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Algemene gegevens
Naam onderneming
't Haantje Jeans B.V. handelend onder de naam Den Haan

24-08-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is statutair gevestigd te Naaldw ijk en hield kantoor aan De
Tuinen 40 te (2671 NX) Naaldw ijk, gemeente W estland. Zij is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 27174854.

24-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een w inkel in heren- en dameskleding in het
w inkelcentrum De Tuinen in Naaldw ijk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.447.276,00

€ -69.098,00

€ 421.563,00

2020

€ 518.336,81

€ -126.564,98

2018

€ 1.534.531,00

€ -26.294,00

€ 736.811,00

2019

€ 1.523.859,00

€ -43.812,00

€ 694.609,00

Toelichting financiële gegevens

24-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
2020 (per 30-6)

24-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

24-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 112.764,31

24-08-2020
1

€ 235.486,51

26-11-2020
2

€ 207.051,18

01-03-2021
3

€ 191.620,34

26-05-2021
4

Verslagperiode
van
21-7-2020

24-08-2020
1

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

26-11-2020
2

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

01-03-2021
3

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021
t/m
25-5-2021

Bestede uren

26-05-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 0 min

2

42 uur 0 min

3

43 uur 6 min

4

5 uur 48 min

totaal

142 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 9 augustus 2020. Sinds
27 september 2007 is Aart den Haan Holding B.V. enig aandeelhouder. Sinds 1
januari 2001 is Aart den Haan Holding B.V. bestuurder van de vennootschap.
Sinds 25 augustus 2006 is hij enig bestuurder. De heer Aart den Haan is enig
bestuurder van Aart den Haan Holding B.V.

24-08-2020
1

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 9 augustus 2000. Sinds
27 september 2007 is Aart den Haan Holding B.V. enig aandeelhouder. Sinds 1
januari 2001 is Aart den Haan Holding B.V. bestuurder van de vennootschap.
Sinds 25 augustus 2006 is hij enig bestuurder. De heer Aart den Haan is enig
bestuurder van Aart den Haan Holding B.V.

26-11-2020
2

1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken.

24-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap had een aantal verzekeringen afgesloten. Deze
w orden beëindigd.

24-08-2020
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde w inkelruimte aan De Tuinen 40 en De
Tuinen 42, en huurde bedrijfs- c.q. kantoorruimte aan de W illem van
Hooffstraat 22 te Naaldw ijk. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
opgezegde met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen 21
oktober 2020.

24-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Teneinde de resultaten te doen verbeteren is in 2018 een verbouw ing
gerealiseerd. Volgens opgave van het bestuur had zij mede vanw ege de forse
investeringen in 2018 en het economisch tij voorafgaand aan de Corona-crisis
lange tijd hoop op herstel en verbetering van de resultaten. De omzet en de
resultaten van de onderneming zijn volgens het bestuur echter hard geraakt
door de Corona-crisis, w aardoor het aantal bezoeken aan haar w inkel sterk is
teruggelopen, evenals de omzet. Naarmate de cijfers van het RIVM minder
negatief w aren en de Coronamaatregelen w aren versoepeld, w as het herstel
van de omzet echter onvoldoende. Als gevolg daarvan kon de vennootschap
niet voortgaan met het betalen van haar schulden en w as het faillissement
onvermijdelijk, aldus het bestuur. De curator zal één en ander betrekken bij
het rechtmatigheidsonderzoek.

24-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

24-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

24-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-7-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Bespreking met het bestuur;
- Correspondentie met UW V;
- Correspondentie en overleg met personeel;
- Correspondentie met rechter-commissaris.

24-08-2020
1

Geen.

26-11-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Bespreking met bestuur;
- Onderzoek Kadaster

24-08-2020
1

Geen.

26-11-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 6.500,00

totaal

€ 6.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w inkel is voorzien van een hoeveelheid w inkelinventaris. In het
kantoorpand is een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris aangetroffen.
Deze activa zijn getaxeerd.

24-08-2020
1

Met machtiging van de rechter-commissaris en met instemming van de
vermeend pandhouder zijn de kantoor- en bedrijfsinventaris verkocht. Voor het
geval dat de vermeend pandhouder een rechtsgeldig pandrecht zou hebben,
is een boedelbijdrage van 15 % excl. btw overeengekomen.

26-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal voor zover nodig het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen.

24-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Bespreking met het bestuur;
- Overleg met makelaarskantoor Puper B.V.;
- Correspondentie met rechter-commissaris.

24-08-2020
1

- verkooponderhandelingen;
- correspondentie met rechter-commissaris;
- opstellen overeenkomst.

26-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kleding en accessoires, in totaal ca. 4.600 stuks
per datum faillissement

€ 4.500,00

totaal

€ 4.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w inkel is een hoeveel voorraad aangetroffen. Deze voorraad is c.q. w ordt
zo veel als mogelijk verkocht tijdens het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.
De curator verw ijst daarvoor naar hoofdstuk 6.

24-08-2020
1

Met machtiging van de rechter-commissaris en met instemming van de
vermeend pandhouder is de resterende w inkelvoorraad verkocht. Voor het
geval dat de vermeend pandhouder een rechtsgeldig pandrecht zou hebben,
is en boedelbijdrage van 15 % excl. btw overeengekomen.

26-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Bespreking met het bestuur;
- Correspondentie met rechter-commissaris.

24-08-2020
1

- verkooponderhandelingen;
- correspondentie met rechter-commissaris;
- opstellen overeenkomst.

26-11-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam, domeinnaam en merk
totaal

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap is rechthebbende van haar handelsnamen en
van het in het Benelux merkenregister geregistreerde w oordmerk Den Haan.

24-08-2020
1

Deze activa zijn meeverkocht met de doorstart. De curator verw ijst daarvoor
naar hoofdstuk 6.

26-11-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Bespreking en overleg met het bestuur;
- Onderzoek merkenregister.

24-08-2020
1

Geen.

26-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rabobank U.A.

€ 52.851,86

€ 52.851,86

totaal

€ 52.851,86

€ 52.851,86

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De gefailleerde vennootschap hield bankrekeningen aan bij Rabobank U.A. Per
datum faillissement w as sprake van een positief saldo ad € 52.851,86. Dat
bedrag is gestort op de boedelrekening.

24-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Bespreking met het bestuur;
- correspondentie met Rabobank U.A.

24-08-2020
1

Geen.

26-11-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 200.000,00

24-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap is niet gefinancierd door een bankinstelling. De
holdingvennootschap van een derde heeft een geldlening verstrekt aan de
gefailleerde vennootschap ad € 200.000 voor de financiering van een deel van
de verbouw ing in 2018.

5.2 Leasecontracten
Van leasecontracten is niet gebleken.

24-08-2020
1

Er is gebleken van één leasecontract. Dat w ordt afgew ikkeld.

26-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van verhaal van de vordering van de financier ad € 200.000,00
heeft de vennootschap zich verplicht tot vestiging van een pandrecht op de
voorraad en vorderingen en de aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
In de pandakte w ordt geen melding gemaakt van een pandrecht op voorraad,
maar van een pandrecht op inventaris. De curator betw ist op grond daarvan
dat de financier een pandrecht op voorraden heeft gekregen. Die discussie zal
in een later stadium w orden voortgezet.

24-08-2020
1

De afgelopen verslagperiode hebben partijen hun standpunten uitgew isseld.
Partijen zijn nog niet tot een vergelijk gekomen

26-11-2020
2

Na toezending van de conceptdagvaarding zijn partijen opnieuw met elkaar
in overleg getreden. Na onderhandelingen hebben partijen met machtiging
van de rechter-commissaris een regeling bereikt. De vermeend pandhouder
doet tegen ontvangst van € 15.000,00 afstand van haar vermeende
pandrecht. Dit bedrag strekt in mindering op haar vordering. Het bedrag ad €
15.000,00 is betaald.

26-05-2021
4

5.4 Separatistenpositie
De financier is mogelijk separatist. De curator betw ist dat. Die discussie w ordt
in een later stadium voortgezet.

24-08-2020
1

De afgelopen verslagperiode hebben partijen hun standpunten uitgew isseld.
Partijen zijn nog niet tot een vergelijk gekomen

26-11-2020
2

Partijen komen niet nader tot elkaar, w aardoor een procedure onvermijdelijk
is. De curator heeft machtiging verkregen tot het voeren van die procedure.
De dagvaarding w ordt op korte termijn uitgebracht.
Na toezending van de conceptdagvaarding zijn partijen opnieuw met elkaar
in overleg getreden. Na onderhandelingen hebben partijen met machtiging
van de rechter-commissaris een regeling bereikt. De vermeend pandhouder
doet tegen ontvangst van € 15.000,00 afstand van haar vermeende
pandrecht. Dit bedrag strekt in mindering op haar vordering. Het bedrag ad €
15.000,00 is betaald.

26-05-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn enkele aanspraken op eigendomsrechten gemaakt, voornamelijk met
betrekking tot displays. Deze zijn c.q. w orden afgew ikkeld.

24-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

24-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

24-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor het geval de financier een pandrecht op de voorraden zou hebben
verkregen, zijn afspraken gemaakt over de boedelbijdrage ter zake de
verkoopopbrengst van de voorraad die vanaf 23 juli 2020 is verkocht. In geval
van een rechtsgeldig pandrecht op de voorraad, w ordt de netto opbrengst (de
BTW niet meegerekend) 50%-50% verdeeld tussen boedel en de vermeend
pandhouder, met dien verstande dat de boedel in elk geval minimaal €
20.000,00 uit de opbrengst ontvangt.

24-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie met banken;
- Correspondentie met vermeend pandhouder.

24-08-2020
1

- Correspondentie met leveranciers;
- Correspondentie met advocaat van de vermeend pandhouder.

26-11-2020
2

- Correspondentie met Rechter-commissaris;
- Correspondentie met advocaat van de vermeend pandhouder.

26-05-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris en met instemming van de
vermeend pandhouder zijn vanaf 23 juli 2020 de activiteiten van de
gefailleerde vennootschap voortgezet. De activiteiten w orden beëindigd tegen
1 september 2020, omdat de dan resterende arbeidsovereenkomsten tegen
die datum aflopen.

24-08-2020
1

De activiteiten zijn beëindigd tegen 3 september 2020, omdat de dan
resterende arbeidsovereenkomsten tegen die datum afliepen.

26-11-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
De omzet over datum faillissement en 22 juli bedroeg € 2.225,80 inclusief BTW .
De omzet over de periode 23 juli t/m 19 augustus 2020 bedroeg € 112.875,85
inclusief BTW . Daarop strekken de exploitatiekosten nog in mindering.

24-08-2020
1

De omzet over de periode vanaf faillissement tot en met 2 september 2020
bedraagt € 169.798,83 inclusief btw . De exploitatiekosten over die periode
bedragen vooralsnog € 3.401,71 inclusief btw .

26-11-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Bespreking met het bestuur;
- correspondentie en overleg met vermeend pandhouder;
- Correspondentie met rechter-commissaris;
- Besprekingen en overleg met personeel;
- Correspondentie en overleg met leveranciers c.q. dienstverleners;

24-08-2020
1

- Besprekingen met het bestuur;
- Correspondentie en overleg met vermeend pandhouder;
- Besprekingen en overleg met personeel;
- Correspondentie en overleg met leveranciers c.q. dienstverleners;

26-11-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een tender doen uitgaan teneinde de interesse en
mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Daarop hebben vijf partijen
aangegeven geïnteresseerd te zijn. Uiteindelijk zagen vier partijen af van het
doen van een bod. Met één partij w ordt nog overleg gevoerd.

24-08-2020
1

Uiteindelijk heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris en met
instemming van de vermeend pandhouder overeenstemming bereikt met een
derde over een doorstart, w aarbij de kantoor- en bedrijfsinventaris, de
resterende w inkelvoorraad en de goodw ill (inclusief de activa als bedoeld in
hoofdstuk 3.8) zijn verkocht voor een koopsom ad € 16.000.

26-11-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 16.000,00

26-11-2020
2

Toelichting
- kantoor- en bedrijfsinventaris: € 6.500,00 (zie hoofdstuk 3.3)
- w inkelvoorraad: € 4.500,00 (zie hoofdstuk 3.6)
- goodw ill:
€ 5.000,00

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Bespreking met het bestuur;
- Onderzoek doorstart mogelijkheden;
- Opstellen tender, biedproces en geheimhoudingsverklaringen;
- Correspondentie en overleg met geïnteresseerde partijen;
- Correspondentie en overleg met verhuurder.

24-08-2020
1

- verkooponderhandelingen;
- correspondentie met rechter-commissaris;
- opstellen overeenkomst.

26-11-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie aan de curator
toegezonden. De curator is doende met het veiligstellen van de overige
administratie.

24-08-2020
1

Een deel van de papieren administratie is veilig gesteld.

26-05-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn allen tijdig gedeponeerd.

24-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

24-08-2020
1

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

24-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-08-2020
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
Uit de administratie is een aantal vragen naar voren gekomen. Daarover
heeft een eerste bespreking plaatsgevonden. De curator betrekt de
informatie uit die bespreking bij het verdere onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Bespreking met het bestuur;
- Verkrijgen en veiligstellen van de administratie.

24-08-2020
1

- Onderzoek van de administratie.

26-11-2020
2

Onderzoek van de administratie;
Bespreking met het bestuur

26-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten, w aaronder vorderingen ter zake
het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.

€ 44.772,10

24-08-2020
1

26-11-2020
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad € 44.772,10. Die w ordt
voor een beperkt deel betw ist.
€ 19.580,97

01-03-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 19.580,97.
€ 65.290,73

26-05-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.552,00

24-08-2020
1

€ 24.196,00

01-03-2021
3

€ 24.196,00

26-05-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.196,00

26-11-2020
2

€ 10.130,90

01-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

24-08-2020
1

22

26-11-2020
2

24

26-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.524,81

24-08-2020
1

€ 99.782,17

26-11-2020
2

€ 103.869,17

01-03-2021
3

€ 288.372,11

26-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

24-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven en verw erken crediteuren.

24-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- Bespreking met het bestuur.

24-08-2020
1

Geen.

26-11-2020
2

Geen.

01-03-2021
3

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

24-08-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

24-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-8-2021

26-05-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
- afw ikkelen voortzetting activiteiten;
- afw ikkelen verkoopproces;
- afw ikkelen discussie met vermeend pandhouder;
- verkoop resterende activa;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

24-08-2020
1

- afw ikkelen discussie met vermeend pandhouder;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

26-11-2020
2

- afw ikkelen discussie met vermeend pandhouder;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

01-03-2021
3

- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

26-05-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

