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Gegevens onderneming
Gefailleerden zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KELDER HOLDING NIJVERDAL B.V., ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 05077161 en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid KELDER SLAAPKAMERS & W ONINGINRICHTING
NIJVERDAL B.V., tevens handelend onder de namen KELDER SLAAPKAMERS &
W ONINGINRICHTING NIJVERDAL en KELDER SLAAPKAMERS &
W ONINGINRICHTING, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 08209481, beiden statutair gevestigd te
Hellendoorn en kantoorhoudende te (7442 DK) Nijverdal aan de Albert
Einsteinstraat 11.
Op 3 november 2020 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend de
beide bovenstaande faillissementen geconsolideerd af te w ikkelen gelet op de
onderlinge verw evenheid. Dit betekent dat deze beide faillissementen als een
(1) faillissement afgew ikkeld zullen w orden en in elk opzicht (financieel,
crediteuren, verslaglegging) samengevoegd zijn. De verslaglegging zal
uitsluitend plaats vinden in het faillissement van Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting Nijverdal B.V.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Kelder Holding Nijverdal B.V. bestaan uitsluitend uit het
houden van aandelen in Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V.
en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Almelo B.V.
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De activiteiten van Kelder Slaapkamers en W oninginrichting Nijverdal B.V.
bestaan uit de detailhandel in slaapkamers, w oningtextiel en aanverw ante
artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 341.097,00

€ 40.164,00

€ 417.101,00

2016

€ 309.576,00

€ 6.742,00

€ 1.977.971,00

2015

€ 692.304,00

€ -9.887,00

€ 2.191.468,00

2017

€ 378.075,00

€ -263.127,00

€ 387.069,00

Toelichting financiële gegevens
Van Kelder Holding Nijverdal B.V. en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting
Nijverdal B.V. zijn geen recente financiële gegevens beschikbaar. Volgens
verklaring van de bestuurder ziet de laatste in eigen beheer opgestelde
jaarrekening op het jaar 2015. Deze jaarrekening is volgens de bestuurder
echter zoekgeraakt.
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De curator heeft w el de aangifte vennootschapsbelasting van Kelder Holding
Nijverdal B.V. over de jaren 2015 tot en met 2018 aangetroffen en de
financiële gegevens uit die aangifte - w egens het ontbreken van andere
financiële informatie - ter illustratie hierboven opgenomen. Er is sprake van een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tussen
Kelder Holding Nijverdal B.V. en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting
Nijverdal B.V. en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Almelo B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Volgens verklaring van de heer Kelder Sr. w as er ten tijde van het uitspreken
van het faillissement geen sprake meer van personeelsleden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 35.391,03
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Toelichting
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling van beide faillissementen zal
de curator uitsluitend gebruik maken van de faillissementsrekening van Kelder
Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V. De
faillissementsrekening van Kelder Holding Nijverdal B.V. is inmiddels
opgeheven. Het boedelsaldo per faillissementsdatum bedraagt € 35.391,03.

€ 9.335,80

10-03-2021
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Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per 10 maart 2021 € 9.335,80.

€ 260,80

21-07-2021
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Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per 21 juli 2021 € 260,80.

€ 215,42

22-10-2021
4

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per 22 oktober 2021 € 215,42.

€ 215,42

21-01-2022
5

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per 22 januari 2022 € 215,42.

€ 215,42
Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt per 22 april 2022 € 215,42.

Verslagperiode

22-04-2022
6

Verslagperiode
van
26-4-2020

26-11-2020
1

t/m
26-11-2020
van
26-11-2020

10-03-2021
2

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

21-07-2021
3

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

22-10-2021
4

t/m
22-10-2021
van
23-10-2021

21-01-2022
5

t/m
21-1-2022
van
22-1-2022

22-04-2022
6

t/m
22-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 42 min

2

59 uur 21 min

3

24 uur 24 min

4

25 uur 3 min

5

3 uur 57 min

6

19 uur 24 min

totaal

242 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Kelder Sr. heeft samen met zijn toenmalige echtgenote mevrouw C.
Biesaart per 1 januari 2005 de onderneming overgenomen van zijn voormalig
w erkgever en zij zijn deze gaan exploiteren onder de naam V.O.F. Morgana
Slaapkamers & Jacobs W oninginrichting.
Per 29 mei 2009 heeft de heer Kelder samen met zijn echtgenote Kelder
Holding Nijverdal B.V. opgericht en de onderneming ingebracht in die
vennootschap. De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van €
90.000,-- verdeeld in 900 gew one aandelen van € 100,--. Bij de oprichting zijn
180 aandelen geplaatst en volgestort. De heer Kelder heeft 50 % van de
aandelen in zijn bezit en zijn inmiddels ex-echtgenote de andere 50%.
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten het oprichten en
verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in w elke
rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren
van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden,
ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Die doelen sluiten aan bij de activiteiten zoals opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en ook met de feitelijke
activiteiten.
Per 29 mei 2009 is door Kelder Holding Nijverdal B.V. de besloten
vennootschap Morgana Slaapkamers & Kelder W oninginrichting B.V. opgericht.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt €
90.000,-- verdeeld in 900 gew one aandelen van € 100,--. Bij de oprichting zijn
180 aandelen geplaatst en volgestort bij Kelder Holding Nijverdal B.V. Die
laatst genoemde vennootschap is tevens tot bestuurder van Morgana
Slaapkamers & Kelder W oninginrichting B.V. aangesteld.
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten de verkoop van
slaapkamers, w oningtextiel en aanverw ante artikelen; het oprichten en
verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in w elke
rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren
van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden,
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ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Die doelen sluiten aan bij de activiteiten zoals opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en ook met de feitelijke
activiteiten.
Per 1 december 2009 heeft er een statutenw ijziging plaats gevonden w aarbij
de naam van de vennootschap is gew ijzigd in haar huidige naam, Kelder
Slaapkamers & W oninginrichting B.V.
Per 10 oktober 2012 hebben de heer Kelder en zijn ex-echtgenote mevrouw
Biesaart elk 22 aandelen in Kelder Holding Nijverdal B.V. overgedragen aan
hun zoon, de heer F.M. Kelder die daardoor 24,44 % van de aandelen in Kelder
Holding Nijverdal B.V. heeft verw orven.
Op 25 januari 2019 heeft de heer F.M. Kelder zijn 44 aandelen w eer
overgedragen aan zijn vader, die daarmee voor 66,67 % aandeelhouder is
gew orden van Kelder Holding Nijverdal B.V.
Per 3 november 2010 is door Kelder Holding Nijverdal B.V. de besloten
vennootschap Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Almelo B.V. opgericht.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000,-verdeeld in 900 gew one aandelen van € 100,--. Bij de oprichting zijn 180
aandelen geplaatst en volgestort bij Kelder Holding Nijverdal B.V. Die laatst
genoemde vennootschap is tevens tot bestuurder van Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting Almelo B.V. benoemd.
Het doel van deze vennootschap is volgens de statuten de verkoop van
slaapkamers, w oningtextiel en aanverw ante artikelen; het oprichten en
verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in w elke
rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren
van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden,
ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Die doelen sluiten aan bij de activiteiten zoals opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. De feitelijke bedrijfsactiviteiten
zijn al in april 2015 gestaakt nadat de onderneming w as
getroffen door een brand. De curator verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld
onder hoofdstuk 3.8 van dit verslag.
Er is sprake van van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting en een
fiscale eenheid omzetbelasting tussen de bovengenoemde drie
vennootschappen.
De andere bestuurder van Kelder Holding Nijverdal B.V, mevrouw C. Biesaart tevens ex-echtgenote van de heer F. Kelder - reageert niet op verzoeken van
de curator om contact op te nemen. De curator heeft de rechter-commissaris
ter zake een voorstel gedaan.
Voor een actueel schematisch overzicht verw ijst de curator naar het
organigram dat als bijlage bij dit verslag gevoegd is.
De rechtbank heeft mevrouw Biesaart gew ezen op haar informatieplicht en
gesommeerd zich te melden bij de curator. Nadien is gebleken dat de
sommatie naar een verkeerd adres is gezonden omdat mevrouw Biesaart
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inmiddels w as verhuisd. Door de rechtbank is een nieuw e sommatie verzonden
naar het juiste adres.
Inmiddels heeft online contact plaats gevonden tussen de curator en mevrouw
Biesaart w elke laatste ter zake van het faillissement de nodige informatie heeft
verstrekt.

1.2 Lopende procedures
Kort na het uitspreken van het faillissement bleek dat er een kort geding
geagendeerd stond voor maandag 26 oktober 2020 bij de Kantonrechter van
de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Dit kort geding w as aangespannen
door de verhuurder van het bedrijfspand tegen de beide onderhavige
vennootschappen - die huurders w aren van het bedrijfspand - en de beide
bestuurders, w aarbij de verhuurder betaling van de achterstallige huur en
ontruiming van het gehuurde pand vordert.
De curator heeft de advocaat van de verhuurder geïnformeerd omtrent de
uitgesproken faillissementen en tevens de huur van het bedrijfspand op 26
oktober 2020 opgezegd, w aarop de verhuurder zijn vordering jegens de
gefailleerde vennootschappen heeft ingetrokken. Het kort geding is w el
doorgezet tegen de bestuurders. Daarmee is deze kw estie voor w at betreft
deze faillissementen afgew ikkeld.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Op de faillissementsdatum heeft de curator de volgende lopende polissen
aangetroffen:
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Collectieve ongevallen verzekering
W erkattent verzekering
Inventaris verzekering
Voorraad verzekering
Eigen vervoer verzekering
Bedrijfsschade verzekering
Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering
Rechtsbijstandsverzekering bedrijf
Rechtsbijstandsverzekering bedrijfsw agens
Tw ee bedrijfsw agen verzekeringen
Milieuschade verzekering
Huurdersbelang verzekering
De curator heeft alle lopende polissen met uitzondering van de dekking voor
de inventaris en de voorraden per faillissementsdatum laten beëindigen. De
curator heeft de verzekerde som voor de inventaris en de voorraden w el aan
laten passen naar aanleiding van de taxatie uitgevoerd door Troostw ijk
W aarderingen en Advies B.V.
De verzekeraar heeft de aanpassingen en opzeggingen bevestigd en tevens
bevestigd dat de dekking voor het overige gehandhaafd zal blijven. De premie
voor de inventaris en de voorraadverzekering w as voldaan tot en met 2
november 2020. De premie over de periode daarna zal verrekend w orden met
de premierestitutie van de overige opgezegde polissen.
De curator heeft de inventaris- en voorraadverzekering per 23 november 2020
beëindigd in verband met de verkoop en levering van de activa en de
verzekeraar verzocht ter zake een afrekening op te stellen.
Ter zake van de overige verzekeringen w elke door de curator zijn opgezegd
zijn op 12 november 2020 en 18 november 2020 respectievelijk € 28,75 en €
87,28 aan premierestituties op de faillissementsrekening ontvangen.
De curator heeft de afrekening van de verzekeraar ontvangen w elke tot een
bate voor de boedel heeft geleid van € 249,25 w elke op 7 december 2020 op
de faillissementsrekening is ontvangen. De kw estie van de verzekeringen is
daarmee afgehandeld.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Beide gefailleerde vennootschappen w aren huurder in de op 1 juni 2017
gesloten huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Albert
Einsteinstraat 11 te Nijverdal. Die huurovereenkomst is aangegaan voor een
periode van 10 jaar, w elke daarna voortgezet zou w orden voor een
aansluitende periode van 10 jaar. De heer F. Kelder en zijn ex-echtgenote
staan ook als huurder in de huurovereenkomst. De oorspronkelijke huursom
bedroeg € 10.000 excl. BTW per maand. De actuele huursom per
faillissementsdatum bedraagt € 10.549,24 excl. BTW per maand.
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Op faillissementsdatum w as er sprake van een achterstand in de
huurbetalingen tot een bedrag van ruim € 73.000,--incl. BTW .
Met doorlopende machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst tussen de verhuurder en Kelder Holding Nijverdal B.V. en
Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V. op 26 oktober 2020
opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
De opzegging heeft plaats gevonden middels e-mail en via een regulier en
aangetekend verzonden brief. De curator verw ijst ter zake ook naar hetgeen
hierover is vermeld onder hoofdstuk 1.2 van dit verslag.
De curator heeft aan het einde van de w ettelijke opzegtermijn van de
huurovereenkomst het pand samen met de verhuurder geïnspecteerd en de
sleutels overgedragen. De verhuurder heeft schriftelijk ingestemd met de staat
van het pand op het moment van de sleuteloverdracht.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder zou de oorsprong van de problemen die
hebben geleid tot het faillissement zijn gelegen in de economische crisis in het
jaar dat hij de onderneming heeft overgenomen. De resultaten bleven volgens
verklaring van de bestuurder sterk achter bij de prognoses. Daarnaast is er in
2014 tijdens een controle door de belastingdienst een onjuistheid
geconstateerd w elke veroorzaakt zou zijn door de voormalige boekhouder. Die
heeft geleid tot een naheffingsaanslag
omzetbelasting tot een bedrag van € 73.000,-- w elke een ernstige druk heeft
gelegd op de liquiditeit van de onderneming.
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Ook geeft de bestuurder aan dat hij vanaf 2015 te maken heeft met ernstig
hartfalen w aardoor hij feitelijk niet meer in staat w as de onderneming te
leiden. Voorts heeft de problematische scheiding van zijn echtgenote volgens
zijn verklaring zijn w eerslag gehad op de onderneming.
Over de meer recente periode gaf de heer Kelder aan dat klanten door het
corona-virus eigenlijk geen bedden meer w ilden uitproberen, w aardoor de
omzet verder zou zijn teruggelopen. Zijn slechte gezondheid en de druk van
het kort geding van de verhuurder van het bedrijfspand w aren uiteindelijk de
laatste zet om over te gaan tot eigen aangifte tot faillietverklaring.
De curator heeft inmiddels een eerste voorlopig onderzoek gedaan naar de
door de bestuurder genoemde oorzaken w elke hebben geleid tot het
faillissement van de vennootschappen en naar andere oorzaken w elke hebben
geleid tot deze faillissementen. Dat onderzoek is nog niet afgerond. De curator
verw ijst ter zake ook naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7 van dit
verslag.
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken w elke hebben geleid tot het
faillissement afgew ikkeld en verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 7.5 van dit verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Op faillissementsdatum w as alleen de directeur-grootaandeelhouder, de heer
F. Kelder in loondienst bij Kelder Holding Nijverdal B.V. Die
arbeidsovereenkomst heeft de curator op 23 oktober 2020 opgezegd.
Volgens verklaring van de bestuurder w as er op de faillissementsdatum geen
sprake meer van lopende arbeidsovereenkomsten in Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting B.V. De lonen, het vakantiegeld en vakantiedagen zouden
volledig afgerekend zijn met het personeel. Omdat de
vaststellingsovereenkomsten niet konden w orden getoond heeft de curator
met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 22 oktober 2020
die tw ee arbeidsovereenkomsten zekerheidshalve en voorw aardelijk
opgezegd per 23 oktober 2020.
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Nadien is gebleken dat er geen sprake w as van vaststellingsovereenkomsten
maar van zeer korte ontslagbrieven van de beide personeelsleden per 1
september 2020, w aarin geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot loon,
vakantiegeld en/of vakantiedagen.
Omdat er ook sprake w as van een forse achterstand in de afdracht van
pensioenpremies heeft de curator het faillissement en het ontslag van de
beide personeelsleden gemeld bij het UW V die de verdere afw ikkeling van de
mogelijke aanspraken van de personeelsleden voor haar rekening zal nemen
voor zover deze onder de loongarantieregeling vallen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as in het jaar voorafgaande aan het
faillissement sprake van drie w erknemers.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-10-2020

2

Zie 2.1 van dit verslag

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek lopende arbeidsovereenkomsten
Onderzoek vaststellingsovereenkomsten
Melding faillissement/ontslag bij UW V
Opzeggen arbeidsovereenkomst Kelder Holding Nijverdal B.V.
Opzeggen arbeidsovereenkomsten Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting Nijverdal B.V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
Volgens het kadaster zijn de beide gefailleerde vennootschappen geen
eigenaren van onroerende zaken.
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Uit onderzoek is de curator gebleken dat het gehuurde bedrijfspand tot 1 juni
2017 eigendom is gew eest van Kelder Holding Nijverdal B.V. Nadat de
toenmalige huisbankier ING de financiering had opgezegd is het pand verkocht
aan de huidige eigenaar, w aarna het pand w erd terug gehuurd. Volgens de
aangifte Vennootschapsbelasting 2017 heeft de verkoop van het pand in 2017
geleid tot een boekverlies van € 299.350,--.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
26-11-2020
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Onderzoek naar eigendom onroerende zaken bij Kadaster

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkel- en kantoorinventaris

€ 13.360,00

€ 0,00

Show room meubelen

€ 36.740,00

€ 0,00

totaal

€ 50.100,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op faillissementsdatum een w inkel- en kantoorinventaris
aangetroffen naast een voorraad show room meubelen. De curator merkt
daarbij op dat de bestuurder eind augustus 2020 een grote uitverkoop heeft
georganiseerd w aarbij reeds een groot deel van de show roommeubelen is
verkocht. De curator doet nader onderzoek naar de verantw oording van die
opbrengsten en verw ijst ter zake mede naar hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden op 27 oktober 2020 laten
taxeren door Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam.
De curator heeft in totaal 45 partijen die aan hadden gegeven belangstelling
te hebben voor overname van roerende zaken, uitgenodigd om een bieding uit
te brengen op de activa. Daartoe heeft de curator op 5 november 2020 een
kijkochtend georganiseerd in het bedrijfspand aan Albert Einsteinstraat 11 te
Nijverdal om zo de belangstellenden in staat te stellen de te verkopen zaken
fysiek te beoordelen. Van die mogelijkheid hebben in totaal 10 partijen gebruik
gemaakt.
De sluitingsdatum voor de biedingsprocedure w as 9 november 2020 te 14:00
uur. De curator heeft de de hoogste bieding voorgelegd aan de rechtercommissaris en daarna met elektronische toestemming van de rechtercommissaris de show roommeubelen en de inventaris voor een bedrag van €
50.100,-- verkocht aan de hoogste bieder. De betaling is als onderdeel van de
totale koopsom op 20 november 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

26-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
w inkel- en kantoorinventaris.

26-11-2020
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De curator zal bij de afw ikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van
de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et 1990
respecteren. De opbrengst van de verpande bodemzaken zal tot het bedrag
van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de
algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
26-11-2020
1

Veiligstellen bedrijfsmiddelen
Inventariseren bedrijfsmiddelen
Verstrekken opdracht tot taxatie
Aanschrijven belangstellenden
Opstellen biedingsprocedure
Organiseren kijkmiddag
Verzamelen en beoordelen biedingen
Onderhandelen met bieders
Voorstel aan RC inzake verkoop
Opstellen activaovereenkomst
Opstellen verkoopfactuur
Levering zaken aan koper

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

N.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft naast de show room meubelen vrijw el geen voorraden
aangetroffen. De enkele zaken die op voorraad lagen zijn in de taxatie
aangemerkt als show roommeubelen.

26-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
26-11-2020
1

Onderzoek aanw ezigheid en omvang voorraden

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill etc.

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Aandelen Kelder Slaapkamers Almelo B.V.

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft de goodw ill, handelsnaam en klantenbestand samen met de
show roommeubelen en de bedrijfsmiddelen verkocht aan de hoogste bieder
voor een bedrag van € 10.000,--. De koopsom is als onderdeel van de gehele
koopsom op 20 november 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

26-11-2020
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Kelder Holding Nijverdal B.V. is bestuurder en 100 % houder van de aandelen
in Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Almelo B.V. Deze vennootschap
exploiteerde tot april 2015 een soortgelijke onderneming op de
w oonboulevard in Almelo. Bij een brand is de voorraad vrijw el geheel verloren
gegaan en is de onderneming niet heropend. De vennootschap heeft sinds die
tijd geen activiteiten meer. Volgens verklaring van de bestuurder zou de
vennootschap geen bezittingen of schulden hebben. De
curator zal dit onderzoeken en na afloop van zijn onderzoek de rechtercommissaris een voorstel doen met betrekking tot deze vennootschap.
De curator is van mening dat de domeinnaam kelderslaapkamers.nl tot de
boedel van de gefailleerde Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal
behoort. Volgens de bestuurder is deze eigendom van (de vennootschap) van
zijn zoon. De curator zal dit nader onderzoeken.
Daarnaast merkt de curator op dat zijn onderzoek naar andere activa ernstig
w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst naar
hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De curator heeft na onderzoek geconcludeerd dat de domeinnaam
kelderslaapkamers.nl tot de boedel behoort en heeft de aanspraken van de
derde ter zake afgew ezen. De curator heeft de derde w el in staat gesteld een
bieding uit te brengen op de domeinnaam. Deze heeft van dat aanbod geen
gebruik gemaakt w aarop de curator de domeinnaam heeft verhuisd naar zijn
eigen provider.

10-03-2021
2

De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot de aandelen in Kelder Slaapkamers Almelo B.V.

21-07-2021
3

De curator zal overgaan tot de turbo-liquidatie van Kelder Slaapkamers Almelo
B.V.

22-10-2021
4

De curator heeft op 5 april 2022 de Kamer van Koophandel verzocht de
liquidatie van Kelder Slaapkamers Almelo B.V. in behandeling te nemen.

22-04-2022
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Algemeen onderzoek naar andere activa
Afw ikkelen verkoop goodw ill etc.
Eerste onderzoek naar aandelen Kelder Slaapkamers & W oninginrichting
Almelo B.V.

Onderzoek eigendom domeinnaam

26-11-2020
1

10-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Onbekend

€ 29.614,75

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 29.614,75

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens verklaring van de bestuurder zou er geen sprake zijn van
openstaande debiteuren. Op faillissementsdatum heeft de curator in het
kantoor op het bedrijfsadres een ordner aangetroffen met het opschrift
"debiteuren niet betaald". In die map zitten een groot aantal facturen,
hetgeen dus in tegenspraak lijkt met de verklaring van de bestuurder. Een
verklaring zou kunnen zijn dat de administratie al geruime tijd niet is
bijgew erkt.

26-11-2020
1

De curator zal onderzoek doen naar het bestaan en de omvang van
debiteuren w aarbij hij opmerkt dat dit onderzoek ernstig w ordt bemoeilijkt
door het ontbreken van een administratie. De curator verw ijst ter zake naar
hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
De curator heeft middels afloopcontrole tw ee facturen met een totaalbedrag
van € 29.614,75 aangetroffen w aarvan geen betaling is te traceren in de
bankgegevens. De curator heeft deze partij aangeschreven tot betaling. Deze
partij heeft gesteld de facturen in delen vooruit voldaan te hebben en dat de
facturering achteraf heeft plaats gevonden. De curator doet nader onderzoek
naar deze kw estie en zal over de uitkomst in een volgend verslag nader
berichten.

10-03-2021
2

Nu de debiteur niet tot betaling is overgegaan heeft de curator de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.

21-07-2021
3

De rechter-commissaris heeft op 23 juli 2021 de curator elektronisch
toestemming gegeven deze debiteur in rechte te betrekken. De dagvaarding is
op 15 september 2021 betekend en de procedure staat thans op de rol van 1
december 2021 voor antw oord zijdens gedaagde.

22-10-2021
4

De procedure staat thans op de rol van 26 januari 2022 voor voor beraad
comparitie van partijen.

21-01-2022
5

De mondelinge behandeling van de procedure heeft op 12 april 2022 op de
Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, plaatsgevonden. De zaak staat nu voor
vonnis op 25 mei 2022.

22-04-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Eerste onderzoek bestaan en omvang debiteuren.

26-11-2020
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Afloopcontrole debiteuren

10-03-2021
2

Inningsw erkzaamheden resterende debiteur
Opstellen dagvaarding
Uitbrengen dagvaarding

22-10-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 10.245,42

26-11-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 10.228,81 exclusief rente en kosten
op beide gefailleerde vennootschappen uit hoofde van een verstrekt krediet in
rekening-courant tot een maximum van € 50.000,-- en een vordering uit hoofde
van een debetstand van € 16,61 op een andere lopende rekening.

5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
leaseovereenkomsten. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

26-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft ter meerdere zekerheid voor de voldoening van haar
vordering de volgende zekerheden bedongen:
Een eerste pandrecht op huidige en toekomstige inventaris en voorraden
Een eerste pandrecht op vorderingen

5.4 Separatistenpositie

26-11-2020
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5.4 Separatistenpositie
De Rabobank claimt separatist te zijn w at betreft de inventaris en de
voorraden. Verpanding van de inventaris en de voorraden heeft plaats
gevonden middels een op 6 oktober 2017 geregistreerde pandakte.
Verpanding van debiteuren heeft plaats gevonden middels een zogenaamde
"collectieve verpanding." De curator heeft een kopie van de op 20 oktober
2020 geregistreerde verzamelvervolgpandakte ontvangen.

26-11-2020
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De curator erkent de aanspraken van de Rabobank op de separatistenpositie
w at betreft de inventaris, de voorraden en de debiteuren.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 23 november
2020 heeft de curator de pandhouder volledig voldaan uit de opbrengst van de
verkochte niet-bodemzaken. Op 24 november 2020 is ter zake een bedrag van
€ 10.245,42 overgeboekt naar de pandhouder. Daarmee is de vordering van
de pandhouder en het pandrecht afgew ikkeld. De curator heeft de vordering
van de Rabobank derhalve afgevoerd van de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nolte Mobel GmbH & Co. KG heeft aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud voor de door haar geleverde meubelen. Uit navraag bij
de bestuurder is gebleken dat deze goederen reeds ver voor
faillissementsdatum zijn uitgeleverd aan de klanten w aarvoor deze meubelen
besteld w aren. Om die reden heeft de curator de aanspraak op
eigendomsvoorbehoud afgew ezen.

26-11-2020
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.

26-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.

26-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
De curator is met de pandhouder overeengekomen de bedrijfsmiddelen te
verkopen en de debiteuren te innen tegen een boedelbijdrage van 10 %
conform de separatistenregeling. Nu de pandhouder volledig is voldaan uit de
opbrengst van de verpande niet-bodemzaken komt de afspraak met
betrekking tot de boedelbijdrage te vervallen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-11-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen vordering bank
beoordelen zekerheidsakten
Beoordelen separatistenpositie
Onderhandelen m.b.t. boedelbijdrage
Afrekenen met pandhouder
Afvoeren vordering pandhouder

26-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing nu de onderneming op faillissementsdatum al ruim zeven
w eken gesloten w as en de meeste voorraden en show roommeubelen tijdens
een aan de sluiting voorafgaande uitverkoop reeds zijn verkocht.

26-11-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op zijn gezondheidstoestand heeft de bestuurder aangegeven geen
mogelijkheden te zien voor het realiseren van een doorstart van de
onderneming.

26-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

26-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

26-11-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

26-11-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden voortzetten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart onderneming

26-11-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft op de faillissementsdatum voor beide gefailleerde
vennootschappen geen boekhouding over 2020 aangetroffen. Er is geen
sprake van een debiteuren-, crediteuren-, voorraad- of kasadministratie. Er zijn
over meerdere jaren slechts orders aangetroffen met boekingsstukken en een
excelbestand ten behoeve van de aangiften omzetbelasting.

26-11-2020
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Het is voor de curator op faillissementsdatum hierdoor onmogelijk om inzage te
krijgen in de rechten en de plichten van de gefailleerde vennootschappen. De
curator concludeert dan ook dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en
verw ijst naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 13 februari 2017 heeft Kelder Holding Nijverdal B.V. haar jaarrekening over
het jaar 2015 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 8 februari
2017 definitief zou zijn vastgesteld. Nadien hebben geen deponering meer
plaats gevonden.
Op 13 februari 2017 heeft Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V.
haar jaarrekening over het jaar 2015 bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerd w elke op 8 februari 2017 definitief zou zijn vastgesteld. Nadien
hebben geen deponering meer plaats gevonden.
De curator concludeert dat na 2015 niet meer aan de publicatieplicht is voldaan
en verw ijst naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

26-11-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. Nu de laatst opgestelde jaarrekening over het jaar 2015 intern w erd
opgesteld is er ook geen sprake van een samenstellingsverklaring.

26-11-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij de oprichting geplaatst aandelenkapitaal van Kelder Holding Nijverdal
B.V. bedraagt € 18.000,-- verdeeld in 180 gew one aandelen van elk € 100,--.
Blijkens de oprichtingsakte heeft de volstorting plaats gevonden middels
inbreng van alle activa en passiva van de tot dat moment door de heer en
mevrouw
Kelder gedreven onderneming met de naam V.O.F. Morgana Slaapkamers &
Kelder W oninginrichting.

26-11-2020
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Het bij de oprichting geplaatst aandelenkapitaal van Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting Nijverdal B.V. (voorheen Morgana Slaapkamers & Kelder
W oninginrichting B.V.) bedraagt € 18.000,-- verdeeld in 180 gew one aandelen
van elk € 100,--. Blijkens de oprichtingsakte heeft de volstorting door Kelder
Holding Nijverdal B.V. plaats gevonden middels inbreng van alle activa (met
uitzondering van de registergoederen) en passiva van de tot dat moment door
haar gedreven onderneming met de naam V.O.F. Morgana Slaapkamers &
Kelder W oninginrichting.
Nader onderzoek naar de volstoringsplicht is niet zinvol nu eventuele
vorderingen uit het niet voldoen aan die verplichting inmiddels zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-11-2020
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Toelichting
De curator heeft na zijn eerste onderzoek geconcludeerd dat niet aan de
boekhoudplicht en de deponeringsplicht is voldaan w aardoor er sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd
omtrent zijn bevindingen en ter zake een voorstel gedaan.

Ja

10-03-2021
2

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 6 januari 2021 en met verlof
van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo d.d. 7
januari 2021 heeft de curator medio januari 2021 conservatoir beslag laten
leggen op een onroerende zaak en enkele roerende zaken en bankrekeningen
van de aansprakelijkgestelden.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 2 december
2020 de beide statutaire bestuurders en de feitelijk leidinggevende op 19
januari 2021 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement w egens
onbehoorlijk bestuur. Nu geen erkenning van de aansprakelijkheid heeft plaats
gevonden heeft de curator de drie aansprakelijk gestelde partijen ter zake
gedagvaard voor de rol van 17 maart 2021. Mr. Brusse heeft zich als advocaat
gesteld voor de feitelijk leidinggevende.

Ja

21-07-2021

Toelichting

3

Op 15 maart 2021 heeft mr. De Vries zich als advocaat gesteld voor een van de
statutaire bestuurder. Op 16 maart 2021 heeft mr. Brusse zich ook gesteld
voor de andere statutaire bestuurder en ook voor de feitelijk leidinggevende.
Voor de roldatum van 28 april 2021 heeft mr. De Vries op 21 april 2021 zijn
conclusie van antw oord ingediend. Op 22 april 2021 heeft mr. Brusse een
verzoek tot uitstel ingediend en verkregen tot 9 juni 2021. Op 9 juni heeft mr.
Brusse zijn conclusie van antw oord ingediend.
Op 23 juni 2021 heeft de rechtbank Overijssel, locatie Almelo tussenvonnis
gew ezen en een comparitie gelast w elke op 30 september 2021 zal plaats
vinden.

Ja

22-10-2021
4

Toelichting
Op 30 september 2021 stond een fysieke comparitie van partijen geagendeerd
bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. In verband met ziekte van mr.
Brusse is de comparitie uitgesteld naar de rol van 21 oktober 2021. Ook die
zitting is uitgesteld; nu in verband met ernstige persoonlijke omstandigheden
aan de zijde van gedaagden. De procedure staat nu op de rol van 3 november
2021 voor dagbepaling comparitie.

Ja

21-01-2022
5

Toelichting
De procedure staat nu voor 3 maart 2022 voor comparitie van partijen.

Ja

22-04-2022
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Toelichting
De mondelinge behandeling van de procedure heeft op 3 maart 2022 op de
Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, plaatsgevonden. De zaak staat nu voor
vonnis op 25 mei 2022.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2020
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Toelichting
De curator doet nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze handelingen en
zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag nader
berichten.

In onderzoek
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar paulianeus handelen afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-07-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet een onderzoek of er onrechtmatigheden voor of na
faillissementsdatum hebben plaats gevonden. Over de uitkomst van zijn
onderzoek zal de curator in een volgend verslag nader berichten.

26-11-2020
1

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en de geconstateerde feiten
meegenomen in de procedure inzake het onbehoorlijk bestuur. De curator
verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

21-07-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek boekhoudplicht;
Onderzoek deponeringsplicht;
Onderzoek volstortingsplicht;
Eerste deel onderzoek onbehoorlijk bestuur
Eerste deel onderzoek paulianeus handelen
Eerste deel onderzoek rechtmatigheid.

26-11-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.574,54

26-11-2020
1

Toelichting
De curator merkt op dat gelet op de geconsolideerde afw ikkeling van deze
faillissementen er slechts sprake zal zijn van een (1) crediteurenlijst.
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering ingediend voor
de huur van het bedrijfspand aan de Albert Einsteinstraat 11 te Nijverdal voor
de periode van de w ettelijke opzegtermijn van de huurovereenkomst tot een
bedrag van € 38.293,74. Met elektronische toestemming van de rechtercommissaris d.d. 20 november jl. heeft de curator een (1) maand huur ad €
12.764,58 aangemerkt als super preferente boedelvordering en deze op 24
november 2020 vanaf de faillissementsrekening voldaan. Per saldo resteert ter
zake een boedelvordering van € 25.529,16.
De curator heeft van Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam een
nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden tot
een bedrag van € 1.815,00 incl. BTW . De curator heeft met elektronische
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 23 november 2020 die nota
vanaf de faillissementsrekening te voldoen.
In deze geconsolideerde faillissementen bedragen de kosten voor het gebruik
van het online programma van Claimsagent voor het verw erken van de
vorderingen tot op de verslagdatum € 45,38 incl. BTW .

€ 25.529,16
Toelichting
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 oktober

22-10-2021
4

20201 heeft de curator de tussentijdse nota voor het gebruik van het
softw areprogramma Claimsagent ad € 45,38 per gelijke datum voldaan via de
faillissementsrekening.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 192.098,00

26-11-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor een onbetaald gebleven
aanslagen loonheffing augustus en september 2020 tot een bedrag van €
6.619,--. Daarnaast heeft de fiscus een vordering ingediend voor onbetaalde
gebleven aanslagen omzetbelasting over de jaren 2015 tot en met 2018 tot
een bedrag van € 152.413,--. Tenslotte is een vordering ingediend voor
onbetaald gebleven aanslagen vennootschapsbelasting 2015 tot en met 2018
tot een bedrag van € 33.066,--.
De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 192.098,--. De fiscus
maakt aanspraak op preferentie op grond van art. 22 IW .

€ 199.929,00

10-03-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft haar vordering aangepast. Die bedraagt per 10 maart
2021 € 199.929,-- bestaande uit diverse onbetaald gebleven aanslagen
vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing, motorrijtuigenbelasting.
De fiscus maakt daarbij aanspraak op preferentie op grond van art. 21 IW .

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-11-2020
1

Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V nog geen vordering ingediend voor de
eventueel door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichting na
faillissementsdatum.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

26-11-2020
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum heeft de curator geen crediteurenlijst aangetroffen.
Volgens verklaring van de bestuurder zouden op de belastingdienst en de
verhuurder na alle crediteuren voldaan zijn. W egens het ontbreken van een
(deugdelijke) administratie heeft de curator dit niet kunnen verifiëren en op
basis van aangetroffen facturen in totaal 71 crediteuren aangeschreven.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal 11 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

11

10-03-2021
2

Toelichting
Het totaal aantal concurrente crediteuren heeft ten opzichte van het
voorgaande verslag geen w ijziging ondergaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 120.107,98

26-11-2020
1

Toelichting
In deze faillissementen zijn tot op de verslagdatum door de 11 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 120.107,98.

€ 121.249,89

10-03-2021
2

Toelichting
In deze faillissementen zijn tot op 10 maart 2021 door de 11 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 121.249,89.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De inschatting van de curator op basis van de thans beschikbare informatie is
dat geen uitkering zal volgen aan de preferente en concurrente crediteuren.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek bestaan en omvang crediteuren
Aanschrijven crediteuren
verw erken ingediende vorderingen
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eiser is de Dennenborgh Group B.V. te Soest
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9.2 Aard procedures
De eiser w as een kort geding gestart w aarbij betaling van de achterstallige
huur en de ontruiming van het gehuurde bedrijfspand w erd gevorderd.
Gedaagden w aren zow el Kelder Holding Nijverdal B.V., Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting Nijverdal B.V., de heer F. Kelder als zijn ex-echtgenote
mevrouw C. Biesaart.
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9.3 Stand procedures
Het kort geding stond gepland voor maandag 26 oktober 2020. De
faillissementen zijn uitgesproken op 21 oktober 2020. Nu de curator de
huurovereenkomst namens de gefailleerde vennootschappen heeft
opgezegd, heeft de eiser zijn vordering w at betreft de beide gefailleerde
vennootschappen ingetrokken. Daarmee is de lopende procedure voor w at
betreft de gefailleerde partijen beëindigd.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek status lopende procedure.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afrekenen verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(2 maanden en 6 uren)
3. Te gelde maken inventaris en show roommeubelen (hoofdstuk 3.3)
(1 maand en 6 uren) (afgew ikkeld)
4. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 3 uren)
5. Nader onderzoek domeinnaam (hoofdstuk 3.8)
(2 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek aandelen Kelder Slaapkamers Almelo B.V. (hoofdstuk
3.8)
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(3 maanden en 4 uren)
7. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
8. Afrekenen met pandhouder (hoofdstuk 5.4)
(6 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
9. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 4 uren)
10. Afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren)
11. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(2 maanden en 3 uren)
12. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst
naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
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1. Afrekenen verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(2 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
3. Te gelde maken inventaris en show roommeubelen (hoofdstuk 3.3)
(1 maand en 6 uren) (afgew ikkeld)
4. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 3 uren)
5. Nader onderzoek domeinnaam (hoofdstuk 3.8)
(2 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
6. Nader onderzoek aandelen Kelder Slaapkamers Almelo B.V. (hoofdstuk
3.8)
(3 maanden en 4 uren)
7. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
8. Afrekenen met pandhouder (hoofdstuk 5.4)
(6 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
9. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 4 uren)
10. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 30 uren)
11. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 10 uren)
12. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst
naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)

21-07-2021
3

(6 maanden en 3 uren)
2. Afw ikkelen kw estie aandelen Kelder Slaapkamers B.V. (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 4 uren)
3. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
4. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
5. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 30 uren)
6. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 10 uren) (afgew ikkeld)
7. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst
naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 3 uren)
2. Afw ikkelen kw estie aandelen Kelder Slaapkamers B.V. (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 4 uren)
3. Procedure debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 30 uren)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst
naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 3 uren)
2. Afw ikkelen kw estie aandelen Kelder Slaapkamers B.V. (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 4 uren)
3. Procedure debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 30 uren)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en verw ijst
naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
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(6 maanden en 3 uren)
2. Afw ikkelen kw estie aandelen Kelder Slaapkamers B.V. (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 4 uren)
3. Procedure debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 15 uren)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 30 uren)
De curator merkt aanvullend op dat de afw ikkeling van de faillissementen
ernstig w ordt bemoeilijkt door het ontbreken van een boekhouding en
verw ijst naar hetgeen daarover is vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-7-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen plan van aanpak.
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Actualiseren plan van aanpak
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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