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Curator

mr. A.H. Margadant
mr R.J. van Betten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Faster Verhuizingen B.V.

26-11-2021
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo d.d. 29 oktober 2021 is
de besloten vennoootschap Faster Verhuizingen B.V., statutaire gevestigd te
Zw olle, kantoorhoudende te (8061 RW ) Hasselt aan de Randw eg nr. 4, in staat
van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.H. Margadant tot rechtercommissaris en mr. R.J. van Betten tot curator.

26-11-2021
1

De gefailleerde zal hierna w orden aangeduid als 'Faster'.

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van verhuizingen op de particuliere en zakelijke markt.
Daarnaast kocht gefailleerde diverse partijen voorraad van allerlei artikelen in
(zoals feestartikelen, posters en airfryers) en verkocht dat via Bol.com

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 228.490,00

€ 54.378,00

€ 37.467,00

2018

€ 219.506,00

€ 43.054,00

€ 18.316,00

Toelichting financiële gegevens

26-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Er is op de datum van dit verslag nog geen afschrift ontvangen van de digitale
administratie. De fysieke administratie (mappen met in- en verkoopfacturen +
overeenkomst) is w el ontvangen.

26-11-2021
1

De hiervoor genoemde jaarcijfers zijn uit de periode dat de onderneming w erd
gedreven vanuit een eenmanszaak.
In de voorliggende verslagperiode heeft de curator ook de digitale
administratie ontvangen en beoordeeld.

25-03-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

26-11-2021
1

Toelichting
Naast de DGA zijn er tw ee medew erkers in dienst op faillissementsdatum.

Boedelsaldo
€ 387,02

26-11-2021
1

€ 5.407,32

25-03-2022
2

Verslagperiode
van
29-10-2021

26-11-2021
1

t/m
26-11-2021
van
26-11-2021

25-03-2022
2

t/m
24-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 12 min

2

47 uur 24 min

3

6 uur 6 min

totaal

85 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Faster Totaal B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De
heer A. Zomer is enig aandeelhouder en bestuurder van Faster Totaal B.V.

26-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

26-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.

26-11-2021
1

De verzekeringen zijn in de voorliggende verslagperiode beëindigd.

25-03-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt het bedrijfspand aan de Randw eg 4 in Hasselt. De huur is
opgezegd met een termijn van 3 maanden en de curator zal in overleg met de
verhuurder bekijken of het gehuurde eerder kan w orden opgeleverd.

26-11-2021
1

Het bedrijfspand is op 14 januari 2022 opgeleverd aan de verhuurder.

25-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Zomer is in 2017 gestart met het verhuisbedrijf in de vorm van een
eenmanszaak. Hij heeft daarvoor de handelsnaam en goodw ill overgenomen
van een derde. In 2020 heeft hij de eenmanszaak ingebracht in een besloten
vennootschap.
Sinds begin 2021 maakt gefailleerde gebruik van het bedrijfspand in Hasselt.
De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat hij vanw ege privé
omstandigheden heeft moeten besluiten om de activiteiten te staken.
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
achtergronden en oorzaken van het faillissement.

26-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

26-11-2021
1

Toelichting
Naast de heer Zomer w aren er op faillissementsdatum 2 personeelsleden in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

26-11-2021
1

Toelichting
Tot en met de maand oktober 2021 w as er naast de genoemde
personeelsleden nog een derde medew erker in dienst. Die medew erker heeft
reeds voor faillissementsdatum zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. De
curator heeft volledigheidshalve daarvan een bevestiging gestuurd en alsnog
opgezegd voor zover de eerdere opzegging niet rechtsgeldig zou zijn.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-11-2021

3

2 medew erkers en 1 oud medew erker

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft geïnventariseerd w at de loonachterstand is en heeft
gecommuniceerd met het UW V om de loongarantieregeling in w erking te
stellen.

26-11-2021
1

In de voorliggende verslagperiode heeft het UW V de loongarantieregeling
afgew ikkeld en een regresvordering ingediend in het faillissement.

26-07-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van een onroerende zaak.

26-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris en voorraad

€ 3.696,55

totaal

€ 3.696,55

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een beperkte kantoorinventaris. De inventaris is nog
niet te gelde gemaakt.

26-11-2021
1

De curator heeft de kantoorinventaris en voorraad als geheel verkocht voor
een bedrag van EUR 3.696,55 inclusief btw . Op deze activa rusten geen
zekerheidsrechten.

25-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de eventuele rechten van de belastingdienst geldend maken.

26-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft verschillende partijen benaderd om een bieding uit te brengen
op de kantoorinventaris. De curator is op de datum van dit verslag nog in
gesprek daarover.

26-11-2021
1

De curatoren heeft met verschillende partijen onderhandelingen gevoerd en er
is een koopovereenkomst met een partij tot stand gekomen.

25-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een voorraad van diverse artikelen, w aaronder
feestartikelen, posters en airfryers. Die voorraad w erd verkocht via Bol.com.

26-11-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft nog in beraad op w elke w ijze deze voorraad te gelde w ordt
gemaakt en is daarover met verschillende partijen in gesprek.

3.8 Andere activa

26-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Mazda

€ 12.000,00

Domeinnaam/handelsnaam/content
totaal

Boedelbijdrage

€ 302,50
€ 12.302,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
De Mazda behoorde in eigendom de aan de leasemaatschappij. De curator
heeft in overleg met de leasemaatschappij de Mazda verkocht. De nettoopbrengst na aftrek van de vordering van de leasemaatschappij bedraagt EUR
1.021,25.

25-03-2022
2

Daarnaast heeft de curator de domeinnaam (inclusief handelsnaam en content
op de w ebsite) verkocht voor een bedrag van EUR 302,50 inclusief btw .

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft in de voorliggende verslagperiode veel partijen benaderd om
tot een verkoop van de bedrijfsinventaris te komen. Na diverse
onderhandelingen heeft de curator de bedrijfsinventaris en voorraad verkocht
aan de hoogste bieder.

25-03-2022
2

De curator heeft parallel daaraan de Mazda en de domeinnaam verkocht. Met
betrekking tot de Mazda w as intensief contact nodig met de leasemaatschappij
om tot afspraken te komen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is nog niet bekend met debiteuren.

26-11-2021
1

Er zijn geen debiteuren.

25-03-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

Toelichting vordering van bank(en)

26-11-2021
1

Er heeft zich tot op heden geen bank gemeld met enige vordering.

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leaseovereenkomsten voor de voertuigen. Gefailleerde maakt
gebruik van drie verhuisw agens en één personenauto.

26-11-2021
1

één verhuisw agen w as operational lease en die is inmiddels opgehaald door
de leasemaatschappij.
De andere tw ee verhuisw agens en de personenauto zijn financial lease
(eigendom bij leasemaatschappij tot betaling overeengekomen vergoeding).
De curator heeft nog in onderzoek of daarin een overw aarde is te verw achten
is daarover in gesprek met de leasemaatschappijen.
De curator heeft de personenauto (Mazda) verkocht en de schuld aan de
leasemaatschappij ingelost.

25-03-2022
2

De andere voertuigen zijn opgehaald door de verschillende
leasemaatschappijen. De voertuigen zijn inmiddels verkocht en de
leasemaatschappij heeft de restantvordering ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft geen crediteur een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

26-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Er heeft geen crediteur een retentierecht ingeroepen.

26-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft geen crediteur een beroep gedaan op het reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-11-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren op faillissementsdatum reeds gestaakt.

26-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met verschillende partijen in gesprek over de overname van de
activa en activiteiten (w aaronder handelsnaam, domeinnaam etc.).

26-11-2021
1

De curator heeft diverse activa verkocht.

25-03-2022
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog niet de volledige digitale administratie ontvangen.

26-11-2021
1

De curator heeft de volledige administratie ontvangen en in de afgelopen
periode een boekenonderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de
boekhoudverplichting.

25-03-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft dit nog in onderzoek

26-11-2021
1

Er is geen jaarrekening gemaakt ten behoeve van de BV en de termijn
daarvoor w as vanw ege de oprichting in 2020 ook nog niet verstreken. Dit
onderdeel is daarmee afgerond.

26-07-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek.

26-11-2021
1

De eenmanszaak van de DGA is ingebracht in de BV en daarmee is aan de
stortingsverplichting voldaan.

25-03-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-11-2021
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

26-07-2022
3

De curator heeft zijn onderzoek in de afrondende fase. In de komende
verslagperiode w ordt dit definitief afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

In onderzoek

25-03-2022
2

Toelichting
In de voorliggende verslagperiode is het boekenonderzoek afgerond. De
curator zal in de komende verslagperiode een definitieve beoordeling geven
over eventuele paulianeuze handelingen.

Nee
Toelichting
De curator is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-07-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de voorliggende verslagperiode is het boekenonderzoek afgerond. De
curator zal in de komende verslagperiode een definitieve beoordeling geven
over de rechtmatigheid.

25-03-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.052,44

26-11-2021
1

Toelichting
Dit betreft de vordering van de verhuurder over een periode van 3 maanden.

€ 7.260,55

26-07-2022
3

Toelichting
Dit betreft loonvordering van het UW V ex art 66 lid 1 W W

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.837,00

26-11-2021
1

€ 18.454,00

25-03-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.237,93
Toelichting
UW V premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 W W : € 1.366,84
UW V pensioenpremie ex art 66 lid 2 W W : € 1.331,75
UW V loonvordering ex art 66 lid 1 W W (preferent ex art 6:28 sub e): €
10.585,75
UW V premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 W W : € 2.953,59

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-07-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

26-11-2021
1

11

25-03-2022
2

12

26-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.021,10

26-11-2021
1

Toelichting
Hiervan is € 10.862,56 een huurschuld.

€ 21.239,02

25-03-2022
2

€ 26.065,57

26-07-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van een procedure.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

26-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode inspannen om tot verkoop van de
activa over te gaan. Daarna zal hij een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

26-11-2021
1

De curator zal in de komende periode een beslissing nemen over de
bevindingen uit het boekenonderzoek. Vervolgens is de verw achting dat het
faillissement over een niet al te lange termijn kan w orden afgew ikkeld.

25-03-2022
2

De curator zal in de komende periode de laatste onderdelen van het
boekenonderzoek (aansprakelijkheid bestuur) afronden. Daarna kan naar
alle w aarschijnlijkheid tot opheffing van het faillissement w orden
overgegaan.

26-07-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

26-11-2021
1

De curator verw acht dat het faillissement in de komende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.

26-07-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-07-2022
3

