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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Keulen Retail B.V., tevens h.o.d.n. Esprit Bodyw ear Hilversum

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
De Hooge Krocht 123
2201 TS NOORDW IJK

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een lingeriew inkel onder een franchise van Esprit aan
de Kerkstraat 64 in Hilversum. Tot 2018 w erden in gefailleerde 11
lingeriew inkels geëxploiteerd onder een franchise van Hönkemöller; zie verder
onder ‘oorzaak faillissement’.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 3.907.311,00

€ 211.625,00

€ 1.130.673,00

2018

€ 0,00

€ 2.234.494,00

€ 523.809,00

2019

€ 0,00

€ -291.353,00

€ 289.017,00

2020

€ 29.816,52

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Opgenomen zijn de resultaten voor belastingen volgens de (enkelvoudige)
jaarrekening van gefailleerde.
De gegevens over 2020 zijn gebaseerd op de grootboekadministratie,
bijgew erkt tot datum faillissement.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

09-07-2020
1

Toelichting
3 (parttime) verkoopsters en een (parttime) boekhoudster.

Boedelsaldo
€ 47.177,38

09-07-2020
1

€ 96.461,96

09-10-2020
2

€ 96.565,41

07-01-2021
3

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
2

t/m
9-10-2020
van
10-10-2020

07-01-2021
3

t/m
9-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 24 min

2

70 uur 42 min

3

22 uur 12 min

totaal

179 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode:
86:24 uur

09-07-2020
1

Bestede uren totaal:
86:24 uur
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 66:48
TKB: 3:54

09-10-2020
2

Bestede uren totaal:
RW V: 158:12
TKB: 7:42
Bestede uren in verslagperiode
RW V: 22:12

07-01-2021
3

Bestede uren totaal
RW V 181:36

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie over gefailleerde w ordt gevoerd door de heer W .B. van Keulen
(‘Van Keulen’), via diens beheermaatschappij Lano Beheer B.V. (tezamen met
Van Keulen: het ‘Bestuur’). De aandelen van gefailleerde w orden gehouden
door Lano Beheer B.V. en tw ee vennootschappen van de beide kinderen van
de heer van Keulen.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het Bestuur, zijn er geen lopende procedures.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn per faillissementsdatum 8 lopende verzekeringen aangetroffen; de
personeelsgerelateerde polissen zijn inmiddels beëindigd. De verzekeringen
met betrekking tot activa van gefailleerde lopen nog.

09-07-2020
1

Na de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn de nog aangehouden
bedrijfsverzekeringen per 25 augustus 2020 beëindigd. De autoverzekering is
na vrijw aring van het kenteken op 21 augustus 2020 geroyeerd.

09-10-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt w inkelruimte aan de Kerkstraat 64 te Hilversum; deze
huurovereenkomst is op 25 juni 2020 opgezegd tegen 1 oktober 2020.
Machtiging door de rechter-commissaris voor de opzegging w erd verleend op
24 juni 2020.

09-07-2020
1

Daarnaast w erd door gefailleerde kantoor- en opslagruimte gehuurd in
Noordw ijk aan de Hoge Krocht 123. Deze overeenkomst is direct na
faillissement op 10 juni 2020 opgezegd, eveneens tegen 1 oktober 2020.
Machtiging van de rechter-commissaris hiervoor dateert van 10 juni 2020.
De w inkelruimte aan de Kerkstraat 64 te Hilversum is per 28 augustus 2020
bezemschoon opgeleverd. Als zekerheid is een bankgarantie door de
Rabobank afgegeven met daaraan gekoppeld een verpande spaarrekening
met een saldo van € 21.175,00. De verhuurder heeft bij de Rabobank een
beroep gedaan op de bankgarantie.
De kantoor- en opslagruimte te Noordw ijk aan de Hoge Krocht 123 is op 8
september 2020 opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het Bestuur heeft omtrent de achtergronden en oorzaken van het faillissement
zakelijk w eergegeven het volgende verklaard.

09-07-2020
1

Van Keulen exploiteerde sinds 2008 in gefailleerde 11 Hunkemöller franchise
w inkels. Begin 2018 richtte Hunkemöller de strategie op het opkopen van
franchisew inkels. Van Keulen heeft van de mogelijkheid gebruikt gemaakt en
heeft de w inkels verkocht aan Hunkemöller. Op datzelfde moment w erd bij Van
Keulen bekend dat Esprit, naast de bestaande w inkels in bovenmode, zich
w ilde richten op ondermode. Hij heeft daarom Esprit voorgesteld om een
samenw erking aan te gaan. In gefailleerde zouden in vier steden w inkels
w orden geopend (‘pilotstores’); in de zomer van 2019 is daartoe een
overeenkomst gesloten met Esprit. Een huurpand voor een eerste w inkel w erd
in Hilversum gevonden in de Kerkstraat. Het pand w erd in oktober 2019
opgeleverd. Het pand diende gerenoveerd te w orden en het voornemen w as
om na verbouw ing in januari 2020 open te gaan. Door vertraging in de
leverantie van meubels w erd de opening uitgesteld naar februari 2020. Het
personeel w as w el al per januari 2020 in dienst getreden. Eind februari 2020
volgde een feestelijke opening met de directie van Esprit. Echter, tw ee w eken
na opening moest de w inkel alw eer gesloten w orden als gevolg van door de
overheid genomen maatregelen in het kader van de Corona uitbraak. De
w inkel is een paar w eken gesloten gebleven. Hoew el de w inkel vervolgens
w eer open mocht, bleef de omzet fors achter bij w at begroot w as. De
afstandsregels maakten het onmogelijk om de w inkel rendabel te exploiteren.
Er mochten slechts zes personen tegelijkertijd aanw ezig zijn in de w inkel en
slechts tw ee personen in de pashokjes. Op de piekmomenten w aarop normaal
gesproken de gew enste omzet w ordt gerealiseerd, bleef de omzet fors achter.
Gemiddeld genereerde gefailleerde 12% van de gestelde omzetdoelstelling.
Aangezien het duidelijk w as dat gefailleerde het op die w ijze niet zou gaan
redden, heeft Van Keulen een reddingsplan opgesteld. Het plan voorzag in
financiële offers van de belangrijkste stakeholders (Esprit, verhuurder en
Bestuur). Van Esprit w erd verw acht dat zij zorg zouden dragen voor het
openen van de tw eede w inkel, nu door alle tegenslagen de financiële reserves
naar (het openhouden van) de eerste w inkel w aren gevloeid. Esprit w ilde niet
meew erken aan het noodplan. Hoew el het Nederlandse team van Esprit bereid
w as mee te denken over de toekomst van de w inkel, w as deze bereidheid er
bij de Duitse tak niet. Het Duitse moederbedrijf bevond zich in een
insolventietraject in Duitsland. Hierdoor w erd het reddingsplan onuitvoerbaar
en is het eigen faillissement aangevraagd.
De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement.
Er is de curator niet van andere oorzaken gebleken dan opgegeven door het
bestuur.

07-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

09-07-2020
1

Toelichting
3 (parttime) verkoopsters en een (parttime) boekhoudster. Van Keulen w erd
op basis van een managementovereenkomst voor het management aan
gefailleerde ter beschikking gesteld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-07-2020
1

Toelichting
In 2019 vonden er geen operationele activiteiten in gefailleerde plaats; zie ook
hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-6-2020

4

Machtiging tot opzegging w erd op 10 juni 2020 door de rechtercommissaris verleend.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, opstart en begeleiding loongarantietraject en alle
(personeelsgerelateerde) w erkzaamheden rondom uitverkoop (zie hierna).

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Geurdispenser

€ 100,00

Inventaris Noordw ijk

€ 2.020,00

Kassasysteem etc. Hilversum

€ 2.259,00

VW Caddy

€ 5.000,00

Kassasysteem Hilversum
totaal

Boedelbijdrage

€ 275,00
€ 9.654,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door Makelaarskantoor Puper en zullen via
w w w .puper.nl w orden geveild.

09-07-2020
1

De onderhandse verkoopw aarde van de inventaris van Noordw ijk is
gew aardeerd op € 2.020,00, de liquidatiew aarde op € 1.025,00. De inventaris
is op 23 juli 2020 onderhands verkocht voor de getaxeerde onderhandse
w aarde. De koopsom is op 21 september 2020 ontvangen op de
faillissementsrekening.

09-10-2020
2

De onderhandse w aarde van de totale inventaris van Hilversum is
gew aardeerd op € 5.365,00, de liquidatiew aarde op € 1.710,00. De inventaris
is exclusief kassasysteem per internetveiling verkocht voor € 2.235,00. De
genoemde zaken zijn op 24 augustus 2020 uitgeleverd. Het kassasysteem is
op separaat onderhands verkocht voor € 275,00.
De onderhandse w aarde van het bedrijfsvoertuig, de Volksw agen Caddy, is
getaxeerd op € 5.000,00, de liquidatiew aarde op € 3.000,00. Het voertuig is
per internetveiling verkocht voor € 5.000,00. Het kenteken is per 21 augustus
2020 overgeschreven.
De aangegeven opbrengsten zijn exclusief btw . Op de via de veiling verkochte
zaken is een verkoopprovisie ad 10% in mindering gebracht.
De geurdispenser is per naveiling verkocht voor € 100,-. Het bedrag w ordt
door de makelaar onder aftrek van de verkoopprovisie overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

07-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er bestaat een fiscale schuld ex artikel 21 Invorderingsw et; er zijn geen
pandrechten w aarvoor het bodemvoorrecht dient te w orden ingeroepen. Zie
ook hierna onder zekerheden.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en taxatie.

09-07-2020
1

Correspondentie makelaar en kopers bedrijfsinventaris Noordw ijk en
kassasysteem Hilversum, opstellen facturen, monitoren ontvangst
verkoopopbrengsten, beëindigen verzekeringen/alarmsysteem, etc.

09-10-2020
2

Correspondentie makelaar.

07-01-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een handelsvoorraad dameslingerie en badmode

€ 34.008,77

totaal

€ 34.008,77

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn getaxeerd, het eigendomsvoorbehoud van de belangrijkste
leverancier is afgew ikkeld en er vindt een uitverkoop plaats. Volgens de
voorraadadministratie bedraagt de inkoopw aarde van de resterende voorraad:
EUR 38.731,74 bij de start van de uitverkoop.

09-07-2020
1

Zie ook hieronder onder zekerheden en voortzetting. De uitverkoop zal 12 juli
a.s. eindigen, w aarna de restantvoorraad zal w orden geveild via
w w w .puper.nl.
De bruto-opbrengst van de uitverkoop bedraagt € 28.349,60 exclusief BTW .
Van dit bedrag is € 27.244,55 giraal ontvangen en € 1.105,05 in contanten.
Het contant ontvangen bedrag w ordt op de boedelrekening gestort. De
restantvoorraad is geveild voor € 5.659,17 exclusief BTW , exclusief de
veilingkosten. Veilingprovisie bedraagt € 565,92.

09-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en taxatie.

09-07-2020
1

Diverse w erkzaamheden in het kader van de verkoop van de
(restant)voorraad.

09-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Kassaldo

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 69,55

Banktegoed

€ 30.039,59

Betaling NOW subsidie

€ 10.647,00

totaal

€ 40.756,14

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het creditsaldo op de bankrekening is inmiddels bijgeschreven op de
boedelrekening. De kas is gebruikt voor voortzetting van de onderneming en
zal in dat kader financieel w orden verantw oord.

09-07-2020
1

Op 25 juni 2020 is door het UW V een voorschot op de voor het faillissement
aangevraagde subsidie op grond van de NOW regeling uitgekeerd ter hoogte
van € 10.647,00. Er is (nog) geen verantw oording afgelegd over het bedrag
aan het UW V; dit zal in de komende verslagperiode gebeuren.
Het kasgeld is contant ontvangen en w ordt nog afgestort op de
boedelrekening.

09-10-2020
2

Over de van het UW V ontvangen subsidie is verantw oording afgelegd: naar
verw achting zal het ontvangen bedrag geheel w orden teruggevorderd.
Het afstorten van het contante geld zal op korte termijn plaatsvinden.

07-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie bank.

09-07-2020
1

Correspondentie bank.

09-10-2020
2

Correspondentie bank in verband met afstorten geld, aanvragen definitieve
berekening van het subsidiebedrag in het kader van de NOW -regeling bij het
UW V.

07-01-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Premierestituties verzekeringen

Omvang
€ 6.588,17

Cadeaukaarten

€ 6.588,17

€ 2,98

€ 2,98

€ 104,00

€ 104,00

€ 8.210,43

€ 8.210,43

€ 14.905,58

€ 14.931,95

Restitutie motorrijtuigenbelasting

totaal

Boedelbijdr.

€ 26,37

Eindafrekening w aterleverancier

Retouren Esprit

Opbrengst

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn geen handelsdebiteuren; gefailleerde verkocht niet op rekening. W el
zullen er beperkte vorderingen in het kader van premierestituties en
cadeaukaarten zijn.

09-07-2020
1

De door Esprit onder voorbehoud van eigendom geleverde voorraden zijn
geretourneerd. De stand in rekening-courant van het leverancierskrediet is
door de terug levering negatief gew orden. De totale vordering van gefailleerde
op Esprit als gevolg van de geretourneerde voorraden bedraagt € 8.210,43.
Het bedrag is volledig ontvangen.

09-10-2020
2

In onderhavige verslagperiode zijn nog aanvullend een aantal
creditbedragen ontvangen n.a.v. beëindigde verzekering. Het onderw erp
“debiteuren” is hiermee afgerond.

07-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

09-07-2020
1

Beëindigen lopende contracten, monitoren ontvangst vooruitbetaalde
bedragen, inventarisatie omvang vordering op Esprit, aanschrijven Esprit.

09-10-2020
2

Correspondentie verzekeringsmaatschappij, opvragen creditbedragen.

07-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Financiering van de onderneming w erd door Lano Beheer BV ter beschikking
gesteld, zonder zekerheden.

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Esprit heeft geleverd onder een (beperkt) eigendomsvoorbehoud. Via de
administratie van Esprit en het ERP systeem van gefailleerde kon nauw keurig
w orden bepaald w elke goederen in de w inkel onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd. Deze zijn voorafgaand aan (her)opening van de w inkel op 16
juni 2020 door Esprit teruggenomen.
In totaal gaat het om goederen met een inkoopw aarde van EUR 25.536,37
exclusief BTW . Een creditfactuur dient nog te w orden verstrekt.

09-07-2020
1

Daarnaast heeft Esprit het w inkelinterieur van de w inkel in Hilversum in
bruikleen aan gefailleerde ter beschikking gesteld. Na afronding van de
uitverkoop zal deze door Esprit w orden opgehaald.
Het eigendomsvoorbehoud op een deel van de voorraad van Esprit is
afgew ikkeld, zie voor een toelichting onder ‘debiteuren’. Het w inkelinterieur in
Hilversum is opgehaald door Esprit.
In de w inkel in Hilversum is daarnaast een geurmachine aangetroffen. De
machine is volgens opgave van de bestuurder in bruikleen gegeven. Ondanks
dat de curator meerdere keren zow el per email als telefoon contact heeft
opgenomen met betreffende partij is een reactie uitgebleven. Aangezien de
betreffende partij binnen de door de curator gestelde termijn geen stukken
heeft aangeleverd w aaruit het eigendom van de geurmachine blijkt, zal de
geurmachine per veiling w orden verkocht.

09-10-2020
2

De geurmachine is per veiling verkocht. De opbrengst w ordt nog verw acht.
Zie verder onder “bedrijfsmiddelen”.

07-01-2021
3

5.6 Retentierechten
Geen aanspraken bekend.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen aanspraken bekend.

5.8 Boedelbijdragen

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en afw ikkeling rechten van derden.

09-07-2020
1

Inventarisatie en afw ikkeling rechten van derden: correspondentie makelaar
en derden.

09-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met goedkeuring van de rechter-commissaris d.d. 16 juni 2020 en na
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van Esprit, heeft de curator op 17
juni de w inkel heropend voor een uitverkoop.
Het verloop van de uitverkoop is zodanig dat de curator heeft besloten deze
uitverkoop te verlengen tot uiterlijk 12 juli a.s. Goedkeuring rechtercommissaris hiervoor w erd verleend op 29 juni 2020.
De termijn is ingegeven door de aanstaande vakantie van de filiaalleidster en
de te verw achten teruglopende omzet in de periode nadien. Met de
filiaalleidster is een korte verlenging van haar arbeidsovereenkomst
overeengekomen, aangezien haar contract op 1 juli afliep.

09-07-2020
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de uitverkoop in de w inkel in
Hilversum tot 12 juli 2020 voortgezet. Het contract van de filiaalleidster is
verlengd tot eveneens 12 juli 2020.

09-10-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Over de periode 17 juni tot en met 23 juni 2020 is een omzet inclusief BTW
gerealiseerd ad EUR 9.352,36.
Uitgaven bedragen tot op heden EUR 1.275,48.

09-07-2020
1

Een volledige verantw oording van het exploitatieresultaat zal in het volgende
verslag w orden opgenomen.
Over de periode 17 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 is een omzet exclusief
btw gerealiseerd ad EUR € 34.008,77. De uitgaven bedragen tot nu toe EUR
2.993,94.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

09-10-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg Bestuur en personeel omtrent exploitatie (kortingen, roosters, etc.),
voorbereiding en begeleiding uitverkoop. Opstellen aanvullend arbeidscontract
filiaalleidster, administratieve begeleiding.

09-07-2020
1

Berekenen bonus en laten opstellen salarisstroken, ophalen en in bew aring
nemen van contante opbrengst.

09-10-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich geen gegadigden gemeld voor een doorstart; gegeven de
situatie bij Esprit, heeft de curator daar ook geen energie in gestoken.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 34.008,77

09-10-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap is door de curator onder zich genomen
en w ordt onderzocht.

09-07-2020
1

De administratie maakt een verzorgde indruk. De curator heeft de administratie
nader in onderzoek en zal bij het volgende verslag een definitief standpunt
innemen terzake de boekhoudplicht.

09-10-2020
2

De administratie is verzorgd; de rechten en plichten van de onderneming zijn
inzichtelijk. De curator komt tot het definitieve oordeel dat er is voldaan aan
de boekhoudplicht.

07-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Depot van de jaarrekening heeft gedurende de drie boekjaren voorafgaand
aan het faillissement tijdig plaatsgevonden.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet onderzocht; de vennootschap is in 2008 opgericht en heeft een geplaatst
kapitaal van EUR 18.000,-. Een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

09-07-2020
1

07-01-2021
3

Toelichting
Het faillissement is veroorzaakt door externe factoren; het door de curator
verrichte onderzoek geeft geen aanleiding tot aansprakelijkstelling

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

In onderzoek

09-10-2020
2

Toelichting
Gefailleerde heeft een kenteken op naam gehad van een Mini Cooper,
bouw jaar 2018, kenteken RS-28-6L. Het voertuig is vlak voor faillissement
verkocht aan de partner van de middellijk bestuurder. Het kenteken is op 22
mei 2020 overgeschreven. Er is op diezelfde datum een koopsom betaald van
€ 24.186,00. De koopsom is gebaseerd op een taxatierapport, opgesteld door
een garagehouder. De curator heeft de w aarde van de auto nader onderzocht
en komt tot de conclusie dat de betaalde koopsom overeenstemt met de
w aarde van de auto. Aangezien de koopsom bij faillissement nog op de
bankrekening is aangetroffen, komt de curator tot het oordeel dat er geen
benadeling heeft plaatsgevonden van schuldeisers nu zij niet in hun
verhaalsmogelijkheden zijn geschaad.
Nee
Toelichting
De curator is niet op ander mogelijk paulianeus handelen gestuit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is een globaal eerste onderzoek verricht; in de komende verslagperioden zal
in meer detail naar de oorzaken en achtergronden w orden gekeken.

09-07-2020
1

De administratie is nader onderzocht. Er is de curator niet van
bijzonderheden gebleken. Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee
afgerond.

07-01-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en eerste beknopte beoordeling.

09-07-2020
1

Bestuderen administratie, onderzoek omstandigheden verkochte bedrijfsauto.

09-10-2020
2

Nader besturen administratie, afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-01-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.

09-07-2020
1

De volgende boedelvorderingen zijn voldaan:
- Taxatiekosten € 1.415,70
- Reiskosten personeel € 303,26
- Overig: € 1.275,48 (kosten kassasysteem, bestickering w inkel, etc.)
€ 4.305,58

09-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator p.m.
Huur: € 4.305,58
De volgende boedelvorderingen zijn voldaan:
- Taxatiekosten: € 1.415,70
- Reiskosten en bonus personeel: € 1.904,15
- Overig: € 1.546,34 (bankkosten, energie, etc.)
€ 81.157,01
Toelichting
Salaris curator p.m.
Huur: € 4.305,58
UW V: € 34.647,64

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.124,00

09-07-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 20.593,00

09-10-2020
2

€ 78.294,00

07-01-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 4.015,96

07-01-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

09-07-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
9

07-01-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.679,49

09-07-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 186.800,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

09-07-2020
1

Nog niet bekend aangezien de vordering van het UW V nog niet is ingediend.

09-10-2020
2

Naar verw achting kunnen de boedelschulden geheel w orden voldaan en kan
er daarnaast nog een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden aan de hoogst
gerangschikte preferent schuldeisers. Dit houdt in dat het faillissement
vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld.

07-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen procedures bekend.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•
•

Administratieve afw ikkeling uitverkoop (inclusief fiscale afw ikkeling);
Retour inventaris w inkel naar Esprit;
Afw ikkeling duurovereenkomsten (huur, verzekeringen, etc.);
Verkoop (veiling) restvoorraad en bedrijfsmiddelen;
Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

09-07-2020
1

•
•
•
•
•
•

Afronden afw ikkeling uitverkoop, afstorten contante gelden.
Afronden inventarisatie debiteuren (cadeaukaarten).
Verkoop geurmachine.
Verantw oorden ontvangen NOW -subsidie.
Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
In kaart brengen passiva (o.a. vordering UW V).

09-10-2020
2

Afw ikkelen faillissement.

07-01-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel.

09-07-2020
1

De curator streeft naar afw ikkeling binnen drie maanden.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag, afw ikkeling overeenkomsten.

09-07-2020
1

Dit betreft het eindverslag.

07-01-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

