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mr. M.M. Verhoeven
mr A. Ben Daoued

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fietsservice Nederland B.V.

25-04-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Fietsservice Nederland B.V. (hierna: “de
vennootschap”)

25-04-2020
1

Statutair adres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer
Vestigingsadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer
Correspondentieadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer
KvK-nr: 59695064

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met reparatie van overige consumentenartikel.
Het verlenen van fietsservice, het onderhoud aan producten / apparaten,
onder andere fietsen, skelters, bolderw agens en dergelijke vervoermiddelen
alsmede holding.

25-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 280.118,00

€ -11.423,00

€ 170.491,00

2018

€ 177.730,00

€ -12.822,00

€ 98.971,00

2017

€ 164.621,00

€ 0,00

€ 52.845,00

Toelichting financiële gegevens
Volgt nog.

25-04-2020
1

Bron: jaarrekening 2017 /opgave directie / publicatiecijfers.
De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn volgens opgaaf van de bestuurder niet
opgesteld.

04-05-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

25-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-04-2020
1

€ 31.853,25

09-10-2020
2

€ 502,15

05-02-2021
3

€ 2.119,89

04-05-2021
4

€ 2.119,89

03-09-2021
5

€ 2.119,89

03-12-2021
6

€ 2.119,89

11-03-2022
7

€ 2.119,89

13-06-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-3-2020

25-04-2020
1

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

09-10-2020
2

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

05-02-2021
3

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

04-05-2021
4

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

03-09-2021
5

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

03-12-2021
6

t/m
2-12-2021
van
3-12-2021

11-03-2022
7

t/m
10-3-2022
van
11-3-2022
t/m
12-6-2022

Bestede uren

13-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 30 min

2

42 uur 0 min

3

9 uur 54 min

4

5 uur 0 min

5

2 uur 48 min

6

1 uur 54 min

7

2 uur 54 min

8

2 uur 48 min

totaal

102 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

25-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Fietsservice Nederland B.V. is op 10 januari 2014 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 11 januari 2014. De aandelen
van de vennootschap w orden gehouden door B.O.B. Holding B.V. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door B.O.B. Holding B.V.
De vennootschap B.O.B. Holding B.V. is op 24 april 2015 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 28 april 2015. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door TradeCare International B.V. (49%),
Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap
w ordt gevormd door TradeCare International B.V.
De vennootschap TradeCare International B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en
in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door TradeCare International B.V. (49%),
Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap
w ordt gevormd door Ashsha Holding B.V. en Teska Holding B.V.
De vennootschap Ashsha Holding B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door mevrouw A.B. de W eerd. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door mevrouw A.B. de W eerd.

25-04-2020
1

De vennootschap Teska Holding B.V. is op 12 december 2006 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 15 december 2006. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door de heer J.H.M. Hafkamp. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door de heer J.H.M. Hafkamp.
De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen,
als bijlage is opgenomen een organogram.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend bij de curator is de vennootschap niet betrokken bij
lopende procedures.

25-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

25-04-2020
1

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven.
De curator is nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met
de beëindiging van de verzekeringen.
Met betrekking tot het tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten
verzekeringen heeft de curator de zekerheidsgerechtigden verzocht de
betaling van de premie voor hun rekening te nemen.
Hier is geen gebruik van gemaakt en daarom zijn deze beëindigd.

09-10-2020
2

1.4 Huur
De vennootschap maakt gebruik van een bedrijfsruimte die door een
zustervennootschap (BIG W holesale B.V.) in gebruik is aan de Teugsew eg 18D
te (7418 AM) Deventer.

25-04-2020
1

Deze overeenkomst is opgezegd en beëindigd.

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de oorzaak als volgt.

25-04-2020
1

Het bedrijf was volledig afhankelijk van hun enige opd
rachtgeven BIG Wholesale B.V Op 12 februari 2020 is BIG Wholesale fa
illiet verklaard en is de enige opdrachtgever weggevallen. Korte tij
d werd de hoop gevestigd op de doorstart van BIG Wholesale B.V. Nu g
ebleken is dat de kansen op een doorstart voor BIG Wholesale B.V. kl
ein zijn, er geen andere opdrachtgevers zijn gevonden en er onvoldoe
nde liquide middelen zijn voor de betaling van het personeel heeft h
et bestuur besloten eigen aangifte van faillissement te doen.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog
vervolgen.
Onderzoek is gaande.
Zoals het er nu naar uitziet w as het faillissement onafw endbaar, omdat de
zustervennootschap BIG W holesale B.V. in staat van faillissement is verklaard
en de gefailleerde in hoge mate financieel afhankelijk w as van de
zustervennootschap.

09-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

25-04-2020
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog tw ee
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

25-04-2020
1

Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-3-2020

2

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 20 maart 2020
opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V.

25-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

25-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

25-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 6.875,00

€ 6.875,00

totaal

€ 6.875,00

€ 6.875,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
w elke hij door FDR Associes heeft laten taxeren.

25-04-2020
1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
De curator heeft mede in verband met beëindiging van de huurovereenkomst
met derden onderhandeld over de verkoop van de bedrijfsmiddelen en heeft
inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris de (kantoor)inventaris
aan de voormalig bestuurder verkocht voor een bedrag ad € 6.875,00 exclusief
BTW .

09-10-2020
2

De betaling van de koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

05-02-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken
overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.

25-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

25-04-2020
1

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

09-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraden

€ 14.450,00

€ 14.450,00

totaal

€ 14.450,00

€ 14.450,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden fietsonderdelen en fietsen aangetroffen.

25-04-2020
1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
De curator heeft mede in verband met beëindiging van de huurovereenkomst
met derden onderhandeld over de verkoop van de voorraden en heeft
inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris de voorraden aan de
voormalig bestuurder verkocht voor een bedrag ad € 14.450,00 exclusief BTW .

09-10-2020
2

De betaling van de koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

05-02-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

25-04-2020
1

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

09-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

immaterieel actief

€ 5.000,00

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Toelichting andere activa
Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere
activa aangetroffen.

25-04-2020
1

De betaling van de koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

05-02-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

25-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen echter is de enige
debiteur de gefailleerde vennootschap BIG W holesale B.V.

25-04-2020
1

Er zijn geen debiteuren geïncasseerd.
Er zijn geen debiteuren geïncasseerd, omdat BIG W holesale B.V. failliet is
verklaard.

09-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.

25-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

25-04-2020
1

Niet bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

04-05-2021
4

Op de zakelijke rekening van gefailleerde is een creditbedrag ad € 1.509,14
aangetroffen. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande
leaseovereenkomsten aangetroffen.

25-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn voor zover bekend geen
hypotheekrechten of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van
de vennootschap gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

25-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de
verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.

25-04-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

25-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

25-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

25-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

25-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

25-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

25-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is administratie aangetroffen dat nader w ordt onderzocht.

25-04-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

05-02-2021
3

De curator heeft dit nog in onderzoek. Zie ook sub 7.5.

03-09-2021
5

Naar aanleiding van het rapport van de ingeschakelde deskundige zullen er
vragen w orden gesteld aan de bestuurders en zal het onderzoek w orden
voortgezet. Dit onderzoek houdt mede verband met de onderzoeken in de
faillissementen Big W holesale B.V. en Boogle Smart Cycling B.V.

03-12-2021
6

Onderzoek is nog gaande.

11-03-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister is de jaarrekening over het jaar 2017 te laat
gedeponeerd.

25-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

25-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

25-04-2020
1

Een mogelijke vordering is verjaard.

09-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-04-2020
1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting

09-10-2020
2

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

05-02-2021
3

De curator heeft dit nog in onderzoek. En houdt mede verband met een
gelieerd faillissement (BIG W holesale B.V.)

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek. En houdt mede verband met een
gelieerd faillissement (BIG W holesale B.V.)

7.6 Paulianeus handelen

03-09-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

25-04-2020
1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting

09-10-2020
2

De curator heeft dit in onderzoek, maar vooralsnog is hier niets van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

25-04-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

25-04-2020
1

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

€ 6.871,92

09-10-2020
2

€ 7.427,07

05-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.002,00

25-04-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend ter hoogte van €
9.002,00.

€ 59.907,00

09-10-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend ter hoogte van €
59.907,00.

€ 49.326,00

05-02-2021
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend ter hoogte van €
49.326,00.

€ 622.109,00

13-06-2022
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend ter hoogte van
€ 622.109,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-04-2020
1

Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 11.052,40

09-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend ter hoogte van €
11.052,40.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

25-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben zes concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 290,54.

33

09-10-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 33 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 30.875,27.

36

05-02-2021
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 36 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 32.404,60.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 290,54

25-04-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben zes concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 290,54.

€ 30.875,27

09-10-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 33 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 30.875,27.

€ 32.404,60

05-02-2021
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 36 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 32.404,60.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

25-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

25-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

25-04-2020
1

verkoop activa;
controle administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

09-10-2020
2

controle administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

05-02-2021
3

controle administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

04-05-2021
4

afronding onderzoek administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

03-09-2021
5

onderzoek administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

03-12-2021
6

onderzoek administratie;
onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

25-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

13-06-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

