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17
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NL:TZ:0000046914:F001
09-05-2018

mr. D. de Loor
mr J.J. Wittekamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bew eegpunt Delft B.V.

14-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bew eegpunt Delft
B.V., statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2611 DK) Delft aan de
Ezelsveldlaan 152, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 27345310.

14-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Huur van onroerend goed (niet van w oonruimte);Dde exploitatie
van ondermeer oefenzalen en praktijkruimtes, w aarin ruimte w ordt geboden
voor para- medische (bew eeg)zorg, zoals fysiotherapie, fysiofitness,
chiropractie en medisch afslanken”.

14-06-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
2015: in onderzoek;
2016: in onderzoek;
2017: in onderzoek;
2018: (t/m 2 mei 2018) in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

14-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 30.000,00

14-06-2018
1

€ 35.961,16

02-10-2018
2

€ 37.746,02

10-04-2019
4

€ 17.820,12

11-07-2019
5

€ 17.820,12

18-09-2019
6

€ 18.202,27

08-02-2021
11

€ 18.196,97

11-05-2021
12

€ 25.970,43

28-07-2021
13

€ 25.954,53

04-11-2021
14

€ 25.933,33

09-02-2022
15

€ 25.928,03

11-05-2022
16

Verslagperiode
van
9-6-2018

02-10-2018
2

t/m
1-10-2018
van
2-10-2018
t/m
14-12-2018

19-12-2018
3

van
15-12-2018

10-04-2019
4

t/m
8-4-2019
van
9-4-2019

11-07-2019
5

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

18-09-2019
6

t/m
14-9-2019
van
15-9-2019

14-01-2020
7

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

20-04-2020
8

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

22-07-2020
9

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

22-10-2020
10

t/m
12-10-2020
van
13-10-2020

08-02-2021
11

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

11-05-2021
12

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021
t/m
28-7-2021

28-07-2021
13

van
28-7-2021

04-11-2021
14

t/m
29-10-2021
van
30-10-2021

09-02-2022
15

t/m
7-2-2022
van
8-2-2022

11-05-2022
16

t/m
10-5-2022
van
11-5-2022

28-07-2022
17

t/m
21-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 0 min

2

6 uur 42 min

3

13 uur 54 min

4

3 uur 48 min

5

12 uur 36 min

6

4 uur 42 min

7

1 uur 12 min

8

2 uur 18 min

9

0 uur 36 min

10

28 uur 0 min

11

5 uur 54 min

12

16 uur 6 min

13

8 uur 24 min

14

1 uur 48 min

15

0 uur 54 min

16

0 uur 48 min

17

0 uur 48 min

totaal

152 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 44,00 uur aan dit faillissement besteed.
Daar heeft 17,40 uur betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van
betaling.

14-06-2018
1

In deze verslagperiode zijn 6,70 uur aan dit faillissement besteed.

02-10-2018
2

In deze verslagperiode (3) zijn 13,90 uur aan dit faillissement besteed.

19-12-2018
3

In totaal zijn 64,60 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.
In deze verslagperiode (4) zijn 3,80 uur aan dit faillissement besteed.

10-04-2019
4

In totaal zijn 68,40 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.
In deze verslagperiode (5) zijn 12,60 uur aan dit faillissement besteed.

11-07-2019
5

In totaal zijn 81 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.
In deze verslagperiode zijn 4,70 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 86,40 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.

18-09-2019
6

In totaal zijn 87,60 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.

14-01-2020
7

In totaal zijn 124,10 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.

08-02-2021
11

In totaal zijn 140,50 uur aan dit faillissement besteed. Daarvan heeft 17,40 uur
betrekking op de voorgaande (voorlopige) surseance van betaling.

11-05-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 5 november
2009. Sinds 8 januari 2018 is de heer P.J. Brand alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in het kapitaal van
de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door meerdere personen.

14-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

14-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.
De overbodige verzekeringen zullen door de curator w orden beëindigd.

14-06-2018
1

Beëindiging heeft plaatsgevonden.

02-10-2018
2

Er volgt blijkens opgave van verzekeraar een kleine premierestitutie.

19-12-2018
3

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte staande en gelegen te (2611 DK) Delft aan de
Ezelsveldlaan 152. Deze huurovereenkomst is door de curator met
voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Gefailleerde
vennootschap heeft op haar beurt tw ee (onder)verhuurovereenkomsten
gesloten met derden.

14-06-2018
1

In het kader van de activatransactie als bedoeld onder 6.4 van dit verslag is de
(hoofd) huurovereenkomst overgenomen/voortgezet door een derde.

02-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

14-06-2018
1

De curator heeft ter zake onderzoek verricht en zich een voorlopig oordeel
gevormd. In het kader van hoor- en w ederhoor zullen betrokkenen in de
gelegenheid w orden gesteld hun visie/reactie kenbaar te maken.

11-07-2019
5

De betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld hun visie kenbaar te maken. De
curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie.

18-09-2019
6

Een aantal betrokkenen heeft gereageerd. De anderen zijn gerappelleerd.

14-01-2020
7

Een aantal betrokkenen heeft gereageerd. De anderen zijn gerappelleerd.

20-04-2020
8

Een aantal betrokkenen heeft gereageerd. De anderen zijn, tevergeefs,
gerappelleerd. De curator zal het inhoudelijk debat voortzetten.

22-07-2020
9

In de afgelopen verslagperiode is daartoe een concept-document vervaardigd.
Dit concept zal in de komende verslagperiode w orden gefinaliseerd en aan
betrokkenen w orden toegezonden.

22-10-2020
10

In de afgelopen verslagperiode is daartoe een concept-document vervaardigd.
Dit document zal aan betrokkenen w orden toegezonden, met het verzoek
daarop hun visie kenbaar te maken.

08-02-2021
11

Het document zal w orden aangepast c.q. uitgebreid en nadien w orden
verzonden met het verzoek aan de betrokkenen hun visie daarop kenbaar te
maken.

11-05-2021
12

Aanpassing en toezending heeft plaatsgevonden.

28-07-2021
13

Aanpassing en toezending heeft plaatsgevonden. Met tw ee betrokkenen heeft
contact plaatsgevonden.

04-11-2021
14

Met tw ee betrokkenen heeft contact plaatsgevonden. De curator tracht ook
met de derde betrokkene in contact te treden.

09-02-2022
15

De curator is voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

11-05-2022
16

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

14-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-5-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Overleg en correspondentie met w erknemers;
Overleg en correspondentie met het UW V.

14-06-2018
1

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

14-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

14-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 16.800,00
totaal

€ 16.800,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen en inventaris in eigendom. Op verzoek van de curator zijn
deze bedrijfsmiddelen en inventaris getaxeerd door Troostw ijk W aardering en
Advies B.V. te Amsterdam.

14-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de Ontvanger van de Belastingdienst
Haaglanden / Kantoor Den Haag behartigen.

14-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Correspondentie met de Rabobank U.A.

14-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Daarvan is niet gebleken.

14-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap

14-06-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarvan is niet gebleken.

14-06-2018
1

Er heeft een restitutie van (omzet)belasting plaatsgevonden ad € 165,00. Dit
bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.

02-10-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;

14-06-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Onbekend.
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 95,60
€ 0,00

€ 95,60

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement een beperkt bedrag
van derden te vorderen. Inventarisatie daarvan zal plaatsvinden w aarna de
curator de incasso ter zake ter hand zal nemen.

14-06-2018
1

Per datum faillissement had de gefailleerde vennootschap van 31 debiteuren in
totaal een bedrag ad € 1.061,50 te vorderen. Er is tot op heden € 95,60 in
mindering voldaan.

10-04-2019
4

De curator is met de bestuurder in overleg over de voortzetting van de
debiteurenincasso.

11-07-2019
5

De curator is met de bestuurder in overleg over de voortzetting van de
debiteurenincasso.

18-09-2019
6

De curator is met de bestuurder in overleg over de voortzetting van de
debiteurenincasso.

14-01-2020
7

De curator is met de bestuurder in overleg over de voortzetting van de
debiteurenincasso.

20-04-2020
8

De bestuurder is ter zake gerappelleerd om stukken c.q. informatie ter hand te
stellen.

22-07-2020
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;

14-06-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.215,11

14-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Rabobank U.A. te Delft. Rabobank
U.A. heeft uit hoofde van een door haar met derden gesloten
kredietovereenkomst een pandrecht op de aan de gefailleerde vennootschap
in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen en inventaris verkregen. De
gefailleerde vennootschap zelf is geen partij bij een kredietovereenkomst. Per
datum faillissement is een batig saldo ad € 1.215,11 aangetroffen. Dit saldo
kan nog w ijzigen na verw erking van storneringen. Rabobank U.A. zal na
ommekomst van de storneringstermijn opnieuw opgave doen en alsdan het
batige saldo aan de boedel afdragen c.q. een vordering ter verificatie indienen.

Toelichting vordering van bank(en)

02-10-2018
2

Rabobank U.A. heeft een batig saldo ad € 2.746,16 op de boedelrekening
voldaan. Dit bedrag omvat het creditsaldo per datum faillissement alsmede
nadien gedane betalingen door debiteuren. Uitsplitsing daarvan zal nog
plaatsvinden.

Toelichting vordering van bank(en)

19-12-2018
3

De curator heeft ten behoeve van uitsplitsing om inlichtingen verzocht bij de
bestuurder.

Toelichting vordering van bank(en)

10-04-2019
4

Na uitsplitsing is vastgesteld dat op datum faillissement sprake w as van een
batig saldo ad
€ 2.604,96.

5.2 Leasecontracten
Daarvan is niet gebleken.

14-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van derden heeft
gefailleerde vennootschap op de aan haar toebehorende bedrijfsmiddelen en
inventaris een pandrecht gevestigd ten behoeve van Rabobank U.A.
Beoordeling van de verkregen zekerheidsrechten heeft plaatsgevonden.

14-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank U.A. heeft te gelden als seperatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

14-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-06-2018
1

Gefailleerde vennootschap heeft ten behoeve van tw ee derden de aan haar in
eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen en inventaris verpand aan Rabobank
U.A. te Amsterdam. De pandhouder heeft de curator verzocht (mede namens
haar) over te gaan tot het te gelden maken van de aangetroffen
bedrijfsmiddelen. De aangetroffen bedrijfsmiddelen en inventaris zijn te
kw alificeren als bodemzaken. Over de daadw erkelijk door Rabobank U.A. als
pandhouder op enig moment te ontvangen opbrengst, betaalt Rabobank U.A.
een boedelbijdrage van 20%.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank U.A.;
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de inventarisatieperiode zijn de bedrijfsactiviteiten nog niet actief
beëindigd. Kort nadat de vennootschap in staat van faillissement is verklaard
zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd en voorgezet door een derde.

14-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

14-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft inspanningen verricht om vanuit faillissement voortzetting van
de bedrijfsactiviteiten te bew erkstelligen. Deze inspanningen hebben tot een
activa - overeenkomst geleid.

14-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-06-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 42.000,00

14-06-2018
1

Toelichting
€ 42.000,00. Van de opbrengst ziet een bedrag ad €16.800,00 op de
(verpande) bedrijfsmiddelen en inventaris. Van de opbrengst ziet een bedrag
ad € 25.200,00 op goodw ill. De overeengekomen koopprijs ad € 42.000,00
w ordt voldaan in termijnen.

Toelichting

02-10-2018
2

Overeenkomstig de gemaakte (betalings)regeling is in de afgelopen
verslagperiode een bedrag ad € 3.000,00 in mindering voldaan.

Toelichting

19-12-2018
3

De betalingsregeling w ordt stipt nagekomen. Tot op heden is een bedrag ad €
36.000,00 in mindering voldaan.

Toelichting

10-04-2019
4

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 4.000,00 voldaan. Tot op
heden is de koopprijs een bedrag ad € 40.000,00 in mindering voldaan.

Toelichting
De volledige koopprijs is voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

11-07-2019
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

14-06-2018
1

Zie 5.8.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
Overleg en onderhandelingen met de potentiële koper;
Overleg en correspondentie met Rabobank U.A.;

14-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde vennootschap is opgevraagd en verkregen.
Deze zal nader w orden onderzocht.

14-06-2018
1

Een eerste onderzoek heeft plaatsgevonden. Ter zake is de bestuurder
verzocht aanvullende inlichtingen te verschaffen.

19-12-2018
3

De curator heeft een deel van de informatie ontvangen en voor het overige
gerappelleerd.

10-04-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de (boek)jaren 2014 t/m 2016 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over het (boek)jaar 2017 w as ten tijde van de faillietverklaring
niet gedeponeerd.

14-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

14-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

14-06-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

14-06-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

28-07-2021
13

Er is in de afgelopen verslagperiode één rechtshandeling buitengerechtelijk
vernietigd. De geadresseerden hebben deels aan de op hen rustende
(terug)betalingsverplichting voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie;
Onderzoek Handelsregister.

14-06-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

14-06-2018
1

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan bestaande uit de algemene en
bijzondere faillissementskosten.

€ 2.067,10
Toelichting
Het UW V heeft een boedel vordering ingediend ter hoogte van € 2.067,10.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-07-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.305,00

14-06-2018
1

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 1.305,00 kenbaar
gemaakt.

€ 7.681,00

02-10-2018
2

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 7.681,00 kenbaar
gemaakt.

€ 8.411,00

19-12-2018
3

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 8.411,00 kenbaar
gemaakt.

€ 9.871,00

10-04-2019
4

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 9.871,00 kenbaar
gemaakt.

€ 10.601,00

11-07-2019
5

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 10.601,00 kenbaar
gemaakt.

€ 11.331,00
Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 11.331,00 kenbaar
gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV

18-09-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-06-2018
1

Tot op het heden heeft het UW V haar vordering(en) nog niet kenbaar
gemaakt.

€ 16,61

11-07-2019
5

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 16,61.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

14-06-2018
1

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

14-06-2018
1

5

02-10-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

14-06-2018
1

€ 14.974,95

02-10-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van crediteuren.

14-06-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

14-06-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

14-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

28-07-2022
17

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek administratie;
Afronding activatransactie;
Monitoren getroffen (betalings)regeling;
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek administratie;
Monitoren getroffen (betalings)regeling;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek administratie;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek administratie;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Correspondentie als bedoeld onder punt 1.7;
Debiteurenincasso;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

14-06-2018
1

02-10-2018
2

11-07-2019
5

18-09-2019
6

