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R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr D. Koerselman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Thuisgekleed B.V.

12-03-2021
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Gegevens onderneming
Het faillissement betreft de besloten vennootschap Thuisgekleed B.V.,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 76956903,
gevestigd en kantoorhoudende te (8024 DN) Zw olle, aan de Tobias Asserlaan
9.
De failliete vennootschap is op 9 januari 2020 opgericht.

12-03-2021
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Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezighield
met detailhandel (verkoop van kleding) via internet. Daarnaast exploiteerde de
failliete vennootschap enkele fysieke w inkels. De focus w erd daarbij gelegd op
senioren en mensen met een beperking.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 192.751,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -97.086,00

€ 329.018,00

Toelichting financiële gegevens

12-03-2021
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Toelichting financiële gegevens
De voormelde gegevens zijn door de boekhouder van de failliete vennootschap
verstrekt.

12-03-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5

12-03-2021
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement 5 w erknemers in dienst bij de failliete
vennootschap.

Boedelsaldo
€ 27.797,34

12-03-2021
1

Toelichting
Dit betreft het boedelsaldo per 12 maart 2021.
€ 14.488,87

11-06-2021
2

Toelichting
Dit betreft het boedelsaldo per 11 juni 2021.
€ 14.488,87

26-08-2021
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Toelichting
De afgelopen periode w aren er geen bankmutaties.

Verslagperiode
van
27-1-2021

12-03-2021
1

t/m
12-3-2021
van
13-6-2021

11-06-2021
2

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021
t/m
26-8-2021

Bestede uren

26-08-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

116 uur 21 min

2

27 uur 12 min

3

9 uur 6 min

totaal

152 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Zie bijlage. Betreft de uren tot en met 10 maart 2021.

12-03-2021
1

Zie bijlage. Betreft de uren tot en met 9 juni 2021.

11-06-2021
2

Zie bijlage. Het betreft de uren tot en met 24 augustus 2021.

26-08-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandeelhouders van de failliete vennootschap zijn:

12-03-2021
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- de heer K.J. Storms, hierna: 'Storms' (60%) en:
- de besloten vennootschap J. Groen Beheer B.V. (40%).
Storms en J. Groen Beheer B.V. zijn tevens bestuurder van de failliete
vennootschap. De heer Jan Groen is bestuurder en enig aandeelhouder van J.
Groen Beheer B.V. Aldus zijn Storms en de heer Groen (indirect) bestuurders
van de failliete vennootschap. De dagelijkse leiding w as in handen van Storms.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

12-03-2021
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1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap had de gebruikelijke verzekeringen. In verband met
het beperkt doorw erken, w aarover hierna meer, is een deel van deze
verzekeringen gecontinueerd. Deze zullen nu w orden beëindigd.

12-03-2021
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Alle - bij de curator bekende - verzekeringen zijn beëindigd.

26-08-2021
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1.4 Huur
De failliete vennootschap huurde een tw eetal locaties in Nunspeet en Ommen.
Reeds voor datum faillissement zijn deze huurovereenkomsten geëindigd.

12-03-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht in 2020. De failliete vennootschap
exploiteerde een onderneming die bij oudere mensen en mensen in een
(verzorgings)tehuis langskw am om modeshow s e.d. te geven en mensen
aldaar te kleden (en dus kleding te verkopen). Hiervoor w as een investeerder
nodig. Deze w erd gevonden in J. Groen Beheer B.V. Eind februari 2020 startten
de activiteiten. Direct daarna volgde de Covid19-crisis, w aardoor de verkopen
moeizaam verliepen. In juni/juli 2020 w as er nog w el een opleving, maar in
september/oktober 2020 daalden de verkopen w eer drastisch. De omzet van
TG in 2020 viel hierdoor zeer laag uit. Door de Covid19-crisis w erd een
faillissement uiteindelijk onafw endbaar.

12-03-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

12-03-2021
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Toelichting
Bij de failliete vennootschap w aren op datum faillissement 5 w erknemers in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

12-03-2021
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Toelichting
In het afgelopen jaar (en dus kort na de oprichting van de failliete
vennootschap) zijn de voormelde w erknemers in dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-2-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het personeel op 1
februari 2021 ontslagen tijdens een digitale personeelsbijeenkomst. Door de
Covid-19- maatregelen w as het niet w enselijk dit fysiek te doen. Bij deze
bijeenkomst is aan de personeelsleden een toelichting gegeven en w erden zij
in staat gesteld vragen te stellen. De ontslagbrieven zijn op dezelfde datum
als de bijeenkomst per e-mail gezonden aan de w erknemers. De curator heeft
ook het UW V over het vorenstaande ingelicht.

12-03-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-03-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

12-03-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voertuig Opel Combo

€ 12.402,50

€ 0,00

totaal

€ 12.402,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige bedrijfsmiddelen betreft een voertuig van het merk en type Opel
Combo. De overige inventariszaken behoren in eigendom aan Storms toe en
vallen buiten dit faillissement.
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door de besloten vennootschap
Onlineveilingmeester.nl h.o.d.n. W aardemeesters (hierna: 'W aardemeesters').
Het voertuig is - na toestemming van de rechter-commissaris - verkocht voor
een bedrag ad € 10.250,00 (exclusief btw ) en aldus € 12.402,50 (inclusief
btw ). De getaxeerde onderhandse verkoopw aarde van het voertuig bedroeg €
10.000,00 (exclusief btw ). Deze verkoop is inmiddels afgew ikkeld.

12-03-2021
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In de afgelopen periode heeft de curator de aanw ezige bedrijfsmiddelen en
voorraden laten verkopen door inschakeling van Onlineveilingmeester.nl
(hierna: OVM). Deze verkoop vond online plaats, w aarbij tevens een kijk- en
ophaaldag is georganiseerd. De netto-opbrengst van de bedrijfsmiddelen
beloopt - zo bleek kort voor het opstellen van dit verslag - € 11.711,90 inclusief
btw . Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening gestort. In een volgend
verslag zal nader w orden ingevuld w elk deel van dat bedrag ziet op
bedrijfsmiddelen en w elk deel ziet op voorraden.

11-06-2021
2

Zie hierna bij 3.4.

26-08-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ad € 26.021,00 ingediend, w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt. Er zijn evenw el geen bodemzaken.

12-03-2021
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Kennelijk kw alificeren enkele van de verkochte zaken (met een relatief geringe
opbrengst) als bodemzaak. In een volgend verslag w ordt hierop nader
ingegaan.

11-06-2021
2

Van de bruto-opbrengst ad € 14.751,11 (inclusief btw ), ziet een bedrag ad €
424,71 op bodemzaken.

26-08-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen periode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd en is het voertuig
verkocht. Tevens is contact gezocht met diverse gegadigden met interesse in
overname van (delen van) de bedrijfsmiddelen en voorraden.

12-03-2021
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Zie hiervoor.

11-06-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden (o.a. kleding)

€ 14.326,40

€ 0,00

totaal

€ 14.326,40

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel zijn tevens voorraden aangetroffen. Het gaat dan om kleding (en
accessoires). Een deel van deze kleding is onder eigendomsvoorbehoud
geleverd, w aarover hierna meer. In de afgelopen periode zijn de voorraden
door W aardemeesters getaxeerd. In het volgend verslag zal hierop nader
w orden ingegaan.

12-03-2021
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Zie hiervoor.

11-06-2021
2

Het voormelde bedrag ad € 14.326,40 betreft de opbrengst inclusief btw . De
kosten van OVM bedroegen € 3.039,21 inclusief btw . In het tussentijdse
financiële verslag is dit aangepast. Hoew el er geen boedelmutaties hebben
plaatsgevonden, zal er w el een gew ijzigd tussentijds financieel verslag
w orden aangehecht, w aarin de bruto-opbrengsten en de veilingkosten zijn
gesplitst.

26-08-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onder 3.6.

12-03-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W ebshop en w ebsite

€ 5.445,00

totaal

€ 5.445,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De failliete vennootschap heeft een w ebsite (w w w .thuisgekleed.nl) met
w ebshop ontw ikkeld. De merknaam Thuisgekleed.nl is evenw el geregistreerd
op naam van Storms (privé) en valt buiten dit faillissement.
De w ebsite met w ebshop zijn - na toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 4.500,00 (ex btw ) en aldus € 5.445,00 inclusief
btw .

12-03-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
In de afgelopen periode heeft de curator met diverse partijen gesproken over
de verkoop van (o.m.) de w ebsite. Uiteindelijk is de w ebsite met w ebshop
verkocht aan een derde. Deze verkoop is inmiddels afgew ikkeld.

12-03-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat er geen sprake is van debiteuren.
Klanten betaalden contant in de w inkel of via de w ebshop. W el w erden online
verkopen gedaan via Pay. De curator is inmiddels in overleg getreden met Pay.

12-03-2021
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Door Pay is een bedrag ad € 1.418,93 betaald in verband met onlineverkopen
via de w ebsite van Thuisgekleed. Een deel van de verkochte zaken betrof
voorraden van SUD. Deze bedragen zullen doorbetaald moeten w orden naar
de boedel van SUD. Hierop w ordt in een volgend verslag nader ingegaan.

11-06-2021
2

De verrekening tussen TG en SUD betreffende de voormelde betaling door
Pay is nog niet geëffectueerd. Dit zal in de komende periode geschieden.

26-08-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.

5. Bank/Zekerheden

12-03-2021
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

12-03-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschap bankierde bij de coöperatie Coöperatieve Rabobank
U.A., vestiging IJsseldelta (hierna: 'Rabobank').
Het saldo op 19 februari 2021 bedroeg € 10.516,93. Dit bedrag is door de
Rabobank overgemaakt op de boedelrekening. Rabobank heeft geen vordering
op de failliete vennootschap.
J. Groen Beheer B.V. heeft aan failliet aanvankelijk een krediet verstrekt van €
80.000,00 en een rekening-courant faciliteit van € 25.000,00. Uiteindelijk is
door J. Groen Beheer B.V. een bedrag ad € 153.700,00 geleend aan de failliete
vennootschap. Daarvan is een bedrag ad € 13.300,00 afgelost. Hoew el het de
bedoeling w as dat ten behoeve van J. Groen Beheer B.V. zekerheden zouden
w orden gevestigd, heeft de vestiging van deze zekerheden nimmer
plaatsgevonden. J. Groen Beheer B.V. heeft inmiddels erkend dat er geen
sprake is van gevestigde zekerheden ten behoeve van haar.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

12-03-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van ten behoeve van derden gevestigde zekerheden.

12-03-2021
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-03-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben diverse partijen zich gemeld met een beroep op bedongen
eigendomsvoorbehoud c.q. recht van reclame. Op 2 maart en 11 maart 2021
zijn deze derden in de gelegenheid gesteld om - na het aantonen van hun
eigendomsrechten - de diverse zaken op te halen. Daarbij is - na toestemming
van de rechter-commissaris - een boedelbijdrage gevraagd van 3% over de
inkoopw aarde van de teruggenomen zaken, zulks met een minimum van €
50,00, exclusief btw . Nadien hebben zich nog enkele partijen gemeld. De
curator is met hen in overleg getreden.

12-03-2021
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Inmiddels hebben de betreffende partijen hun eigendomsrechten kunnen
uitoefenen, w aarbij iedereen de gevraagde boedelbijdrage heeft betaald.

11-06-2021
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

12-03-2021
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5.7 Reclamerechten
Zie hiervoor bij 5.5.

12-03-2021
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Zie hiervoor bij 5.5.

11-06-2021
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5.8 Boedelbijdragen
€ 181,51

12-03-2021
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Toelichting
Deze boedelbijdrage ziet op de bedragen die door derden zijn betaald ter
afw ikkeling van hun eigendomsvoorbehoud c.q. recht van reclame. Het gaat
dan om een bedrag in totaal ad € 181,51 incl. btw .
€ 531,15

11-06-2021
2

Toelichting
In de afgelopen periode is er door derden ter afw ikkeling van hun
eigendomsvoorbehoud c.q. recht van reclame een bedrag ad € 349,64 betaald,
zodat er thans in totaal een bedrag ad € 531,15 is betaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is met J. Groen Beheer B.V. gesproken over haar vermeende
zekerheidsrechten. Deze discussie is inmiddels geëindigd. Er is contact
gew eest met Rabobank teneinde haar positie in kaart te brengen en het batig
saldo over te maken naar de boedelrekening.

12-03-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de periode na datum faillissement is de w ebshop van de failliete
vennootschap voortgezet, teneinde de statistieken van de w ebshop optimaal
voor verkoop te houden. Daarbij w erden zow el zaken verkocht van de failliete
vennootschap als van Storms h.o.d.n. SUD Mode & Living (hierna: 'SUD'). SUD is
eveneens per 27 januari 2021 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is
aan bezoekers van de w ebshop medegedeeld dat sprake is van faillissement
en retourneren daarom niet mogelijk is. Ook zijn de voorraden in verband met
een mogelijk beroep op eigendomsvoorbehoud niet verkocht onder de
inkoopw aarde. Mede door de huidige Covid-problematiek heeft dit
geresulteerd in een beperkte verkoop van enkele artikelen. Het doel w as ook
niet om de verkoop te maximaliseren, maar om de w ebshop draaiende te
houden ten behoeve van een optimale verkoopopbrengst.

6.2 Financiële verslaglegging

12-03-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De totale opbrengst (en de verdeling daarvan tussen de failliete vennootschap
en SUD) zal nog in kaart w orden gebracht. In dat kader is de curator nog in
afw achting van de verkooprapportage van SW Retail (de partij die het
kassasysteem verzorgt). Betalingen verliepen via Pay. De kosten voor het
voortzetten w aren minimaal. Zo zijn bepaalde verzekeringen ad € 49,82
betaald.

12-03-2021
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De verkopen die in het kader van het in de lucht houden van de w ebshop zijn
verricht zijn - zoals eerder is aangegeven - gering en zijn verw erkt in het
bedrag ad € 1.418,93 dat door Pay is overgemaakt aan de boedel. Er zal nog
w orden gekeken w elk deel hiervan aan de boedel van SUD toekomt. Voor
zover zaken zijn verkocht die onder eigendomsvoorbehoud aan Thuisgekleed
zijn geleverd, heeft de curator deze partijen de inkoopw aarde terugbetaald na
toestemming rechter-commissaris. Zie het tussentijds financieel verslag onder
"kosten ivm verkoop".

11-06-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden zijn in beperkte mate voortgezet. Zie hiervoor. Hierover is
met diverse partijen en personen overleg gevoerd.

12-03-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming van de failliete vennootschap is niet doorgestart. W el is de
w ebsite (met w ebshop) verkocht aan een derde. Deze derde heeft verklaard
de intentie te hebben om gebruik te maken van één van de w erknemers van
de failliete vennootschap en met deze een separate overeenkomst aan te
gaan.

12-03-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-03-2021
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

12-03-2021
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

12-03-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal hiernaar nog nader onderzoek doen. De administratie van de
failliete vennootschap maakt - op het eerste oog - een verzorgde indruk.

12-03-2021
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In de komende periode zal de curator het boekhoudkundig onderzoek
afronden.

26-08-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. De failliete vennootschap is pas in 2020 opgericht.

12-03-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-03-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplicht is voldaan.

12-03-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nog onderw erp van nader onderzoek zijn.

12-03-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-03-2021
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Toelichting
Zal nog onderw erp van nader onderzoek zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zal nog onderw erp van nader onderzoek zijn.

12-03-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zal nog onderw erp van nader onderzoek zijn.

12-03-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

12-03-2021
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€ 261,49

11-06-2021
2

Toelichting
Zie bijlage.
€ 19.709,34

26-08-2021
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Toelichting
In deze periode is de vordering van het UW V ingediend en opgenomen op de
crediteurenlijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.021,00

12-03-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet kenbaar gemaakt.
€ 12.882,01

12-03-2021
1

26-08-2021
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Toelichting
In deze periode is de vordering van het UW V ingediend en opgenomen op de
crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

12-03-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

12-03-2021
1

39

11-06-2021
2

Toelichting
Zie bijlage.
40

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-08-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 207.119,56

12-03-2021
1

€ 213.812,51

11-06-2021
2

Toelichting
Zie bijlage.
€ 213.988,44

26-08-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-03-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren vorderingen van crediteuren, afw ikkelen
eigendomsvoorbehoud.

12-03-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-03-2021
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-03-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator - naast de voorkomende
w erkzaamheden - de navolgende w erkzaamheden verrichten:
- nader inventariseren crediteuren/debiteuren;
- verkoop overige activa (inventaris, kleding, goodw ill);
- nader onderzoek doen naar de administratie en de rechtmatigheid.

12-03-2021
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In de komende periode zal de curator - naast de voorkomende
w erkzaamheden - de navolgende w erkzaamheden verrichten:
- nader inventariseren crediteuren;
- nader onderzoek doen naar de administratie en de rechtmatigheid;
- voorkomende w erkzaamheden.

11-06-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-03-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-08-2021
3

