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

R-C
Curator

3
16-11-2021
F.08/21/30
NL:TZ:0000180250:F001
24-02-2021

mr. A.E. Zweers
mr J.W. Vreugdenhil

Algemene gegevens
Naam onderneming
Maaltijd Expert.nl B.V.

24-03-2021
1

Gegevens onderneming
Maaltijd Expert.nl B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 77059077, statutair gevestigd te Oldenzaal met
bezoekadres Elektrostraat 2 G te (7483 PG) Haaksbergen. Feitelijk houdt
failliet kantoor aan de Oosterstraat 136A te (7531 TL) Enschede.
Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financiële verslag
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
een later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.

Activiteiten onderneming

24-03-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: Eventcatering - het uitoefenen van horeca en gastronomische
activiteiten in de breedste zin van het w oord, de verkoop en bezorging van
maaltijden en verzorgen van catering en evenementen in het bijzonder en alle
aan horeca gerelateerde activiteiten.

24-03-2021
1

In de praktijk bezorgde failliet kant en klaar maaltijden koud aan huis - een
soort 'tafeltje dek je'.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

24-03-2021
1

Maaltijd Expert.nl BV is op 17 januari 2020 opgericht en op 24 februari 2021
gefailleerd. Er zijn geen jaarstukken beschikbaar. Proef-/saldibalans en w inst
& verliesrekening als uitdraai van de administratie zijn opgevraagd.

16-11-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-03-2021
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren tw ee w erknemers in loondienst.

Boedelsaldo
€ 6.085,24

24-03-2021
1

Toelichting
Rekening moet w orden gehouden met nog af te betalen taxatiekosten en
voorgeschoten verzekeringspremies.
€ 27.049,22

24-07-2021
2

€ 16.504,06

16-11-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-2-2021

24-03-2021
1

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

24-07-2021
2

t/m
24-7-2021
van
25-7-2021

16-11-2021
3

t/m
16-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 42 min

2

21 uur 24 min

3

19 uur 18 min

totaal

61 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is de oorzaak van het faillissement onderzocht,
zijn financiële stukken veilig gesteld en is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid voor een doorstart. Daarnaast is de activa in kaart gebracht en
zijn zekerheden onderzocht en zijn de crediteuren aangeschreven.

24-03-2021
1

De voorraden levensmiddelen (droog, vers en diepvries) die bij failliet
aanw ezig w aren en eigenlijk geen w aarde in het faillissement
vertegenw oordigen zijn gedoneerd aan de Voedselbank EnschedeHaaksbergen. Ook de uren die door de curator aan deze donatie zijn besteed
zijn niet ten laste van het faillissement gebracht.
In de tw eede verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator met
name gezien op de verkoop (veiling) van de activa en de oplevering van de
door failliet gehuurde bedrijfsruimte. Daarnaast zijn de gebruikelijke
w erkzaamheden verricht ten behoeve van de crediteuren en zijn de debiteuren
aangeschreven.

24-07-2021
2

De curator heeft in de derde verslagperiode opvolging gegeven aan de
aangeschreven debiteuren. Verschillende vorderingen zijn geïncasseerd. Ook
is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek, zijn diverse stukken uit de
administratie opgevraagd en is omtrent het geclaimde pandrecht onderzoek
gedaan en overleg gevoerd.

16-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht op 17 januari 2020. Bestuurders en (voor gelijke delen)
aandeelhouders w aren de heer H. Reuver en altijd vooruit B.V., middellijk
vertegenw oordigd door haar bestuurder de heer F.J. Scheffer. Bestuurders van
failliet w aren de heer H. Reuver en altijd vooruit B.V.

24-03-2021
1

De aandelen van altijd vooruit B.V. zijn op 16 maart 2020 overgedragen aan
Freberg B.V., eveneens (middellijk) vertegenw oordigd door de heer F.J.
Scheffer.
Op 10 september 2020 zijn de aandelen van de heer H. Reuver overgedragen
aan Freberg BV. Op dat moment is de heer H. Reuver ook als bestuurder bij de
Kamer van Koophandel uitgeschreven.
Freberg B.V. handelt tevens onder de naam THT consultancy en de heer F.J.
Scheffer is enig bestuurder.
Op 10 november 2021 is Freberg B.V. op eigen verzoek in staat van
faillissement verklaard. Curator is mr. R.H.H. van W ijk.

16-11-2021
3

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

24-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en - voor zover noodzakelijk voortgezet.

24-03-2021
1

Alle bij de curator bekende verzekeringen zijn inmiddels geëindigd.

24-07-2021
2

1.4 Huur
Failliet huurt een bedrijfsruimte aan de Oosterstraat 136A te Enschede. De
huur is door de curator opgezegd.

24-03-2021
1

Op 10 mei 2021 is het gehuurde door de curator aan de verhuurder
opgeleverd en daarmee is de huur per 10 mei 2021 geëindigd.

24-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de heer Scheffer is het faillissement vooral een samenloop
van omstandigheden. Partijen zijn onbevangen in het avontuur gestapt en dat
bleek achteraf toch anders te zijn, dan vooraf verw acht. Processen verliepen
moeizaam en problemen stapelden zich op. Ook de onderlinge samenw erking
leverde problemen op. Uiteindelijk konden alle bijkomende kosten niet meer
w orden voldaan en heeft failliet zich genoodzaakt gezien het eigen
faillissement aan te vragen.

24-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

24-03-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement zijn tw ee personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-03-2021
1

Toelichting
Eén van de personeelsleden is tot december 2020 ingezet via een pay-rollbedrijf en w as dus pas per 01-01-2021 in loondienst van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-2-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
In deze verslagperiode is op 26 februari 2021 het personeel het ontslag
aangezegd en is afstemming met het UW V gew eest. Tot op heden is er nog
geen vordering ingediend door het UW V.

24-03-2021
1

Op verzoek zijn nog enkele (loon)gegevens verstrekt. De vordering van het
UW V is ontvangen.

24-07-2021
2

Van het UW V is nog een aanvullende vordering ontvangen.

16-11-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

24-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Keukeninventaris en bedrijfsauto

€ 20.233,61

totaal

€ 20.233,61

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de aanw ezige activa behoort een complete (professionele)
keukeninventaris en een bedrijfsauto.

24-03-2021
1

In opdracht van de curator zijn de aanw ezige bedrijfsmiddelen verkocht
middels een openbare (online)veiling. De opbrengst onder aftrek van de
kosten daarvan bedroegen € 20.233,61. De w erkzaamheden op dit punt zijn
afgerond. W el moet nog w orden afgew ikkeld met de pandhouder.

24-07-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus is - tot op heden - een vordering ad € 2.532,-- ingediend. Er
w orden nog aanvullende vorderingen verw acht. Een schuldeiser met gesteld
pandrecht op de inventaris, voertuigen en goodw ill heeft zich gemeld.

24-03-2021
1

Per 16 november 2021 bedraagt de vordering van de fiscus € 11.706,--

16-11-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De aanw ezige activa zijn geïnventariseerd en geïnteresseerde partijen zijn in
de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen.

24-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

24-03-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Mercedes-Benz Citan

€ 1.618,82

totaal

€ 1.618,82

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door MB Lease is de aanw ezig Mercedes-Benz Citan ingenomen en verkocht.
Eerst heeft MB Lease een boedelbijdrage ad € 302,50 inclusief BTW voldaan en
bij verkoop van het voertuig is een overw aarde van €1.618,82 gerealiseerd.
De genoemde pandhouder heeft gesteld recht te hebben op de overw aarde
van deze auto.

24-07-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

16-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissements debiteuren

€ 25.327,43

€ 8.234,76

totaal

€ 25.327,43

€ 8.234,76

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij de faillissementsaanvraag is een debiteurenlijst overgelegd w aaruit een
debiteurenpositie ad €25.327,43 blijkt. Verschillende vorderingen zijn nog
geïncasseerd via zogenaamde Mollie-betalingen die feitelijk ná datum
faillissement zijn ontvangen.

24-03-2021
1

De curator heeft de debiteuren op basis van de beschikbare debiteurenlijst
aangeschreven. Uit de massaal ontvangen reacties blijkt dat veel klanten al
hadden betaald (per mollie/automatische incasso en/of contant).

16-11-2021
3

De curator heeft de debiteuren met een vordering groter dan € 15,-aangeschreven. Totaal aangeschreven zijn 73 debiteuren voor een
totaalbedrag ad € 24.885,02. De stand van zaken per 10-11-2021 is als
volgt:
Ontvangen op de boedelrekening € 8.234,76
Totaal betaald vóór faillissement € 9.567,71
Gestelde contante betalingen vóór faillissement € 1.772,35
Dispuut € 3.087,20
Overig (verhuisd / overleden e.d.) € 2.224,03

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de feitelijke debiteurenpositie onderzoeken en de nog
onbetaald gebleven debiteuren aanschrijven. De curator zal daarbij rekening
houden met het gegeven dat veel klanten van failliet tot een kw etsbare groep
behoren, en dat failliet heeft aangegeven dat verschillende vorderingen
inmiddels onderdeel van een nalatenschap zijn.

24-03-2021
1

De debiteuren zijn door de curator aangeschreven. De incasso van de nog
openstaande vorderingen zal w orden voortgezet.

24-07-2021
2

De debiteuren zijn aangeschreven en alle reacties zijn geïnventariseerd en
zoveel mogelijk verw erkt. Zie hiervoor onder 4.1 voor de meest actuele stand
van zaken.

16-11-2021
3

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

€ 0,00

24-03-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het banksaldo bedroeg op datum faillissement € 177,07. Ná datum
faillissement zijn door de bank nog w el kosten ad €39,70 afgeschreven,
w aarover de curator zich beraad.

5.2 Leasecontracten
Failliet lease een auto (financial lease). De auto is geretourneerd aan de
leasemaatschappij.

24-03-2021
1

Zie hiervoor onder 4.8 - Door MB Lease is de aanw ezig Mercedes-Benz Citan
ingenomen en verkocht. Eerst heeft MB Lease een boedelbijdrage ad €302,50
inclusief BTW voldaan en bij verkoop van het voertuig is een overw aarde van
€1.618,82 gerealiseerd. Stichting Rojocatho heeft gesteld op basis van haar
pandrecht recht te hebben op de overw aarde van deze auto.

24-07-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Stichting Rojocatho is op basis van een leningsovereenkomst een
pandrecht geclaimd op de inventaris, voertuigen en goodw ill. De curator
onderzoekt de rechtmatigheid van het geclaimde pandrecht.

24-03-2021
1

De raadsman van Stichting Rojocatho is door de curator aangeschreven met
een voorstel voor de afw ikkeling van het geclaimde pandrecht. De curator is
nog in afw achting van een reactie.

16-11-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3. Voor het overige hebben zich geen separatisten
gemeld.

24-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud.
De beroepen zijn tot op heden afgew ikkeld.

24-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken.

24-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken

5.8 Boedelbijdragen

24-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor de afgifte van de leaseauto is een boedelbijdrage ad € 250,-- bedongen.
Deze bijdrage is tot op heden nog niet ontvangen.
€ 302,50

24-03-2021
1

24-07-2021
2

Toelichting
Van MB Lease is de boedelbijdrage ad € 302,50 inclusief BTW ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nader onderzoek is nodig betreffende het door Stichting Rojocatho op basis
van een leningsovereenkomst geclaimde pandrecht op de inventaris,
voertuigen en goodw ill.

24-03-2021
1

Nu alle activa zijn verkocht zal de curator in overleg treden met Stichting
Rojocatho over de afw ikkeling van de gestelde pandrechten.

24-07-2021
2

Met Stichting Rojocatho moeten afspraken gemaakt w orden over de
afw ikkeling van het geclaimde pandrecht. De curator is in afw achting van een
reactie van Stichting Rojocatho.

16-11-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De exploitatie van de onderneming w as reeds vóór datum
faillissement, op vrijdag 12 februari 2021 gestaakt.

24-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

24-03-2021
1

Diverse stukken zijn bij failliet opgevraagd. De curator is nog in afw achting
van de ontvangst daarvan.

16-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. Failliet is pas op 17-01-2020 opgericht.

24-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De BV is opgericht na de invoering van de W et vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €2,--.

24-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

24-03-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-03-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek maar heeft dit
nog niet afgerond. Het door Stichting Rojocatho geclaimde pandrecht is van
invloed op dit onderzoek.

16-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

24-03-2021
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich ervoor inspannen het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

16-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.429,16

24-07-2021
2

Toelichting
UW V
€ 4.566,07
Toelichting
Van het UW V is een aanvullende vordering ontvangen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.523,00

24-03-2021
1

Toelichting
Voorlopig
€ 11.706,00

24-07-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend

24-03-2021
1

€ 4.982,35

24-07-2021
2

€ 5.197,49

16-11-2021
3

Toelichting
Van het UW V is een aanvullende vordering ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

24-03-2021
1

22

24-07-2021
2

23

16-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.009,35

24-03-2021
1

€ 94.989,86

24-07-2021
2

€ 95.066,73

16-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-03-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De uit de administratie bekende crediteuren zijn aangeschreven. De
crediteurenpositie zal verder w orden geïnventariseerd.

24-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

24-03-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verzekeringen:
De noodzakelijk voort te zetten verzekeringen zullen opnieuw w orden
geïnventariseerd.

24-03-2021
1

Activa:
De curator zal zich beraden over een passende (vervolg) procedure.
Debiteuren:
De bekende debiteuren zullen w orden geverifieerd en - voor zover nodig aangeschreven. Enige voorzichtigheid dient te w orden betracht omdat het voornamelijk - gaat om debiteuren die al op leeftijd (bejaard) zijn.
Rechtmatigheid:
Door de curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek w orden
verricht.
Debiteuren:
De bekende debiteuren zijn aangeschreven. De incasso van de nog
openstaande vorderingen zal w orden voortgezet.
Zekerheden:
Het pandrecht van Stichting Rojocatho moet w orden afgew ikkeld nu de
verkoopopbrengst van de activa bekend is.
Rechtmatigheid:

24-07-2021
2

De administratie en overige beschikbare (financiële)gegevens zullen door de
curator w orden onderzocht op onregelmatigheden.
Debiteuren:
De laatste debiteurenposten moeten w orden afgew ikkeld.

16-11-2021
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Zekerheden:
Met Stichting Rojocatho moeten afspraken w orden gemaakt over het door
haar geclaimde pandrecht.
Rechtmatigheid:
Het rechtmatigheidsonderzoek moet w orden afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

24-03-2021
1

De curator spant zich ervoor in het faillissement binnen zes maanden af te
w ikkelen.

16-11-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2021
3

