Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
18-07-2022
F.08/21/159
NL:TZ:0000205681:F001
03-11-2021

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr F. Kolkman

Algemene gegevens
Naam onderneming
MKD B.V.
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MKD
B.V., tevens handelende onder de naam MEGA KEUKEN DEAL, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78114799,
statutair gevestigd te Almelo en voorheen kantoorhoudende te (7461 TS)
Rijssen aan de Jutestraat 27.
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten uit de inkoop, verkoop, distributie en het leasen van- en de handel
in producten op het gebied van keukens, alsmede monteren van keukens en
overige dienstverlening.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt vanaf de datum oprichting (25
mei 2020) tot 31 december 2021. Om die reden is geen jaarrekening
beschikbaar. De curator beschikt ook nog niet over de interne administratie
zodat dit onderdeel van het verslag (nog) niet gevuld kan w orden.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1
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Toelichting
De bestuurder w as het enige personeelslid van de gefailleerde vennootschap.

Boedelsaldo
€ 6,92
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per verslagdatum € 6,92.

€ 61,30

13-04-2022
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 13 april 2022 € 61,30.

€ 2.508,86
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 18 juli 2022 € 2.508,86.

Verslagperiode
van
3-11-2021

30-12-2021
1

t/m
30-12-2021
van
31-12-2021

13-04-2022
2

t/m
13-4-2022
van
14-4-2022
t/m
18-7-2022

Bestede uren

18-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 48 min

2

44 uur 36 min

3

38 uur 39 min

totaal

148 uur 3 min

Toelichting bestede uren
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 rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap. De
vennootschap is opgericht op 25 mei 2020. De eerste inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 26 mei 202. Het
geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt €
1,20.
De oprichting van MKD B.V. heeft plaats gevonden door de heer W illem Patrick
Van der Velden die voor 100 % deelneemt in het aandelenkapitaal van de
vennootschap en die bij de oprichting is aangesteld tot bestuurder van de
vennootschap.
Volgens de meest recente statuten is het doel van de vennootschap de
inkoop, verkoop, distributie en het leasen van- en de handel in producten op
het gebied van keukens en andere producten die van belang zijn of kunnen
zijn voor de vennootschap, alsmede monteren van keukens en overige
dienstverlening; het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezw aren en
vervreemden van goederen -rechten van intellectuele eigendom daaronder
begrepen-, zomede het beleggen van vermogen; het ter leen verstrekken of
doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet - uitsluitend - aan
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de
Vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
het sluiten van overeenkomsten w aarbij de Vennootschap zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zow el persoonlijk als
zakelijk, of zich naast of voor anderen (tot zekerheid) verbindt, in het bijzonder
-doch niet u itsluitend ten behoeve van dochtermaatschappijen,
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap; het
uitvoeren van pensioen- en stamrechtovereenkomsten; het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

30-12-2021
1

De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn
opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de
voormalige feitelijke w erkzaamheden sluiten hierbij aan. W el w erd volgens
verklaring van de bestuurder de montage van de geleverde keukens volledig
uitbesteed aan derden.
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat op het bedrijfsadres aan de
Jutestraat 27 te Rijssen volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel tot 13 december 2019 de vennootschap Megakeukendeal B.V.
gevestigd w as. Deze vennootschap is door de heer Van der Velden op 19
oktober 2017 opgericht onder de naam S&S XXL Constructions B.V. Op 15 mei
2018 zijn de statuten van de vennootschap gew ijzigd en heeft de
vennootschap de naam Megakeukendeal B.V. gekregen.
Deze vennootschap ontplooide op het adres aan de Jutestraat 27 te Rijssen
activiteiten die gelijk w aren aan de activiteiten van gefailleerde. Kort na de
opening is op 28 juli 2019 brand uitgebroken in het bedrijfspand w aardoor
grote schade is ontstaan aan de aanw ezige keukens. De verzekeringsuitkering
ter zake van de brand is in deze vennootschap ontvangen.
De heer Van der Velden heeft zijn 100% aandelen in die vennootschap
verkocht in december 2020. Na die verkoop heeft de huidige bestuurder en
aandeelhouder van die vennootschap de statuten gew ijzigd en heeft de
vennootschap de naam Maxi Deal Keuken B.V. verkregen.
Nu de vestigingsdata, de activiteiten en de adressen van deze beide
vennootschappen elkaar deels overlappen zal de curator ter zake nader
onderzoek instellen.
Voor een overzicht van de organisatiestructuur verw ijst de curator naar het
organigram w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures. Deze heeft
de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op de faillissementsdatum een bedrijfsautoverzekering
aangetroffen alsmede een polis voor een inventaris- en
bedrijfsschadeverzekering. De curator heeft de lopende verzekeringen per
faillissementsdatum opgezegd. Uit een bericht van de verzekeraar blijkt dat er
sprake is van een achterstand in de premiebetaling zodat ter zake geen
premierestitutie zal volgen.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Met betrekking tot het bedrijfspand aan de Jutestraat 27 te Rijssen is op 18
februari 2019 een huurovereenkomst door de verhuurder gesloten met
Megakeukendeal B.V. (zie hoofdstuk 1.1 van dit verslag) Die huurovereenkomst
is aangegaan op 1 maart 2019 voor de duur van 5 jaren. De huurprijs bedroeg
oorspronkelijk € 2.035,-- per maand incl. BTW . Volgens de gegevens van de
Kamer van Koophandel is deze vennootschap op 19 december 2019 vertrokken
naar een nieuw vestigingsadres.
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Op een voor de curator onbekende datum heeft MKD B.V. het bedrijfspand
betrokken zonder dat ter zake een nieuw e huurovereenkomst is opgesteld.
In verband met een achterstand in de betaling van de huurtermijnen heeft de
verhuurder MKD B.V. gedagvaard en betaling van de achterstallige huur van
ruim € 15.000,-- gevorderd alsmede de ontruiming van het bedrijfspand. Op 21
september 2021 heeft de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo de vordering van
de verhuurder toegew ezen en gefailleerde veroordeeld tot betaling van de
achterstallige huur te vermeerderen met boetes, kosten en rente. Tevens is de
vordering tot ontruiming toegew ezen.
Nu de huurovereenkomst op faillissementsdatum nog niet w as opgezegd heeft
de curator deze op 3 november 2021 opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn.
Nadien is de curator gebleken dat MKD B.V. formeel niet de huurder is van het
bedrijfspand, maar Maxi keuken Deal B.V. De curator doet nader onderzoek
naar deze situatie.
Van de verhuurder heeft de curator begrepen dat gefailleerde het pand op 1
oktober 2021 heeft verlaten zonder de show room volledig te ontruimen. De
verhuurder heeft ter zake een vordering ingediend w elke door de curator op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaats. De
verhuurder zou de achtergelaten goederen afgevoerd hebben. De curator
heeft afgifte van die goederen van de verhuurder gevorderd.
Na inspectie heeft de curator besloten zijn aanspraak op de achtergelaten
goederen te laten varen, gelet op de zeer beperkte w aarde van die goederen.

1.5 Oorzaak faillissement

13-04-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder zou de oorzaak van het faillissement
gelegen zijn in de hevige concurrentie in de verkoop van keukens en
apparatuur. Door de handel op internet is de marge op apparatuur te laag om
w instgevend te kunnen zijn. Ook w erd de onderneming geconfronteerd met
prijsverhoging door de leveranciers van inmiddels verkochte keukens, w elke
verhogingen niet konden w orden doorberekend aan de kopers.

30-12-2021
1

Volgens de bestuurder is de coronacrisis de nekslag gew eest voor de
onderneming. De show room is ruim drie maanden dicht gew eest en na het
heropenen van de show room duurde het 4 a 5 maanden voordat w eer
inkomsten w erden gegenereerd. Dit w as te w ijten aan de lange levertijd voor
een nieuw e keuken.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken w elke hebben geleid tot
het faillissement van de onderneming en zal hierover in een volgend verslag
nader berichten.
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is van mening dat de oorzaak van
het faillissement is te w ijten aan onbehoorlijk bestuur en verw ijst ter zake
naar hetgeen hierover is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
Toelichting
Volgens zijn verklaring is de bestuurder de enige w erknemer van de
vennootschap. De curator heeft dat dienstverband met elektronische
toestemming van de rechter-commissaris op 10 november 2021 voorw aardelijk
opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn. De opzegging
heeft plaats gevonden middels een regulier- en aangetekend verzonden brief.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as in het jaar voorafgaande aan het
faillissement sprake van een gelijk aantal personeelsleden.

Personeelsleden
2

18-07-2022
3

Toelichting
Op 23 juni 2022 heeft zich een persoon bij de curator gemeld. Deze gaf aan
van 20 maart 2021 tot 20 mei 2021 w erkzaam te zijn gew eest bij gefailleerde
op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst. Nadien zijn geen
w erkzaamheden meer verricht. Over de genoemde periode zou geen loon
uitbetaald zijn. De curator heeft de desbetreffende persoon doorverw ezen
naar het UW V.
De curator heeft dat dienstverband met elektronische toestemming van de
rechter-commissaris op 24 juni 2022 opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn. De opzegging heeft plaats gevonden middels een
regulier- en aangetekend verzonden brief.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-6-2022

1

8-11-2021

1

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
30-12-2021
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Onderzoek bestaan en omvang personeelsverband
Verzoek machtiging ontslag
Aanzeggen ontslag

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing nu na onderzoek van de curator is gebleken dat geen
onroerende zaken ten name van gefailleerde geregistreerd staan bij het
Kadaster.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
30-12-2021
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Onderzoek naar bezit onroerende zaken
Raadplegen register Kadaster

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Na onderzoek heeft de curator geconstateerd dat de heer Van der Velden op 3
november 2021 een bedrijfsauto van gefailleerde heeft ingeleverd bij een
deurw aarderskantoor in Almelo in verband met de openstaande huurschuld.
De betreffende de deurw aarder heeft de auto dezelfde dag onderhandse
verkocht voor een bedrag van € 150,--. De curator heeft de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.
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In het bedrijfspand aan de Jutestraat 27 te Rijssen heeft de curator geen
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Daarbij merkt de curator op dat de verhuurder
al w as begonnen met het ontruimen van het pand en naar eigen zeggen
diverse zaken heeft laten afvoeren als afval. De curator heeft de verhuurder
gesommeerd die goederen alsnog aan hem af te geven.
Na nadere inspectie heeft de curator -in verband met de zeer geringe w aarde
van die goederen- afgezien van zijn vordering jegens de verhuurder van de
Jutestraat 27 te Rijssen tot afgifte van die goederen.
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De curator heeft de gerechtsdeurw aarder gesommeerd tot betaling van een
schadevergoeding van € 2.500,-- te vermeerderen met rente en kosten nu de
door de deurw aarder verkochte VW Caddy tot de boedel van het onderhavige
faillissement behoort. Op de verslagdatum w as de gestelde betalingstermijn
nog niet verstreken.
Op 7 juni 2022 heeft de rechter-commissaris machtiging verleend om de
gerechtsdeurw aarder in kw estie in rechte te betrekken. De dagvaarding is op
7 juli 2022 aan de betreffende gerechtsdeurw aarder betekend voor de zitting
van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van dinsdag 19 juli 2022.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van bodemvoorrecht van de fiscus nu gefailleerde niet langer
toegang had tot de voormalige bedrijfsruimte aan de Jutestraat 27 te Rijssen
omdat de verhuurder de sloten van het pand op 1 oktober 2021 heeft
vervangen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen.
Onderzoek verkoop VW Caddy
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Sommatie deurw aarder inzake VW Caddy

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Show roomkeukens

€ 847,00

€ 0,00

totaal

€ 847,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het voormalige bedrijfspand aan de Jutestraat 27 te Rijssen heeft de curator
slechts enkele delen van keukens aangetroffen. Na informatie van een tipgever
heeft de curator geconstateerd dat op marktplaats.nl keukens w erden
aangetroffen w elke mogelijk aan de gefailleerde vennootschap in eigendom
toebehoren.
Een medew erker van de curator heeft onder een schuilnaam contact gezocht
met de verkoper en een bieding uitgebracht op een aangeboden keuken en
daarbij een afspraak gemaakt voor een bezichtiging van die keuken in een
opslagloods in de gemeente W ierden.
Omdat het voor de curator niet duidelijk w as w ie de keukens te koop aan heeft
geboden heeft de curator op 5 november 2021 van de rechter-commissaris een
beschikking machtiging tot binnentreding van enkele bedrijfspanden
ontvangen.
Met assistentie van een gerechtsdeurw aarder en een hulpofficier van justitie
heeft de curator zich naar de opslagloods in W ierden begeven alw aar de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap w erd aangetroffen die trachtte
de keuken te verkopen aan de medew erker van de curator. In de opslag heeft
de curator nog plusminus acht gedemonteerde show roomkeukens, een
gedemonteerd show roombadkamermeubel en keukenapparatuur
aangetroffen.
De bestuurder gaf in onsamenhangende verklaring aan dat deze apparatuur
zou zijn gestolen en dat hij deze zojuist had teruggevonden. Nu deze
opslagloods door de bestuurder in privé w erd gehuurd is de curator van
mening dat deze verklaring niet acceptabel is.
De curator heeft de bestuurder de toegang tot de opslagruimte ontzegd en de
loods voorzien van een nieuw slot. De curator onderzoekt de mogelijkheden
om de keukens te gelde te maken.
De curator heeft de aangetroffen keukens laten taxeren door Troostw ijk
W aardering & Advies B.V. te Amsterdam. Nu de keukens nog niet zijn verkocht
ziet de curator af van het vermelden van de getaxeerde w aarden.
De bestuurder verklaarde ter plaats ook dat nog meer keukens zouden zijn
opgeslagen in een loods in Rijssen. Deze zouden samen met de keukens w elke
zijn aangetroffen in W ierden door een kennis zijn ontvreemd, van w elke
diefstal door de heer Van der Velden ook aangifte is gedaan.
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Met de machtiging binnentreding heeft de curator met medew erking van de
huurder in de bedoelde loods in Rijssen nog plusminus tw ee gedemonteerde
show roomkeukens aangetroffen w elke tot de boedel behoren. De huurder is
door de curator aangesteld tot bew aarder van die keukens. De curator
onderzoekt de mogelijkheden om ook die keukens te gelde te maken.
Opvallend is dat alle eerder in de keukens aanw ezige inbouw apparatuur niet is
aangetroffen. De curator doet ter zake nader onderzoek.
De curator heeft getracht een van de keukens w elke opgeslagen staan in de
loods van de kennis die als bew aarder is aangesteld te gelde te maken. Ter
zake w as overeenstemming bereikt met een gegadigde onder voorbehoud van
een inspectie. Bij inspectie ter plaatse bleek dat de keuken niet compleet w as
en dat delen van de keuken beschadigd w aren. Om die reden heeft de
gegadigde afgezien van de koop.
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De rechter-commissaris heeft de rechter-commissaris met betrekking tot deze
tw ee keukens een voorstel gedaan. Ook heeft de curator met de rechtercommissaris afspraken gemaakt omtrent het te gelde maken van de overige
gedemonteerde show roomkeukens in de loods in W ierden.
De curator heeft 1 keuken verkocht. De curator heeft op 16 april 2022 de
koopsom van € 242,-- op de faillissementsrekening ontvangen. Voorts heeft
de curator de gedemonteerde show roomkeukens en inventaris w elke in de
loods in W ierden stonden, met toestemming van de rechter-commissaris,
verkocht. De curator heeft de koopsom van € 605,-- op 14 juni 2022 op de
faillissementsrekening ontvangen.
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Met betrekking tot de verdw enen inbouw apparatuur heeft de bestuurder de
curator tot op heden geen acceptabele verklaring gegeven. De curator heeft
een voorstel aan de rechter-commissaris gedaan dat op 7 juni 2022 is
geaccepteerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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Onderzoek bestaan en omvang voorraden
Onderzoek marktplaats
Afspraak bezichtiging aangeboden keukens
Uitvoeren machtiging binnentreding

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Claim autoverzekering

€ 0,00

€ 0,00

W aarborgsom Post.NL

€ 54,38

€ 0,00

€ 6,92

€ 0,00

€ 61,30

€ 0,00

Saldo ABN-AMRO
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De heer Van der Velde blijkt begin oktober 2021 buiten zijn schuld betrokken
te zijn gew eest bij een aanrijding met de bedrijfsauto. Deze heeft daarbij
schade opgelopen. Ter zake is een partij aansprakelijk gesteld en een derde is
bezig met het incasseren van de schade-uitkering. De curator heeft dit bedrijf
bericht dat gelet op het faillissement de schade-uitkering uitsluitend bevrijdend
aan de curator kan w orden betaald.
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Bij de ABN-AMRO heeft de curator een lopende bankrekening aangetroffen
w elke op faillissementsdatum een saldo vertoonde van € 6,92. De curator
heeft dit saldo opgevraagd bij de ABN-AMRO en op 26 november 2021 op de
faillissementsrekening ontvangen.
Op 11 maart 2022 heeft de curator op de faillissementsrekening een betaling
van € 54,38 van de ABN-AMRO ontvangen. Dat bedrag ziet op de terugbetaling
van een borgsom door Post.NL.
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Met betrekking tot de schade heeft de curator aan de betreffende partij op
27 juni 2022 een aansprakelijkstelling verstuurd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar bestaan schadeclaim
Aanschrijven verzekeraar
Aanschrijven schade-afw ikkelaar
Opvragen creditsaldo ABN-AMRO
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Diverse debiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
De bestuurder geeft aan dat er meerdere debiteuren zijn uit hoofde van de
levering van keukens. In de meeste gevallen zou er sprake van een geschil
omtrent de levering van de keukens w aardoor de koper een deel van de
koopsom heeft achtergehouden.
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De curator heeft bij de bestuurder de debiteurenlijst en debiteurendossiers
opgevraagd maar tot op de verslagdatum niet ontvangen. Zodra de curator
over deze informatie beschikt zal een beoordeling van de debiteuren plaats
vinden.
De heer Van der Velden heeft enige informatie aangereikt met betrekking tot
de openstaande debiteuren. Deze informatie is dusdanig onvolledig dat het
voor de curator vooralsnog onmogelijk is op basis van die informatie nadere
actie te ondernemen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen debiteurenlijst en debiteurendossiers
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen spraak van externe bankfinancieringen.

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.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van keukenapparatuur heeft aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft bij deze partij aanvullende informatie
opgevraagd en zal na ontvangst deze aanspraak nader beoordelen.
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De curator heeft na onderzoek de aanspraak op eigendomsvoorbehoud
afgew ezen nu de goederen niet zijn aangetroffen.
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Een leverancier van keukenapparatuur heeft aanspraak gemaakt op
reclamerecht. De curator heeft bij deze partij aanvullende informatie
opgevraagd en zal na ontvangst deze aanspraak nader beoordelen.
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De curator heeft na onderzoek de aanspraak op het recht van reclame
afgew ezen nu de goederen niet zijn aangetroffen.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

30-12-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar externe financieringen
Opvragen informatie met betrekking tot eigendomsvoorbehoud/recht van
reclame

6. Voortzetten/doorstart onderneming
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Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu gefailleerde de bedrijfsruimte in oktober 2021 reeds grotendeels heeft
ontruimd en de verhuurder de sloten van het pand heeft vervangen kan er van
het voortzetten van de onderneming geen sprake zijn.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 6.1 van dit
verslag.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft op faillissementsdatum geen administratie ontvangen. De
bestuurder heeft verklaard dat de administratie in eigen beheer w erd
bijgehouden middels een boekhoudprogramma op een lokale computer. De
boekhouding zou zijn bijgew erkt tot medio september 2021. De curator heeft
deze computer bij de bestuurder opgevraagd maar tot op de verslagdatum
nog niet ontvangen.
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De curator heeft ook geen papieren administratie aangetroffen. Deze zou
volgens de verklaring van de bestuurder zijn opgeslagen in de loods in Rijssen
w aar ook enkele keukens zijn aangetroffen. De curator heeft daar geen
administratie aangetroffen. De huurder van het pand heeft schriftelijk verklaard
ook geen administratie onder zich te hebben.
De curator heeft de bestuurder ter zake meerdere malen schriftelijk verzocht
en gesommeerd de administratie aan te leveren. Nu hier niet aan is voldaan
heeft de curator de rechter-commissaris voorgesteld de heer Van der Velden
op te roepen voor een verhoor w elke op 29 november 2021 heeft plaats
gevonden. Daarbij heeft de bestuurder verklaard dat een derde zow el de
administratie als de inbouw apparatuur onder zich heeft genomen.
Die derde heeft schriftelijk aan de curator verklaard geen administratie onder
zich te hebben en ook nooit te hebben gehad. De curator heeft de kw estie van
de inbouw apparatuur voorgelegd aan de derde maar ter zake nog geen
reactie ontvangen.
Op 10 december 2021 heeft de heer Van der Velden via de mail nog stukken
aan de curator toegezonden. De stukken bestaan uit enkele inkoop- en
verkoopfacturen, de oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister. De
curator heeft de heer Van der Velden opnieuw aangeschreven inzake het
aanleveren van de administratie.
De curator stelt zicht gelet op de bovenstaande bevindingen vooralsnog op het
standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
De heer Van der Velden heeft op 31 januari 2022 alsnog een computer
aangeleverd met daarop een boekhoudprogramma en daarnaast stukken uit
de fysieke administratie. Na onderzoek van deze zaken concludeert de curator
dat nog steeds niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Zo vertonen de
boekingen in het boekhoudprogramma dusdanige manco's dat hieruit niet ten
alle tijde de rechten en plichten van MKD B.V. kunnen w orden gekend. Tevens
zijn ondanks herhaalde verzoeken en sommaties tot op 13 april 2022 niet alle
gevraagde stukken aangeleverd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing nu het eerste boekjaar van gefailleerde loopt van 25 mei
2020 tot en met 31 december 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de oprichtingsakte bedraagt het geplaats en volgestort
aandelenkapitaal € 1,20, bestaande uit 120 aandelen van elk € 0,01. Om die
reden heeft de curator geen verder onderzoek gedaan naar de
volstortingsplicht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
De curator doet nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en zal over de
uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten. Nu de
administratie niet bij de curator is aangeleverd lijkt in elk geval op basis
daarvan al sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

Ja
Toelichting
De curator heeft de heer Van der Velden op 11 februari 2022 aansprakelijk
gesteld voor het deficit in dit faillissement w egens onbehoorlijk bestuur
w egens het niet voldoen aan de boekhoudplicht. De heer Van der Velden heeft
niet gereageerd op die aansprakelijkstelling.
Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. februari 2022 heeft de curator
de heer Van der Velden ter zake gedagvaard. De curator verw ijst naar
hetgeen hierover is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Ja
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Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder kort voor het uitspreken van
het faillissement van de vennootschap een bedrag van € 16.000,-- heeft
overgeboekt van de zakelijke bankrekening naar zijn privé bankrekening ter
inlossing van een verstrekte lening.
De curator heeft deze rechtshandeling aangemerkt als een paulianeuze
transactie en deze vernietigd en de bestuurder op 11 november 2021
aangeschreven tot terugbetaling van dat bedrag. De heer Van der Velden
heeft tijdens het verhoor op 29 november 2021 ter zake verklaard dat deze
bedragen zouden zien op terugbetaling van door hem voorgeschoten
bedragen voor zakelijk uitgaven. Dit standpunt is op geen enkele w ijze
onderbouw d.
Tot op de verslagdatum heeft de curator geen betaling van de heer Van der
Velden ontvangen. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.

Ja
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Toelichting
De curator heeft de heer Van der Velden nogmaals gesommeerd tot betaling
van het bedrag van € 16.000,--. Omdat betaling uitbleef heeft de curator met
elektronische machtiging van de rechter-commissaris en met verlof van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 10
februari 2022 op 11 februari 2022 conservatoir beslag gelegd op
vermogensbestanddelen van de heer Van der Velden.
Op 25 februari 2022 is de heer Van der Velden ter zake gedagvaard voor de rol
van 9 maart 2022. De curator verw ijst naar hetgeen hierover is vermeld onder
hoofdstuk 9 van dit verslag.

Ja
Toelichting
Met betrekking tot het conservatoir beslag op de vermogensbestanddelen
van de heer Van der Velden, heeft de heer Van der Velden getracht een
motorfiets, w elke onder het beslag valt, te onttrekken aan het beslag. De
heer Van der Velden had drie personen, w aarbij hij een schuld heeft,
toestemming gegeven de vermogensbestanddelen in de loods in W ierden op
te halen. De curator heeft dit op 8 juni 2022 w eten te voorkomen. De heer
Van der Velden heeft op 9 juni 2022 de curator bericht dat hij die nacht is
afgeperst en bedreigd en dat hij met zijn gezin is ondergedoken. Door de
politie zijn in verband daarmee volgens de verklaring van de heer Van der
Velden drie personen opgepakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Hat afvoeren en het voor de curator verbergen houden van de voorraad
show roomkeukens en het niet hebben van een deugdelijke administratie
geven de curator een voorlopige indicatie inzake het onbehoorlijk bestuur. De
curator zet zijn onderzoek naar andere onrechtmatigheden voort en zal over
de uitkomst in een volgend verslag nader berichten.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek boekhoudplicht
Onderzoek volstortingsplicht
Eerste onderzoek onbehoorlijk bestuur
Eerste onderzoek paulianeuze transacties
Vernietigen paulianeuze rechtshandeling

Nader onderzoek boekhoudplicht
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.877,90
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Toelichting
De kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor
het verw erken van de vorderingen belopen tot op 3 december 2021 € 45,38
incl. BTW .
De verhuurder van het bedrijfspand aan de Jutestraat 27 te Rijssen heeft een
boedelvordering ingediend voor de verschuldigde huur over de w ettelijke
opzegtermijn tot een bedrag van € 6.832,52 incl. BTW . De curator heeft deze
vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende boedelvorderingen.

€ 51,43
Toelichting
De kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor
het verw erken van de vorderingen belopen tot op 13 april 2022 € 51,43 incl.
BTW .
De verhuurder heeft zijn boedelvordering inzake de huur ad € 6.832,52
schriftelijk ingetrokken nu de curator bereid w as af te zien van de w ettelijke
opzegtermijn, zodat de verhuurder eerder over het pand kon beschikken. Om
die reden heeft de curator de boedelvordering van de verhuurder verw ijderd
van de lijst van boedelvorderingen.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris bij het Ministerie
van Justitie een garantie gevraagd voor de kosten van het vooronderzoek
naar het onbehoorlijk bestuur door - en de verhaalsmogelijkheden bij de heer
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Van der Velden. Ter zake is een garantie verleend tot een bedrag van €
2.712,--.
De curator heeft vanaf de garantstellingsrekening een bedrag van € 1.111,44
overgeboekt naar de faillissementsrekening en met toestemming van de
rechter-commissaris d.d. 16 februari 2022 en 1 maart 2022 tw ee nota's van de
gerechtsdeurw aarder tot een totaal van € 1.111,44 ten laste van de
faillissementsrekening voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.068,00
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor tw ee onbetaald gebleven
aanslagen loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting tot een
totaalbedrag van € 11.068,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op
grond van art. 22 IW .
Daarnaast verw acht de curator dat de fiscus een naheffingsaanslag
omzetbelasting zal opleggen op grond van art 29 lid 7 w et OB voor de ten
onrechte in aftrek gebrachte omzetbelasting op de ontvangen facturen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Nu -buiten de bestuurder- geen sprake is van personeel verw acht de curator
geen vordering van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend voor de
kosten van het aanvragen van het faillissement tot een bedrag van € 1.500,-en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub a
BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

30-12-2021
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Toelichting
De curator beschikt niet over de crediteurenadministratie. Op basis van andere
informatie heeft de curator zes crediteuren aangeschreven. Tot op de
verslagdatum hebben in totaal tien concurrente crediteuren hun vorderingen
ingediend.
Zodra de curator over de crediteurenadministratie beschikt zullen ook de
overige crediteuren in dit faillissement w orden aangeschreven.

13
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Toelichting
Tot op 13 april 2022 hebben in totaal dertien concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 128.687,05
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Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door tien concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 128.687,05.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

€ 135.973,75
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Toelichting
In het faillissement zijn tot op 13 april 2022 door dertien concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 135.973,76.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren;
Aanschrijven crediteuren;
Verw erken en bevestigen ingediende vorderingen;

Verw erken, aanpassen en bevestigen ingediende vorderingen
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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W ederpartij in deze procedure is de heer Dhr. W .P. van der Velden, bestuurder
en enig aandeelhouder van MKD B.V.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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De curator heeft de heer Van der Velden op 25 februari 2022 gedagvaard voor
de rol van 9 maart. De curator eist -kort samengevat- betaling van het deficit in
dit faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur.(zie ook hoofdstuk 7.5 van
dit verslag) alsmede betaling van het paulianeus door de heer Van der Velden
overgeboekte bedrag van € 16.000,-- (zie ook hoofdstuk 7.6 van dit verslag).
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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Mr. S.J.M. Masselink te Almelo heeft zich gesteld voor de heer Van der Velden.
De procedure staat thans op de rol van 20 april 2022 voor de conclusie van
antw oord aan de zijde van de heer Van der Velden.
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Mr. S.J.M. Masselink heeft zich onttrokken en mr. S. van Buuren heeft zich
gesteld voor de heer Van der Velden. Mr. Van Buuren heeft op 11 mei 2022
haar conclusie van antw oord ingediend. Daarna heeft mr. Van Buuren zich
onttrokken.
Op 15 juli 2022 heeft de comparitie van partijen bij de Rechtbank Overijssel,
locatie Almelo plaatsgevonden, zonder advocaat aan de zijde van de heer
Van der Velden. De zaak staat nu voor vonnis op 31 augustus 2022.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

Opstellen verzoek verlof conservatoir beslag
Opdracht tot het laten leggen van beslagen
Dagvaarding opstellen en uit laten brengen

10. Overig
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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.
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1. Onderzoek vestiging meerdere vennootschappen op zelfde adres
(hoofdstuk 1.1)
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek rechtsgeldigheid huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(3 maanden en 4 uren)
3. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 10 uren)
4. Nader onderzoek/actie verkoop bedrijfsauto (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 5 uren)
5. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.6)
(2 maand en 20 uren)
6. Onderzoek verdw enen inbouw apparatuur (hoofdstuk 3.6)
(3 maanden en 10 uren)
7. Innen schade-uitkering bedrijfsauto (hoofdstuk 3.8)
(2 maanden en 4 uren)
8. Nader onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(2 maanden en 10 uren)
9. Nadere beoordeling aanspraak eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.5)
(2 maanden en 3 uren)
10. Nadere beoordeling aanspraak recht van reclame (hoofdstuk 5.5)
(2 maanden en 3 uren)
11. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 15 uren)
12. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren)
13. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(2 maanden en 3 uren)
14. Nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 8 uren)
15. Nader onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren)
16. Nader onderzoek naar bestaan en omvang crediteuren (hoofdstuk 8.5)
(1 maand en 4 uren)

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. Hierbij merkt de curator op dat een deel
van de w erkzaamheden niet afgew ikkeld kan w orden w egens het ontbreken
van (een deel van) de administratie van gefailleerde.
1. Onderzoek vestiging meerdere vennootschappen op zelfde adres
(hoofdstuk 1.1)
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek rechtsgeldigheid huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(3 maanden en 4 uren)
3. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 10 uren) (afgew ikkeld)
4. Nader onderzoek/actie verkoop bedrijfsauto (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 5 uren)
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5. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.6)
(2 maand en 20 uren)
6. Onderzoek verdw enen inbouw apparatuur (hoofdstuk 3.6)
(3 maanden en 10 uren)
7. Innen schade-uitkering bedrijfsauto (hoofdstuk 3.8)
(2 maanden en 4 uren)
8. Nader onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(2 maanden en 10 uren)
9. Nadere beoordeling aanspraak eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.5)
(2 maanden en 3 uren) (afgew ikkeld)
10. Nadere beoordeling aanspraak recht van reclame (hoofdstuk 5.5)
(2 maanden en 3 uren) (afgew ikkeld)
11. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 15 uren) (afgew ikkeld)
12. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
13. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(2 maanden en 3 uren) (afgew ikkeld)
14. Nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
15. Nader onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
16. Nader onderzoek naar bestaan en omvang crediteuren (hoofdstuk 8.5)
(1 maand en 4 uren) (afgew ikkeld)
17. Procedure inzake onbehoorlijk bestuur en paulianeuze transactie
(hoofdstuk 9)
(4 maanden en 15 uren)

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. Hierbij merkt de curator op dat
een deel
van de w erkzaamheden niet afgew ikkeld kan w orden w egens het ontbreken
van (een deel van) de administratie van gefailleerde.
1. Onderzoek vestiging meerdere vennootschappen op zelfde adres
(hoofdstuk 1.1)
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek rechtsgeldigheid huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(3 maanden en 4 uren)
3. Procedure verkoop bedrijfsauto (hoofdstuk 3.3)
(3 maanden en 8 uren)
4. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.6)
(2 maand en 20 uren)
5. Onderzoek verdw enen inbouw apparatuur (hoofdstuk 3.6)
(3 maanden en 10 uren)
6. Innen schade-uitkering bedrijfsauto (hoofdstuk 3.8)
(2 maanden en 4 uren)
7. Nader onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(2 maanden en 10 uren)
8. Procedure inzake onbehoorlijk bestuur en paulianeuze transactie
(hoofdstuk 9)
(4 maanden en 15 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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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
18-10-2022
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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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