het
Handelsregister is de jaarrekening 2016 niet vastgesteld. Over het boekjaar
2015 is geen
jaarrekening gedeponeerd. De reden hiervan is, zo begreep de curator, dat
sprake zou zijn van
een verlengd boekjaar. De curator zal dit nader onderzoeken.

13-07-2018
3

3e verslag:
Aannemelijk is dat sprake is gew eest van een verlengd boekjaar, omdat in de
toelichting van de gedeponeerde jaarrekening staat vermeld dat het fiscale
boekjaar loopt van 01-10-2015 t/m 31-12-2016.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1e verslag:
Op het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat
vermeld dat het
geplaatst en gestort kapitaal € 2,00 bedraagt. Gelet op het geringe bedrag zal
de curator een
onderzoek naar de stortingsverplichting achterw ege laten.

13-07-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1e verslag:
Nog in onderzoek.

13-07-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1e verslag:
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-07-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1e verslag:
De nodige onderzoeken voortzetten.

13-07-2018
3

7e verslag:
De onderzoeken kunnen als afgerond w orden beschouw d.

13-11-2020
7

De curator is van mening dat in de faillissementen van Q & Q Advies BV en Q
& Q Support BV mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid,
hetgeen door de heer Visser uitdrukkelijk w ordt betw ist. Ter vermijding van
kosten en proces- en inningsrisico’s heeft de curator - met toestemming van
de rechter-commissaris - een schikking getroffen, inhoudende dat de heer
Visser een bedrag van in totaal € 7.500,00 aan de boedels voldoet, w elk
bedrag inmiddels is ontvangen op de faillissementsrekening van Q & Q
Advies BV. Voornoemd bedrag dient nog w el over beide boedels te w orden
verdeeld.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.054,39

13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
Nog niet bekend.
2e verslag:
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 3.054,39.
Daarnaast
zijn er geringe kosten ontstaan in verband met het raadplegen van het
Handelsregister.
€ 4.167,30
Toelichting
5e verslag:
De afgelopen verslagperiode heeft het UW V een gew ijzigde boedelvordering
ingediend en deze bedraagt thans € 4.167,30.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-04-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.764,00

13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
De Belastingdienst heeft vooralsnog een vordering ingediend van in totaal €
2.678 ter zake
omzetbelasting (tijdvak 4e kw artaal 2016) en loonheffingen (tijdvakken
januari, maart en april
2017).
2e verslag:
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van € 33.764,-.
€ 40.427,00

19-11-2018
4

Toelichting
4e verslag:
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van in totaal € 40.427,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 20.529,61

13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
Nog niet bekend.
2e verslag:
Het UW V heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend, te w eten:
een vordering van € 3.383,31 (gelijke rangorde als de fiscus), alsmede een
vordering
van € 17.146,30 (ex art. 3:288 sub e BW ).
3e verslag:
De afgelopen verslagperiode heeft het UW V de navolgende gew ijzigde
preferente vorderingen ingediend, te w eten:
een vordering van € 3.486,31 (gelijke rangorde als de fiscus), alsmede een
vordering
van € 18.608,71 (ex art. 3:288 sub e BW ).
€ 22.914,71
Toelichting
5e verslag:
De afgelopen verslagperiode heeft het UW V de navolgende gew ijzigde
preferente vorderingen ingediend, te w eten: een vordering van € 3.620,60
(gelijke rangorde als fiscus), alsmede een vordering van € 19.294,44 (ex art.
3:288 sub e BW ).

8.4 Andere pref. crediteuren

02-04-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

13-07-2018
3

Toelichting
1e verslag:
Centrum Arbeid en Mobiliteit II BV heeft een preferente vordering ingediend
van € 1.500 ter
zake de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

13-07-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 337.586,25

13-07-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1e verslag:
Thans nog niet bekend.

13-07-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1e verslag:
Nader inventariseren van de schuldeisers.
2e verslag:
Vervolg nader inventariseren van de schuldeisers.

13-07-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

9.2 Aard procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

9.3 Stand procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
1e verslag:
Niet van toepassing.

13-07-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1e verslag:
De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het
faillissement, de lopende onderzoeken voortzetten, de schuldeisers nader
inventariseren, het afw ikkelen van de eigendomsvoorbehouden, de
huurovereenkomst aan de Najaarsw eg
afw ikkelen en het UW V van de nodige informatie voorzien.

13-07-2018
3

2e verslag:
Vervolg inventariseren schuldeisers, vervolg onderzoek naar de oorzaken van
het
faillissement, alsmede de lopende onderzoeken voortzetten.
3e verslag:
De lopende onderzoeken voortzetten.
4e verslag:
Vervolg voortzetten lopende onderzoeken.

19-11-2018
4

5e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
(w aaronder het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur) vervolgen.

02-04-2019
5

6e verslag:
De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog.

03-09-2019
6

7e verslag:
Het ontvangen bedrag van € 7.500,00 over beide boedels verdelen en
daarna tot opheffing van het faillissement overgaan.

13-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1e verslag:
Nog niet bekend.

13-07-2018
3

7e verslag:
De curator verw acht het faillissement binnen een maand voor opheffing te
kunnen voordragen.

13-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
1e verslag:
Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.
2e verslag:
Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

13-07-2018
3

