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Algemene gegevens
Naam onderneming
Laundry Expert B.V.
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Gegevens onderneming
De onderneming betreft een besloten vennootschap met de naam Laundry
Expert, handelend onder de namen Laundry Expert, Harsevoort
W asserijtechniek, Laundryshop, Laundry-shop, Laundryexpert, Laundry-expert,
Laundry Shop, Laundryshop.nl, Laundryexpert.nl, Laundry Use en Laundry
Lion.
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De besloten vennootschap is opgericht op 9 oktober 2019. In de besloten
vennootschap zijn met terugw erkende kracht vanaf 1 januari 2019 de tot dan
door Laundry Expert VOF gedreven ondernemingsactiviteiten ingebracht.
Feitelijk zijn de betreffende ondernemingsactiviteiten gestart in 2007 als
eenmanszaak. De eenmanszaak is per 12 december 2012 voortgezet als VOF.
De inbreng van de VOF heeft plaatsgevonden via een activa-passiva
transactie. Laundry Expert BV heeft de activa/passiva gekocht op basis van
een w aardering per 31 december 2018 en heeft de koopsom voldaan via een
lening van Inhouse Laundry BV.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De doelstelling luidt volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
a. de handel in nieuw e en tw eedehands w asserijmachines, w asserij- en
schoonmaakbenodigdheden en aanverw ante artikelen, hieronder mede
begrepen de verkoop via internet.
b. het leveren, installeren, onderhouden en reviseren van w asserijmachines.
c. het verlenen van diensten met betrekking tot professionele w asserij
oplossingen, hieronder mede begrepen het ter beschikking stellen van
w asserijmachines en aanverw ante artikelen; en
d. het verzorgen van opleidingen en trainingen.
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In de w oorden van de onderneming zelf kan dit kort en krachtig w orden
samengevat als ""zeep- en machinehandel".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.150.000,00

€ -402.000,00

€ 933.546,00

2018

€ 3.308.000,00

€ 247.000,00

€ 1.177.800,00

2019

€ 4.747.000,00

€ -673.000,00

€ 3.721.985,00

Toelichting financiële gegevens
Voor 2019 is de informatie afkomstig uit een door De Jong & Laan opgestelde
conceptjaarrekening. Het verschil in balanstotaal lijkt te verklaren door bij de
inbreng in de BV geboekte goodw ill.
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Ondanks de goodw ill is in 2019 een fors verlies geleden. De onderneming
heeft aan dat dit komt door de afw ikkeling van de activa/passiva deal, extra
kosten rond de overname, afschrijving goodw ill, management fee,
advieskosten, rentekosten over de nieuw e lening en w aarschijnlijk ook
focusverlies op de business.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
28

07-10-2020
1

Toelichting
Dit betreft het aantal personeelsleden dat in het Handelsregister is vermeld.

Boedelsaldo
€ 121.585,38
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€ 245.255,75
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-9-2020

07-10-2020
1

t/m
6-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 30 min

2

30 uur 42 min

totaal

118 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w ordt bestuurd door Harsevoort Beheer B.V., van w elke
vennootschap de heer H.T. Harsevoort bestuurder is.
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De aandelen w orden voor 50% gehouden door Harsevoort Beheer B.V. en voor
de resterende 50% door In-house Laundry BV (een vennootschap opgericht
naar Belgisch recht).

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, w as geen sprake van ten tijde van de
faillietverklaring aanhangige procedures.
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1.3 Verzekeringen
Er liepen de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, w elke voor korte tijd zijn
voortgezet w egens een beperkte voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.
Inmiddels zijn alle lopende verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Door gefailleerde w erd een bedrijfspand gehuurd aan de Coevorderw eg 14 te
Gramsbergen van RHG Vastgoed. De curator heeft de huur opgezegd tegen 31
december 2020, maar streeft ernaar het pand in overleg met de verhuurder
w eer eerder aan deze ter beschikking te stellen met beëindiging van de huur
tegen die eerdere datum.
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Het pand is op 1 november 2020 w eer aan verhuurder ter beschikking
gesteld en in onderling overleg is afgesproken dat de huur per die datum als
beëindigd w ordt beschouw d. De boedelvordering van verhuurder heeft dus
betrekking op de periode tot en met 30 oktober 2020.
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1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurder is bij de aangifte van het faillissement verklaard dat het
faillissement veroorzaakt is door het corona virus, w aarbij w ordt aangegeven
dat daardoor financieringen vanuit een financieringsfund zijn uitgebleven, dat
daardoor sprake is gew eest van achterstallige omzet en dat er sprake is
gew eest van verschil van inzicht tussen de aandeelhouders.
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In aanvulling daarop is later ook aangegeven jegens de curator dat er
liquiditeitsproblemen zijn ontstaan, doordat er achteraf onvoldoende
w erkkapitaal voorhanden is gew eest.
W at de verw ijzing van de bestuurder naar Corona als aanleiding voor het
faillissement betreft, is in de tw eede verslagperiode als nadere toelichting
het volgende door de bestuurder aangegeven: "Corona heeft de organisatie
op tw ee manieren getroffen. De handel in nieuw e/gebruikte handel kw am stil
te liggen doordat klanten (met name actief in de horeca sector) pas op de
plaats maakten. Leads, orders en projecten vielen daarmee direct stil. In de
tw eede plaats heeft het fund van Laundry Use de financiering stopgezet, per
direct kon er geen funding w orden georganiseerd voor nieuw e Use
contracten maar dit gold ook voor de afw ikkeling van de laatste termijnen
van het grotere Interzorg contract. De kleinere tegenvallers kon Laundry nog
redelijk opvangen maar doordat de laatste termijnen van Interzorg niet
betaald konden w orden is van het kw aad tot erger gegaan."
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
28
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-9-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle w erknemers is ontslag aangezegd per brief op 11 september 2020.
Vervolgens heeft er op 18 september 2020 een bijeenkomst plaatsgevonden
w aarbij de w erknemers door het UW V en namens de curator zijn geïnformeerd
over hun rechten en plichten als gevolg van het faillissement.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris, rollend materieel en voertuigen

€ 57.000,00

€ 0,00

totaal

€ 57.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris, het rollend materieel en de voertuigen zijn in opdracht van de
curator getaxeerd door NTAB en samen met de voorraad en het immaterieel
actief verkocht in het kader van een doorstart.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een stil pandrecht, w aardoor het bodemvoorrecht niet
relevant is voor zover het gaat om de inventaris van gefailleerde.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 90.000,00

€ 0,00

diverse voorraad
retour gekomen machines
totaal

€ 3.413,92
€ 93.413,92

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is in opdracht van de curator getaxeerd door NTAB en is samen
met de inventaris/het rollend materieel/de voertuigen en het immaterieel actief
verkocht in het kader van een doorstart.
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In de tw eede verslagperiode zijn enkele machines retour gekomen, die
voorw aardelijk w aren verkocht in de periode voor faillissement. Deze
machines zijn vervolgens met toestemming rechter-commissaris verkocht voor
een bedrag ad € 3.413,92 incl. BTW .
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 28.000,00

€ 0,00

banksaldo

€ 325,66

€ 0,00

afrekeningen Eneco

€ 894,95

€ 0,00

€ 29.220,61

€ 0,00

immaterieel actief

vordering op ABN AMRO Bank
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Bij het immaterieel actief gaat het om handelsnamen, domeinnamen en
w ebsites, sociale media-accounts en telefoonnummers en dergelijke goederen.
Het immaterieel actief is samen met de inventaris/het rollend
materieel/voertuigen en de voorraad verkocht in het kader van een doorstart.
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In de tw eede verslagperiode is het saldo op een personeelsrekening
overgeboekt op de faillissementsrekening.
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Verder is in deze periode uit hoofde van afrekeningen Eneco een bedrag
ontvangen ad € 894,95.
De curator heeft geconstateerd dat ABN AMRO Bank ná datum faillissement
diverse vorderingen uit hoofde van rentekosten, die nog verschuldigd w aren
uit hoofde van een "Holiday Payment", heeft verrekend met het saldo dat op
de rekening bij de bank is ontstaan door betalingen van debiteuren na
faillissementsdatum.
In totaal is volgens de curator op die manier € 6.057,36 geïncasseerd. De
curator heeft de bank meegedeeld van oordeel te zijn dat dit de bank zich
hiermee eigenmachtig verhaalt op baten die in het faillissement vallen en dat
niet is toegestaan. De bank heeft het standpunt ingenomen dat deze
verrekening krachtens art. 53 Faillissementsw et toegestaan zou zijn. De
curator dient hierop nog te reageren.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 157.939,00

totaal

€ 157.939,00

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De hiervoor vermelde stand van de debiteurenportefeuille betreft het
debiteurensaldo na correctie voor vorderingen die niet inbaar zijn omdat het
gaat om facturen die betrekking hebben op aanbetalingen voor niet meer uit te
leveren machines en facturen die verrekend kunnen w orden met
tegenvorderingen.
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De debiteuren zijn niet mee verkocht in het kader van een doorstart en dienen
door de curator te w orden geïncasseerd.
Er is nog geen opbrengst verantw oord, al zijn er w el betalingen gedaan op de
ABN AMRO rekening van gefailleerde. Deze rekening heeft een creditsaldo. De
verw erking van de na faillissement bijgeschreven betalingen moet nog
plaatsvinden.
Inmiddels zijn de debiteuren aangeschreven en tot dusver is € 65.081,39
betaald. Er is ook een groot aantal betw istingen ontvangen en de curator
dient hierop nog te reageren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren moeten nog w orden aangeschreven.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Door de gefailleerde vennootschap w erden vier bankrekeningen aangehouden
bij de ABN AMRO Bank. Op faillissementsdatum w as sprake van een totaal
creditsaldo ad € 1.410,76 op deze rekeningen. Dit saldo is nog niet
doorgestort naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het eerder genoemde saldo ad € 1.410,76 is doorgestort naar de
faillissementsrekening.
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5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leasecontract voor een Reachtruck met DLL. Het contract
w as op naam gesteld van de oorspronkelijke VOF en de machine is door DLL
retour gehaald.
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Daarnaast w as sprake van operationele leasecontracten voor 10 (bedrijfs-)
auto's met Combi Lease. De betreffende auto's zijn ingenomen door Combi
Lease.
In aanvulling op het leasecontract voor de Reachtruck w ordt opgemerkt dat
dit een financial lease contract betrof. De resterende termijnen w aren echter
aanmerkelijk hoger dan de w aarde van het object.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door diverse leveranciers is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
Indien dit terecht bleek te zijn, is de betreffende leverancier in de gelegenheid
gesteld zijn zaken retour te halen tegen creditering van de inkoopw aarde.
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Met enkele leveranciers w ordt nog gecorrespondeerd over door hen gestelde
rechten.

5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is na datum faillissement totdat overeenstemming is bereikt over
een doorstart gedurende een korte periode voortgezet op basis van een
liquiditeitsbegroting. De kosten van het voortzetten zijn betaald c.q. moeten
w orden betaald uit de lopende inkomsten.
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6.2 Financiële verslaglegging
De baten en lasten van de periode van voortzetten dienen nog (nader) in
kaart te w orden gebracht. Nog niet alle kosten zijn betaald, terw ijl ook nog
niet alle opbrengsten zijn ontvangen.
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In het tussentijds financieel verslag zijn de opbrengsten en lasten in de
periode van 9 september 2020 tot 5 oktober 2020 verantw oord.
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In totaal is in deze periode € 55.716,26 inclusief BTW gefactureerd en
betaald w aartegenover sprake is van € 23.956,41 inclusief BTW aan kosten.
Per saldo heeft de periode van voortzetten daarmee € 31.759,85 incl. BTW
opgeleverd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator is in die periode nauw betrokken en verantw oordelijk gew eest bij
beslissingen terzake de te verrichten w erkzaamheden.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zoals ook hiervoor al gemeld zijn de inventaris, het rollend materiaal, de
voertuigen, de voorraad en het immaterieel actief verkocht in het kader van
een doorstart. Hierbij zijn deze zaken/goederen gekocht door Laundry Total BV
voor een totaalbedrag van € 175.000,-.
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Van de koopsom is inmiddels € 125.000,- op de faillissementsrekening voldaan.
Het resterende bedrag van de koopsom dient in 5 maandelijkse termijnen van
telkens € 10.000,- te w orden voldaan met ingang van 30 november 2020. Bij
de verkoop is de eigendom voorbehouden van de te leveren zaken totdat de
koopsom volledig zal zijn betaald.
In de tw eede verslagperiode zijn de termijnen van november en december
2020 ontvangen, zodat er nog een te ontvangen bedrag resteert van €
30.0000,-.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De koopsom is bepaald op basis van taxaties door het NTAB enerzijds en op
basis van de uitkomst van een biedingsproces anderzijds.
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6.6 Opbrengst
€ 175.000,00
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Toelichting
De splitsing van de opbrengst over immaterieel actief, inventaris/rollend
materieel/voertuigen en voorraad is hiervoor onder de activa vermeld.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een uitgebreid biedingsproces gestart en in het kader
daarvan contact gehad met een groot aantal partijen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd bijgehouden en de eerste indruk van de curator is dat
dit naar behoren is gebeurd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap hoeft de jaarrekening 2019
nog niet gedeponeerd te zijn.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek ingesteld naar onbehoorlijk bestuur.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.
Ja
Toelichting
De curator heeft de bestuurder aangesproken op privé-betalingen die kort
voor faillissement via de creditcard van de onderneming zijn betaald. Dit
betreft een bedrag ad € 783,84 dat vervolgens direct op eerste verzoek op
de faillissementsrekening is betaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

07-10-2020
1

06-01-2021
2

8.1 Boedelvorderingen
€ 33.449,67
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Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering gemeld van € 30.035,05. Deze kan
mogelijk nog lager w orden als het pand w eer eerder aan de verhuurder ter
beschikking kan w orden gesteld.
Verder zijn door de curator taxatiekosten betaald ad € 3.414,62 incl. BTW .
€ 43.607,19
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Toelichting
Omdat het bedrijfspand eerder w eer aan verhuurder ter beschikking is
gesteld, vermindert de boedelvordering terzake huur tot een bedrag ad €
16.236,16.
De boedelschulden bestaan verder uit de kosten die zijn gemaakt en betaald
in de periode van voortzetten. Dit betreft € 23.956,41 inclusief BTW .
Er is nog een boedelvordering van het UW V te verw achten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 586.283,00
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€ 890.726,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering gemeld. Hiermee dient w el rekening te
w orden gehouden.
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
65
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Toelichting
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven, maar nog niet iedere
aangeschreven crediteur heeft een vordering aangemeld. Te verw achten is dat
het aantal crediteuren nog aanzienlijk zal stijgen.
92

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.486.561,75
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Toelichting
Zie hiervoor; te verw achten is dat dit bedrag nog zal oplopen.
€ 2.025.704,08
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment de verw achte w ijze van afw ikkeling nog niet
voorspellen.
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Gezien de hoogte van de te verw achten boedelschulden en preferente
vorderingen (loonvorderingen UW V en inmiddels gemelde vordering
Belastingdienst) enerzijds en de hoogte van de verkoopopbrengst en het
debiteurensaldo anderzijds, lijkt een uitkering voor de concurrente crediteuren
vooralsnog echter niet w aarschijnlijk.
De curator kan nog geen nadere voorspellingen inzake de afw ikkeling doen,
nu met name de vordering van het UW V nog niet bekend zijn.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
A. Zw iers
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9.2 Aard procedures
Vorderingen w erknemer terzake voor datum faillissement gegeven ontslag op
staande voet.
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9.3 Stand procedures
Namens de w erknemer is een verzoek ingediend bij de sector kanton van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zw olle. Het verzoek is ingediend tegen de
curator. Er dient nog een zittingstijdstip te w orden bepaald.
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Met toestemming rechter-commissaris is door de curator het voor
faillissement gegeven ontslag op staande voet onder voorw aarden
ingetrokken, met handhaving van het door de curator w egens faillissement
gegeven ontslag, w aarna de procedure door de w erknemer is ingetrokken.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie, incasso debiteuren, opmaken financieel overzicht periode van
voortzetten, rechtmatigheidsonderzoek, innen restant koopsom doorstart,
voorlopige verificatie crediteuren, etc.
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Zie hiervoor. De meeste w erkzaamheden dienen te w orden voortgezet.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling valt nog niet te voorspellen.
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10.3 Indiening volgend verslag
6-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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