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Algemene gegevens
Naam onderneming
Meko-Hulsebosch B.V.

23-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meko-Hulsebosch
B.V., statutair gevestigd te Hillegom, kantoorhoudende te (2182 DB) Hillegom
aan de Veenenburgerlaan 73A, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 57869383.

23-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de navolgende
omschrijving: " het kw eken en broeien van- en de handel in bloembollen,
w aaronder de productie van bolbloemen in potten, schalen en manden en
dergelijke, de im- en export van deze producten daaronder begrepen en de
handel in de overige agrarische producten".

23-07-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2017/2018 €13.738.588,00 € 186.698,00 -/- € 4.101.687,00
2018/2019 € 14.272.096,00 € 2.624.784,00 -/- € 1.946.909,00
Er is sprake van een gebroken boekjaar.

23-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

23-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.761,36

23-07-2020
1

€ 125.636,40

26-10-2020
2

€ 136.313,44

03-03-2021
3

€ 411.859,19

08-06-2021
4

€ 411.323,66

13-10-2021
5

€ 233.440,27

04-05-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-6-2020

23-07-2020
1

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

26-10-2020
2

t/m
22-10-2020
van
24-10-2020

03-03-2021
3

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

08-06-2021
4

t/m
4-6-2021
van
5-6-2021

13-10-2021
5

t/m
8-10-2021
van
9-10-2021

04-05-2022
6

t/m
1-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

141 uur 54 min

2

72 uur 0 min

3

7 uur 6 min

4

9 uur 30 min

5

7 uur 18 min

6

6 uur 54 min

totaal

244 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 3 mei 2013.
Sinds 3 mei 2013 is Meko-Hulsebosch Onroerend goed B.V. enig
aandeelhouder. Sinds 11 februari 2014 is Meko-Hulsebosch Onroerend Goed
B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder.

23-07-2020
1

Laagduin B.V. is sinds 11 februari 2014 en B.O.M. Bemiddeling op Maat B.V. zijn
sinds 1 augustus 2019 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van MekoHulsebosch Onroerend Goed B.V.
De heer N.J.M. Hulsebosch is op zijn beurt sinds 4 april 2013 enig
aandeelhouder en tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Laagduin
B.V.
De heer T.A. van Eijk is op zijn beurt sinds 19 september 2000 enig
aandeelhouder en tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van B.O.M.
Bemiddeling op Maat B.V.

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Ter
zake heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden. Overbodige
verzekeringen zullen w orden beëindigd.

23-07-2020
1

1.4 Huur
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w erden geëxploiteerd vanuit
een gehuurd bedrijfspand, staande en gelegen aan de (2182 DB) Hillegom aan
de Veenenburgerlaan 73A. De huurovereenkomst is opgezegd en eindigt in
ieder geval op 19 september 2020.

23-07-2020
1

Kort voor het faillissement is tussen de verhuurder en de gefailleerde
vennootschap een overeenkomst gesloten op basis w aarvan huur van een
deel van het bedrijfspand reeds voor het faillissement is beëindigd. Ter zake is
een minnelijke regeling met de verhuurder getroffen. Oplevering aan de
verhuurder heeft plaatsgevonden.

26-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak in het faillissement zou gelegen zijn in een combinatie van
factoren. In de loop der jaren is een aanzienlijke schuldenlast opgebouw d die
onder andere is veroorzaakt door een aanzienlijke voorraad opbouw en
daarvoor noodzakelijke gehuurde opslaglocaties. Medio 2019 is een
reorganisatie doorgevoerd, w aarbij onder andere een aantal personeelsleden
is afgevloeid en de extern gehuurde opslaglocaties zijn leeggeruimd en de
huurovereenkomsten ter zake zijn beëindigd. Daarnaast zouden
betalingsregelingen met crediteuren zijn getroffen. Daarnaast zou de
kredietlimiet aanzienlijk w orden ingeperkt. Tot januari 2020 zou de gefailleerde
vennootschap aan haar lopende betalingsverplichtingen hebben kunnen
voldoen alsmede aan de overeengekomen betalingsregeling ter zake de oude
schulden van crediteuren. In januari 2020 zouden de verkoopprijzen
aanzienlijk zijn gedaald. Uiteindelijk heeft de Corona crisis ertoe geleid dat er
gedurende de lockdow n niet of nauw elijks opdrachten aan de gefailleerde
vennootschap w erden verstrekt. Alternatieve afzetmarkten hebben tot
onvoldoende rendement geleid en boden bovendien geen structurele
oplossing. Uiteindelijk is gelet op het voorgaande overgegaan tot de eigen
aanvraag van het faillissement.

23-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

23-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-6-2020

14

De gebruikelijke intake voor de loongarantieregeling met Het
Uitvoeringsinstituut W erknemersverzekeringen heeft
plaatsgevonden.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie personeelsleden;
correspondentie UW V;
correspondentie middellijk bestuurder;
personeelsbijeenkomst.

23-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

23-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
onderzoek Kadaster.

23-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Rabobank U.A. betaalt aan de boedel van de gefailleerde vennootschap voor
de door de curator verrichtte en nog te verrichtten w erkzaamheden ter zake
de verkoop van de roerende zaken een boedelbijdrage.

23-07-2020
1

Aan de gefailleerde vennootschap behoren diverse roerende zaken in
eigendom toe. Dit betreft onder andere machines, kantoorinventaris en
motorvoertuigen. Ter zake de w ijze van verkoop vindt overleg met de
pandhouder plaats.
In samenspraak met Rabobank U.A. zijn de bedrijfsmiddelen verkocht middels
een door Troostw ijk Veilingen B.V. georganiseerde internetveiling. De veiling is
afgerond. Afrekening met Troostw ijk Veilingen B.V. en afw ikkeling met
Rabobank U.A. dient nog plaats te vinden.

26-10-2020
2

De curator heeft van Troostw ijk Veilingen B.V. een concept-afw ikkeling
ontvangen. Afrekening zal plaatsvinden.

03-03-2021
3

De curator heeft van Troostw ijk Veilingen B.V. een eindafrekening ontvangen.
Betaling op de boedelrekening heeft plaatsgevonden. Afrekening met
Rabobank U.A. zal plaatsvinden.

08-06-2021
4

De (concept) afrekening met de pandhouder ligt bij Rabobank U.A. ter
beoordeling voor.

13-10-2021
5

Afw ikkeling heeft plaatsgevonden.

04-05-2022
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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
behartigen.

23-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
onderzoek roerende zaken;
correspondentie Troostw ijk Veilingen B.V.;
overleg en correspondentie Rabobank U.A.;
overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder.

23-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 117.500,00
totaal

€ 117.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Rabobank U.A. betaalt aan de boedel van de gefailleerde vennootschap voor
de door de curator verrichtte en nog te verrichtten w erkzaamheden ter zake
de verkoop van de voorraad een boedelbijdrage.

23-07-2020
1

De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement een hoeveelheid
voorraad in eigendom. Deze voorraad bestaat hoofdzakelijk uit diverse potten
alsmede uit zogenaamde bijstekers voor plantenarrangementen.
De voorraad is met machtiging van de rechter-commissaris onderhands
verkocht tegen een koopprijs ad
€ 117.5000,00 BTW -verlegd.

26-10-2020
2

Afw ikkeling met Rabobank U.A. – de pandhouder – zal plaatsvinden.

03-03-2021
3

Afw ikkeling met Rabobank U.A. – de pandhouder – zal plaatsvinden.

08-06-2021
4

Afw ikkeling met Rabobank U.A. – de pandhouder – zal plaatsvinden.

13-10-2021
5

Afw ikkeling heeft plaatsgevonden.

04-05-2022
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
onderzoek voorraad;
correspondentie Troostw ijk Veilingen B.V.;
overleg en correspondentie Rabobank U.A.;
overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder.

23-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 4.761,36

totaal

€ 4.761,36

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Kasgeld
Per datum faillissement is een bedrag ad € 4.761,36 aan kasgeld aangetroffen.

23-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek kasgeld;
storting kasgeld.

23-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.253,84
totaal

€ 57.253,84

Toelichting debiteuren
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator
een debiteurenlijst per datum faillissement ter hand gesteld. Blijkens deze lijst
zou de gefailleerde vennootschap nog een bedrag ad € 57.253,84 van
debiteuren te vorderen hebben. Rabobank U.A. heeft de debiteurenincasso ter
hand genomen.

23-07-2020
1

Rabobank U.A. informeert de curator periodiek over de voortgang.

26-10-2020
2

Rabobank U.A. informeert de curator periodiek over de voortgang.

03-03-2021
3

Rabobank U.A. informeert de curator periodiek over de voortgang.

08-06-2021
4

Rabobank U.A. informeert de curator periodiek over de voortgang.

13-10-2021
5

Rabobank U.A. informeert de curator periodiek over de voortgang.

04-05-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder;
Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

23-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.863.213,93
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Rabobank U.A. Per datum
faillissement heeft Rabobank U.A. een bedrag ad € 5.863.213,93 te
vermeerderen met kosten en rente van de gefailleerde vennootschap te
vorderen.

23-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurde een aantal leaseovereenkomsten voort ter
zake drie motorvoertuigen. In de aankomende verslagperiode zullen deze
volledig w orden afgew ikkeld.

23-07-2020
1

Afw ikkeling heeft plaatsgevonden.

26-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap
gefinancierd. Tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichting
voortvloeiend uit de verstrekte financiering zou Rabobank U.A. pandrechten
hebben verkregen ten aanzien van de aan de gefailleerde vennootschap in
eigendom toebehorende roerende zaken en vorderingen op derden. De
curator zal de rechtsgeldigheid van de verkregen zekerheidsrechten door
Rabobank U.A. onderzoeken.

23-07-2020
1

De curator zal de rechtsgeldigheid van de verkregen zekerheidsrechten door
Rabobank U.A. onderzoeken. De rechtsgeldigheid van een deel van de
zekerheidsrechten is nog onderw erp van onderzoek.

26-10-2020
2

De rechtsgeldigheid van een deel van de zekerheidsrechten is nog onderw erp
van onderzoek.

03-03-2021
3

De rechtsgeldigheid van een deel van de zekerheidsrechten is nog onderw erp
van onderzoek.

08-06-2021
4

De rechtsgeldigheid van een deel van de zekerheidsrechten is nog onderw erp
van onderzoek.

13-10-2021
5

De rechtsgeldigheid van een deel van de zekerheidsrechten is nog
onderw erp van onderzoek. Afw ikkeling is opgeschort in afw achting van een
door de Hoge Raad te w ijzen arrest.

04-05-2022
6

5.4 Separatistenpositie
Rabobank U.A. is separatist.

23-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich thans diverse crediteuren gemeld ter zake (vermeende)
eigendomsaanspraken. Voornoemde eigendomsaanspraken zijn in de
afgelopen verslagperiode grotendeels beoordeeld en afgew ikkeld. In de
aankomende verslagperiode zullen de resterende eigendomsaanspraken
w orden beoordeeld en afgew ikkeld.

23-07-2020
1

Afw ikkeling van de gemaakte eigendomsaanspraken heeft plaatsgevonden.

26-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet bekend.

23-07-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

26-10-2020
2

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet bekend.

23-07-2020
1

Daarvan is niet gebleken.

26-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-07-2020
1

De curator heeft ter zake met Rabobank U.A. afspraken gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie en bespreking Rabobank U.A.

23-07-2020
1

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

23-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

23-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Na datum faillissement heeft de curator geïnventariseerd of voortzetting van
de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd kon w orden. Dit is niet mogelijk gebleken.

23-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

23-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
correspondentie en overleg (middellijk) bestuurder.

23-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de
administratie van de gefailleerde vennootschap grotendeels aan de curator ter
hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

23-07-2020
1

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2021
4

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

13-10-2021
5

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek. In dat
verband is op specifieke onderdelen aan de (middellijk) bestuurder om een
nadere toelichting verzocht. Tevens is een derde ter zake aangeschreven.

04-05-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat de
jaarstukken over de gebroken boekjaren 2013/14 tot en met 2018/19 tijdig
zijn gedeponeerd.

23-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

23-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

23-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-07-2020
1

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

Toelichting

08-06-2021
4

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

13-10-2021
5

De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-07-2020
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

In onderzoek

08-06-2021
4

Toelichting
De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-10-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie (middellijk) bestuurder;
correspondentie Nederpel De Block & Partners;
correspondentie rechter-commissaris.

23-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

23-07-2020
1

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

€ 97.839,04

13-10-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.412,00

23-07-2020
1

€ 82.480,00

26-10-2020
2

€ 82.944,00

03-03-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.119,10

13-10-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.464,08

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

23-07-2020
1

56

26-10-2020
2

58

03-03-2021
3

59

04-05-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.208.079,90

23-07-2020
1

€ 1.297.765,05

26-10-2020
2

€ 1.304.730,94

03-03-2021
3

€ 1.305.858,66

04-05-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

23-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

23-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie 10.4

23-07-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

23-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-10-2022

04-05-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
beoordelen rechtsgeldigheid zekerheidsdocumentatie;
verkoop roerende zaken;
afw ikkeling eigendomsaanspraken;
onderzoek oorzaak faillissement;
rechtmatigheidsonderzoek;
de gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

23-07-2020
1

