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

6
31-12-2020
F.09/19/293
NL:TZ:0000112965:F001
27-08-2019

R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr J.D. Hartgring

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hanging Concepts B.V.

30-09-2019
1

Gegevens onderneming
Faillissement
Op 27 augustus 2019 w erd het faillissement onder insolventienummer
C09/19/293 F uitgesproken, met benoeming van mevrouw mr W .J. Don tot
rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.D. Hartgring tot curator.
Vestiging
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HANGING
CONCEPTS B.V. (hierna: “failliet”) is statutair gevestigd te Delft, met als
vestigingsadres Kleveringw eg 27, 2616 LZ Delft.
Handelsregister
De gefailleerde vennootschap is in het handelsregister geregistreerd onder
KvK-nummer 62650610.
Handelsnaam
Hanging Concepts

Activiteiten onderneming

30-09-2019
1

Activiteiten onderneming
SBI – code: 46739 – Groothandel in bouw materialen algemeen assortiment
SBI – code: 47783 – W inkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorw erpen
en religieuze artikelen.

30-09-2019
1

De failliet verkocht en leverde (op maat) ophangsystemen voor o.a. foto’s,
schilderijen, garderobes.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 39.418,84

€ 181.610,60

2018

€ 89.094,72

€ 146.333,97

2017

€ 124.460,79

€ 37.705,40

2016

€ 81.546,02

€ 32.882,86

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande zijn cijfers uit grootboekrekeningen, niet uit een
(gecontroleerde) jaarrekening.

30-09-2019
1

2019: niet een volledig boekjaar (i.v.m. faillissement), de w erkzaamheden zijn
gestaakt eind augustus 2019.
Toelichting financiële gegevens
De administratie van failliet is door de bestuurder zelfstandig gevoerd.
W inst en verliesrekening is in onderzoek.
Bovenstaande zijn cijfers deels uit grootboekrekeningen, niet uit een
(gecontroleerde) jaarrekening.

30-06-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
1 (de bestuurder zelf)

Boedelsaldo

30-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.448,50

30-09-2019
1

€ 4.383,92

24-12-2019
2

€ 7.489,97

27-03-2020
3

€ 7.889,58

30-06-2020
4

€ 8.889,58

28-09-2020
5

€ 2.173,66

31-12-2020
6

Verslagperiode
van
27-8-2019

30-09-2019
1

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

24-12-2019
2

t/m
19-12-2019
van
20-12-2019

27-03-2020
3

t/m
23-3-2020
van
24-8-2020

30-06-2020
4

t/m
24-6-2020
van
25-6-2020

28-09-2020
5

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020
t/m
22-12-2020

31-12-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 36 min

2

14 uur 54 min

3

9 uur 42 min

4

3 uur 18 min

5

5 uur 40 min

6

3 uur 48 min

totaal

60 uur 58 min

Toelichting bestede uren
De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten
dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator
kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.
Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

30-09-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oprichting
Hanging Concepts B.V. is op 5 februari 2015 opgericht en op 13 februari 2015
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

30-09-2019
1

Bestuur/directie
Vanaf de oprichting is de heer K. de Vries zelfstandig bevoegd bestuurder van
de vennootschap.
Aandeelhouder
De aandelen van Hanging Concepts B.V. w orden vanaf de oprichting gehouden
door de heer K. de Vries.

1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen

30-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover thans bekend is, is failliet verzekerd (gew eest) bij Generali (éénbedrijf-polis) en bij ASR Schadeverzekering (combinatiepakket).

30-09-2019
1

Royement
De verzekering(en) w orden zover nog vereist geroyeerd.

1.4 Huur
Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan Kleveringw eg te (2616 LZ)
DELFT.
De huurovereenkomst w as reeds opgezegd door de verhuurder, de curator
heeft (met w ederzijds goedvinden) het gehuurde pand op 19 september 2019
opgeleverd.

30-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.
De bestuurder stelt dat de oorzaak vooral een opgelopen huurschuld (en
rentevorderingen) is.
W erkzaamheden: 7,8 uur.
De w erkzaamheden betreffen: de gebruikelijke eerste w erkzaamheden in een
faillissement, zoals een bezoek aan het bedrijfspand, gesprek met de
bestuurder en eerste inventarisatie rechten en plichten van failliet.

30-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

30-09-2019
1

Toelichting
1 (de bestuurder zelf)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-09-2019
1

Toelichting
De enige w erknemer van failliet heeft zelf ontslag genomen medio februari
2019.
De arbeidsovereenkomst met de bestuurder is met w ederzijds goedvinden per
faillissementsdatum geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
0.0 uur
Geen w erkzaamheden.

30-09-2019
1

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

30-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0,0 uur
Geen w erkzaamheden.

30-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 200,00

€ 200,00

totaal

€ 200,00

€ 200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris.
De (gedateerde en beperkte) kantoorinventaris is verkocht en geleverd aan de
nieuw e huurder van de het gehuurde pand.

30-09-2019
1

Verkoopopbrengst
Kantoorinventaris: € 200,00 exclusief BTW
Boedelbijdrage
De volledige opbrengst komt de boedel ten goede.
Toelichting
De bestuurder heeft een desktopcomputer gekocht (zie 3.8).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

30-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
5,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: verkoop activa.

30-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Geen voorraad.
Geen onderhanden w erk.

30-09-2019
1

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Toelichting voorraden / onderhanden w erk
De dag voorafgaande aan het faillissement heeft een leverancier de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad opgehaald. Dit w ordt nader
onderzocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1.1 uur
De w erkzaamheden betreffen: inventaris en (administratieve) controle van
voorraden en onderhanden w erk.

3.8 Andere activa

30-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W ebsite (en desktop computer)

€ 2.500,00

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Toelichting andere activa
Beschrijving
W ebsite (alsmede een desktop computer)

30-09-2019
1

De w ebsite (en desktop computer) zijn verkocht en geleverd aan de
bestuurder.
Verkoopopbrengst
€ 2.500,00 exclusief BTW
Boedelbijdrage
De volledige opbrengst komt de boedel toe.

3.9 Werkzaamheden andere activa
0,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: verkoop activa.

30-09-2019
1

1,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: afw ikkeling verkoop activa.

24-12-2019
2

0,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: afw ikkeling verkoop activa

27-03-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

5 debiteuren

€ 1.125,99

totaal

€ 1.125,99

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Beschrijving
Op datum faillissement zou sprake zijn van (5) openstaande debiteuren voor
een totale som
€ 1.125,99 (opgaaf door bestuurder).
Deze debiteuren w aren reeds aangeschreven door de bestuurder voor datum
faillissement, zodat betalingen in eerste instantie nog te verw achten zijn op de
bankrekening van de failliet.

30-09-2019
1

Omvang: € 1.125,99
Opbrengst: In afw achting (mededeling bank).
Boedelbijdrage
Een opbrengst komt volledig toe aan de boedel.
Toelichting debiteuren
Er is sprake van een rekening-courantschuld van de bestuurder aan failliet.
Nader onderzoek vindt plaats naar de hoogte hiervan.
Opbrengst:
De bank heeft inmiddels een bedrag van € 935,42 overgemaakt naar de
faillissementsrekening. De betalingen van debiteuren zijn in onderzoek.

24-12-2019
2

Toelichting debiteuren:
De rekening-courantschuld van de bestuurder is in eerste instantie vastgesteld
op € 13.538,51. De bestuurder heeft een aantal aanvullende creditposten
kunnen aantonen. De curator heeft daaropvolgend de rekening-courantschuld
bijgesteld naar € 10.804,71. De bestuurder heeft aangegeven in elf gelijke
termijnen te w illen betalen, te beginnen per december 2019.
Opbrengst:
De bank heeft een bedrag van € 1.456,05 overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Dit zijn grotendeels betalingen van voormelde
debiteuren. Overige mutaties zijn in onderzoek.

27-03-2020
3

Toelichting debiteuren:
In januari 2020 is de bestuurder begonnen met betalingen.

Opbrengst
Het bedrag van € 1.456,05 zijn betalingen van pre-faillissementsdebiteuren.
Uit de administratie blijkt dat thans geen openstaande debiteuren meer
resteren.

30-06-2020
4

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft door de recente economische omstandigheden tijdelijk
geen betalingen gedaan, maar heeft inmiddels bevestigd dat hij zijn betalingen
zal voortzetten vanaf deze maand (juni 2020).
De bestuurder heeft inmiddels w eer betalingen gedaan. De ontstane
achterstand in de betalingsregeling heeft de komende verslagperiode prioriteit.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

28-09-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1,0 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek debiteuren en rekening-courant
bestuurder.

30-09-2019
1

6,2 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek debiteuren en onderzoek naar de
hoogte van de rekening-courantschuld van bestuurder en correspondentie met
de bestuurder.

24-12-2019
2

4,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder en
bespreking met de bestuurder op 16 januari 2020 over de terugbetaling van
de rekening-courantschuld.

27-03-2020
3

1,1 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder.

28-09-2020
5

Zesde verslagperiode; 1,4 uur

31-12-2020
6

De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet bankierde bij ING Bank.
Betaal (en gekoppelde zakelijke spaar)rekening: NL52INGB0006871146
Er is geen bankkrediet.

30-09-2019
1

Er zijn betalingen verricht rond datum faillissement. Dit w ordt nader
onderzocht.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

30-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend geen.

30-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend geen.

30-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Uit mededelingen van de bestuurder volgt, dat een leverancier (onder
eigendomsvoorbehoud) voor datum faillissement heeft geleverd en de dag
voor datum faillissement voormelde zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud w eer heeft opgehaald. In onderzoek.

30-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend, niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend, niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
0,2 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank.

30-09-2019
1

1,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank en onderzoek
naar mutaties.

24-12-2019
2

0,4 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank.

27-03-2020
3

0,7 uur

30-06-2020
4

De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank en verkrijgen
bijschrijvingen.
0,1 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank en verkrijgen
bijschrijvingen.

28-09-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
0.0 uur
Geen w erkzaamheden.

30-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft enkele activa gekocht uit de boedel (zie 3.8). De
bestuurder is voornemens om in een nieuw e entiteit deze activiteiten uit te
voeren.

30-09-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie 3.8.

30-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1,0 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder.

30-09-2019
1

Geen w erkzaamheden.

24-12-2019
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Hanging Concepts B.V. w erd intern bijgehouden en is aan
de curator verstrekt. In onderzoek.

30-09-2019
1

De (ingeleverde) administratie en toelichting van de bestuurder geven
(vooralsnog) voldoende inzicht in de boekhouding.

30-06-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018
Publicatiedatum: nog niet
Consequentie: geen
2017
Publicatiedatum: 8 november 2018
Consequentie: geen
2016
Publicatiedatum: 10 mei 2018
Consequentie: te laat.

30-09-2019
1

De jaarrekening van 2016 is niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De omvang van failliet is klein, zodat geen goedkeuringsverklaring is vereist.

30-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

30-09-2019
1

Niet van toepassing.

30-06-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

30-09-2019
1

30-06-2020
4

28-09-2020
5

31-12-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-09-2019
1

Toelichting
In onderzoek.
Nee

30-06-2020
4

Toelichting
Niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2.3 uur
Veiligstellen van de administratie en eerste inventarisatie er van.

30-09-2019
1

1,1 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek

24-12-2019
2

0,8 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek administratie i.v.m. rekeningcourantschuld.

27-03-2020
3

0,0 uur

30-06-2020
4

1,4 uur

28-09-2020
5

0 uur

31-12-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Als p.m. posten w orden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van
Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dw angcrediteuren.
Overige boedelvorderingen
Huurtermijnen vanaf de faillissementsdatum.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-09-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Op verslagdatum (1e verslag) heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

30-09-2019
1

€ 26.739,72

24-12-2019
2

€ 29.325,72

27-03-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft de vordering aangepast: € 29.325,72.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing

30-09-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.216,00

30-09-2019
1

Toelichting
1. verhuurder voor kosten aanvrage faillissement: € 2.216,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

30-09-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.208,72

30-09-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium valt dit nog niet in te schatten.

30-09-2019
1

Naar verw achting zal er geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen
plaatsvinden.

24-12-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
2,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

30-09-2019
1

Tw eede verslagperiode: 2,0 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

24-12-2019
2

1,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

27-03-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-

debiteurenincasso.
banksaldo (mutaties rond datum faillissement)
rekening-courant bestuurder
oorzaken onderzoek

30-09-2019
1

- banksaldo (mutaties rond datum faillissement)
- rekening-courant bestuurder
- oorzaken onderzoek

24-12-2019
2

De volgende w erkzaamheden moeten nog w orden verricht:
- nakomen betalingsregeling door de bestuurder van de rekeningcourantschuld;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus of anderszins onrechtmatig
handelen;
- onderzoek mutaties bankrekeningen kort voor en na datum faillissement

27-03-2020
3

De volgende w erkzaamheden moeten nog w orden verricht:
- betalingsregeling rekening-courantschuld;
- afronding oorzakenonderzoek.

30-06-2020
4

De volgende w erkzaamheden moeten nog w orden verricht:
- betalingsregeling rekening-courantschuld;
- afw ikkeling faillissement.

28-09-2020
5

De volgende w erkzaamheden moeten nog w orden verricht:

31-12-2020
6

- betalingsregeling rekening-courantschuld;
- afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er w ordt getracht het faillissement in een jaar af te w ikkelen.

30-09-2019
1

De curator verw acht bij het volgende openbare verslag hierover nader te
berichten.

28-09-2020
5

Idem.

31-12-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

31-12-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
1,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.

30-09-2019
1

Tw eede verslagperiode: 2,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.

24-12-2019
2

2,0 uur
De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.

27-03-2020
3

2,6 uur

30-06-2020
4

De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.
3,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.

28-09-2020
5

Zesde verslagperiode; 2,4 uur

31-12-2020
6

De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de
rechter-commissaris.

Bijlagen
Bijlagen

