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

13
11-05-2022
F.09/18/223
NL:TZ:0000055535:F001
03-07-2018

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr J.J. Wittekamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
HITS Service Nederland B.V.

21-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HITS Service
Nederland B.V., statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2623 AH)
Delft aan de Kalfjeslaan 24, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 55959326.

21-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende omschrijving: “Groothandel in
textielw aren algemeen assortiment; w inkels in bovenkleding en modeartikelen
(algemeen assortiment); w inkels in schoenen; w inkels in baby- en
kinderkleding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 642.151,00

€ -78.062,00

€ 444.236,00

2016

€ 1.607.031,00

€ 119.194,00

€ 663.070,00

2017

€ 2.207.560,00

€ -49.094,00

€ 1.021.911,00

Toelichting financiële gegevens

21-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Omzet
2017 € 2.207.560,00 (concept);
2018 (t/m 1 juli) in onderzoek.

21-08-2018
1

W inst en verlies
2017 € 49.094,00 -/- (concept)
2018 (t/m 2 juli) in onderzoek
Balanstotaal
2017 € 1.021.911,00 (concept)
2018 (per 2 juli) in onderzoek

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

21-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-08-2018
1

€ 39.001,32

13-12-2018
2

€ 76.415,89

15-03-2019
3

€ 74.600,89

22-10-2019
4

€ 73.434,66

31-01-2020
5

€ 73.429,36

27-05-2021
9

€ 73.418,76

29-07-2021
10

€ 72.621,60

04-11-2021
11

€ 72.600,40

09-02-2022
12

€ 72.595,10

11-05-2022
13

Verslagperiode
van
3-7-2018

21-08-2018
1

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018

13-12-2018
2

t/m
10-12-2018
van
11-12-2018

15-03-2019
3

t/m
11-3-2019
van
4-7-2019

22-10-2019
4

t/m
21-10-2019
van
22-10-2019

31-01-2020
5

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

25-05-2020
6

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

11-08-2020
7

t/m
7-8-2020
van
8-8-2020

26-10-2020
8

t/m
22-10-2020
van
27-5-2021

27-05-2021
9

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

29-07-2021
10

t/m
28-7-2021
van
28-7-2021

04-11-2021
11

t/m
30-10-2021
van
31-10-2021

09-02-2022
12

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

11-05-2022
13

t/m
10-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 6 min

2

75 uur 12 min

3

3 uur 54 min

4

2 uur 6 min

5

2 uur 24 min

6

6 uur 12 min

7

12 uur 36 min

8

5 uur 54 min

9

0 uur 18 min

10

3 uur 54 min

11

1 uur 18 min

12

0 uur 42 min

13

5 uur 0 min

totaal

189 uur 36 min

Toelichting bestede uren
6 februari 2021 tot en met 7 mei 2021
In deze verslagperiode zijn 0,30 uur aan dit faillissement besteed.

27-05-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 31 augustus
2012. Sinds 31 augustus 2012 is The Base Delft Holding B.V. alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vanaf 10 oktober 2014
is de heer R. Koornneef tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de
gefailleerde vennootschap De aandelen in het kapitaal van HITS Service
Nederland B.V. w orden gehouden door meerde personen.

21-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

Beëindiging heeft plaatsgevonden.

13-12-2018
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte staande en gelegen te (2288 GL) Rijsw ijk aan de
Snellerstraat 1. Deze huurovereenkomst is door de curator met voorafgaande
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

21-08-2018
1

De gefailleerde vennootschap heeft tevens drie huurovereenkomsten gesloten
ten aanzien van de bij haar in gebruik zijnde w inkelruimtes. Het betreft
bedrijfsruimtes staande en gelegen te (3201 DG) Spijkenisse aan de
Zuidpassage 1, (2624 EG) Delft aan de Papsouw selaan 226a en een
w inkelruimte te (2545 GG) Den Haag aan de Leyw eg 531. Deze
huurovereenkomsten zijn eveneens met voorafgaande machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd.
Oplevering aan de verhuurder(s) heeft plaatsgevonden.

13-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

21-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
36

21-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

21-08-2018
1

Toelichting
Circa 35

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2018

36

totaal

36

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.

21-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

21-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
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.

21-08-2018
1

Boedelbijdrage: De curator is met de (vermeend) pandhouders ter zake in
overleg getreden.
De bedrijfsmiddelen zijn met machtiging van de rechter-commissaris door
Troostw ijk Veilingen B.V. middels een internetveiling verkocht. Afw ikkeling met
Troostw ijk Veilingen B.V. zal plaatsvinden.

13-12-2018
2

Afw ikkeling met Troostw ijk Veilingen B.V. en de (vermeend) pandhouders zal
plaatsvinden.

15-03-2019
3

Afw ikkeling met Troostw ijk Veilingen B.V. heeft plaatsgevonden.

22-10-2019
4

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.

21-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Correspondentie met de (vermeend) pandhouders.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

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

3.8 Andere activa

21-08-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.285,00
totaal

€ 10.285,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Daarvan is niet gebleken.

21-08-2018
1

De curator heeft een domein-, handels- en merknaam met enkele toebehoren
verkocht.

13-12-2018
2

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

21-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement – blijkens haar
opgave - een bedrag ad € 246.627,93 van derden te vorderen. Inventarisatie
daarvan zal plaatsvinden w aarna de curator met de (vermeend) pandhouders
de incasso ter zake ter hand zal nemen.

21-08-2018
1

De (vermeend) pandhouder verricht zelf incasso-inspanningen. Tot op heden is
(nog) geen bedrag in mindering ontvangen.

13-12-2018
2

De curator heeft de pandhouder verzocht tussentijds rekening en
verantw oording af te leggen. Deze is toegezegd.

22-10-2019
4

Ter zake is gerappelleerd.

25-05-2020
6

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

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.
De gefailleerde vennootschap blijkt na onderzoek geen partij bij een
kredietovereenkomst. Per datum faillissement is gebleken van een batig saldo
ad € 20.327,33 ter zake w aarvan ABN AMRO Bank N.V. een beroep heeft
gedaan op voorw aardelijke verrekening in verband met uitstaande
bankgaranties.

5.2 Leasecontracten
Daarvan is niet gebleken

21-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap ten opzichte van derden heeft de gefailleerde vennootschap
zekerheidsrechten aan derden verstrekt. De curator heeft de rechtsgeldigheid
van de verkregen zekerheidsrechten in onderzoek.

21-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Derden hebben mogelijk te gelden als separatist.

21-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsrechten.
Afw ikkeling ter zake zal plaatsvinden.

21-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

21-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

21-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-08-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie (vermeend) pandhouders;
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

21-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende een korte periode zijn de w inkelactiviteiten voortgezet. Met de
voortzetting is een (beperkt) positief resultaat gerealiseerd.

21-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De verantw oording zal in een volgend openbaar verslag plaatsvinden.

21-08-2018
1

ABN AMRO Bank N.V. heeft de opbrengst aan de boedel afgedragen.
Verantw oording zal in een volgend openbaar verslag plaatsvinden.

13-12-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Afw ikkeling tijdelijke voortzetting.

21-08-2018
1
13-12-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft inspanningen verricht om vanuit het faillissement voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten te bew erkstelligen. Er is geen transactie tot stand
gebracht.

6.5 Verantwoording

21-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.6 Opbrengst
21-08-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
21-08-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg
Overleg
Overleg
Overleg

met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
met potentiële kopers;
en correspondentie met (vermeend) pandhouders;
en correspondentie met diverse betrokkenen.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

22-10-2019
4

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

27-05-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

21-08-2018
1

De jaarrekeningen over de (boek)jaren 2012 tot en met 2015 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2016 is 11 dagen te laat
gedeponeerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het
boekjaar 2017 w as op datum faillissement nog niet verstreken.

22-10-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

21-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-08-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

22-10-2019
4

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

Toelichting

27-05-2021
9

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-08-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

22-10-2019
4

De curator heeft zich ten aanzien van (vooralsnog) drie rechtshandelingen op
het standpunt gesteld dat deze in strijd met artikel 42 en/of 47
Faillissementsw et niet zijn verricht. De curator correspondeert ter zake. De
visie van de curator is door de (drie) betrokkenen van de hand gew ezen c.q. is
niet gereageerd. De curator is voornemens hen in rechte te betrekken.

Toelichting

25-05-2020
6

De visie van de curator is door de (drie) betrokkenen van de hand gew ezen
c.q. is niet gereageerd. De curator is voornemens hen in rechte te betrekken.
De curator is van mening dat (tenminste) nog één rechtshandeling in strijd met
artikel 42 Faillissementsw et is verricht.

Toelichting

11-08-2020
7

De curator heeft een (ruw e) concept-dagvaarding toegezonden met het
verzoek daarop (alsnog) een inhoudelijke visie kenbaar te maken. De curator is
voornemens bij het uitblijven van een afdoende inhoudelijke verklaring een
procedure te entameren.

Toelichting

26-10-2020
8

Naar aanleiding van de meest recent gevoerde correspondentie heeft één
betrokkene inhoudelijk gereageerd. Voor het overige is iedere inhoudelijke
reactie achterw ege gebleven. De curator is voornemens een gerechtelijke
procedure te entameren.

Toelichting

27-05-2021
9

De curator legt de laatste hand aan de inleidende dagvaarding en zal in de
komende verslagperiode overgaan tot buitengerechtelijke vernietiging van de
gew raakte rechtshandelingen, gevolgd door het entameren van een
procedure.

Toelichting

29-07-2021
10

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden.

Toelichting

04-11-2021
11

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden.

Toelichting

09-02-2022
12

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden. De curator is voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde
rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen
rechtsmaatregelen w orden getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke
vernietiging van een ander clusters van rechtshandelingen plaatsgevonden.
Ter zake zal correspondentie plaatsvinden. De curator is voornemens
rechtsmaatregelen te treffen.

11-05-2022
13

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

21-08-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

21-08-2018
1

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

€ 40,12

13-12-2018
2

Toelichting
CCV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 40,12.

Toelichting

15-03-2019
3

CCV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 40,12. De
verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad € 3.726,65.

Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan bestaande uit de algemene en
bijzondere faillissementskosten. CCV heeft een boedelvordering ingediend ter
hoogte van € 40,12. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad €
3.726,65. Het UW V heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ter hoogte
van € 109.501,29

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-10-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 104.652,00

21-08-2018
1

Toelichting
De Ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 104.652,00 kenbaar
gemaakt.

€ 375.717,00

13-12-2018
2

Toelichting
De Ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 375.717,00 kenbaar
gemaakt.

€ 529.466,00

22-10-2019
4

Toelichting
De Ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 529.466,00 kenbaar
gemaakt.

€ 547.566,00

25-05-2020
6

Toelichting
De Ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 547.556,00 kenbaar
gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-08-2018
1

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

€ 156.517,57

22-10-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
156.517,57.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-08-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

21-08-2018
1

23

13-12-2018
2

26

15-03-2019
3

29

22-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.693,12

21-08-2018
1

€ 140.011,24

13-12-2018
2

€ 153.086,86

15-03-2019
3

€ 227.545,60

22-10-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van crediteuren.

21-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

21-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog onbekend.

21-08-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

21-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-6-2022

11-05-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek administratie;
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
Onderzoek gepretendeerde zekerheidsrechten;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar en het te gelde maken van activa bestanddelen;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

21-08-2018
1

