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mr. A.C.M. Höppener
mr B.J. Tideman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tenbos B.V. h.o.d.n. Riverdale
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te (2631 RS) Nootdorp aan de Spiegelstraat 1.
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Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Groothandel in glas, porselein en aardew erk. Importeren en
export van w oondecoratie artikelen en de groothandel hierin alsmede het in
de markt zetten en onderhouden van consumentenmerken in verschillende
distributiekanalen en alle activiteiten die hieraan bijdragen”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 16.237.357,00

€ 124.941,00

€ 9.330.211,00

2017

€ 14.351.657,00

€ 797.345,00

€ 9.149.604,00

2018

€ 12.113.637,00

€ 3.038.852,00

€ 6.795.876,00

2019

€ 10.540.885,00

€ 2.726.769,00

€ 4.468.624,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

03-08-2022
1

Toelichting financiële gegevens
2021: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling van het
faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan;
2022 (t/m 26 juni): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling
van het faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
65
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Boedelsaldo
€ 114.456,81
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Verslagperiode
van
27-6-2022

03-08-2022
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t/m
24-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

311 uur 48 min

totaal

311 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode hebben met name w erkzaamheden
plaatsgevonden ter zake:
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Inventarisatie;
Personeel;
Crediteuren;
Zekerheden;
Biedingsprocedure gericht op een doorstart c.q. verkoop van
activabestanddelen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 18 mei 1993.
Sinds 1 november 2008 is Riverdale Invest B.V. enig alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer P.M. de
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Kleijn en mevrouw S. de Kleijn – ten Bos zijn op hun beurt alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurders van Riverdale Invest B.V. Sinds 29 december 1998 is
Tenbos Invest B.V. de enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.
Enig en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Tenbos Invest B.V. is
Riverdale Invest B.V.

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Een aantal verzekeringen
w ordt door de curator voortgezet in het kader van een tijdelijke verkoop
(uitsluitend) via de w ebw inkel van de gefailleerde vennootschap. De
overbodige verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

03-08-2022
1

1.4 Huur
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w erden geëxploiteerd
vanuit een tw eetal (gehuurde) panden. Het betreft allereerst het pand
staande en gelegen te (2631 RS) Nootdorp aan de Spiegelstraat 1. Hier zijn
het kantoor, de show room en het magazijn van de gefailleerde vennootschap
gevestigd. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van
maximaal drie maanden, zodat de huurovereenkomst eindigt per 20 oktober
2022, althans zoveel eerder indien mogelijk.
Voorts w as sprake van een huurovereenkomst ter zake (een deel van) het
pand staande en gelegen te (1020) Brussel aan de Atomiumsquare 1, w elk
deel van het pand bekend is onder de naam E. Dublin 212-213-216-E.
Deauville 243-244. De curator heeft ook deze huurovereenkomst met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van maximaal drie maanden, zodat de huurovereenkomst
eindigt per 8 oktober 2022, althans zoveel eerder indien mogelijk.
Voorts is sprake van een aantal huurovereenkomsten ter zake rolcontainers,
printers, veegzuigmachines, verpakkingsmachines, en een koffiemachine. De
curator zal bezien of een eventuele doorstartende partij deze contracten met medew erking van de verhuurder - w enst over te nemen. Anders zullen
de verhuurders in de gelegenheid w orden gesteld hun eigendommen retour
te nemen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap zou het al langere tijd financieel niet goed gaan met de
gefailleerde vennootschap. Om het tij te trachten te keren, zou in 2019 een
eerste herstructurering hebben plaatsgevonden w aarbij het aan de
gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende pand in een sale-andleaseback structuur is verkocht aan een derde en een nieuw e CEO en CFO
zijn aangetreden. Dit leek succes te hebben, doch op dat moment w erd de
w ereld en derhalve ook de gefailleerde vennootschap geconfronteerd met
Covid-19 en de gevolgen daarvan. Als gevolg van een cashflow tekort
zouden gesprekken met investeerders moeizamer zijn gaan lopen. Per
januari 2021 is de ING Bank N.V. uitgetreden als financier en zijn er afspraken
gemaakt over de afw ikkeling van het rekening-courant saldo. Een andere
financier bleek vervolgens niet in staat te zijn de (volledige) verw achte
financiering te verstrekken, w aardoor de gemaakte afw ikkelafspraken met
ING Bank N.V. niet (direct) konden w orden nakomen en het geduld bij ING
Bank N.V. op raakte. Uiteindelijk is in maart 2021 een nieuw e financiering
verkregen w aarmee de gefailleerde vennootschap het voortbestaan op korte
termijn w ist te w aarborgen. Als gevolg van (onder meer) de aanhoudende
gevolgen van Covid-19, de explosief gestegen transportkosten, het vervallen
van de Corona steun door de overheid en het feit dat de gemaakte prognose
verliezen liet zien w elke de gefailleerde vennootschap niet kon opvangen,
heeft zij de balans opgemaakt en surséance van betaling aangevraagd,
w elke na een korte periode door de rechtbank is omgezet in een
faillissement. Uiteraard zal de curator onderzoek doen naar de (opgegeven)
oorza(a)k(en) van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
65
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-6-2022

25

In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut
W erknemersverzekeringen heeft er een personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden.

totaal

25

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Overleg en correspondentie met het UW V;
Correspondentie rechter-commissaris;
Correspondentie vakbonden;
Ontslagaanzegging personeelsleden;
Correspondentie en telefonisch overleg personeelsleden;
Personeelsbijeenkomst.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsmiddelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nog onbekend. De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement
een hoeveelheid bedrijfsmiddelen in eigendom bestaande uit (onder meer)
kantoorinventaris, algemene IT en telefonie apparatuur, magazijnstellingen,
europallets, blokpallets, eenmalige pallets, inventaris pakruimte,
legbordstellingen, palletstellingen en divers intern transport (heftrucks,
stapelaar, pallettrucks, orderpicker, pompw agens). De bedrijfsmiddelen zijn
kort na datum faillissement getaxeerd door het NTAB. Er is sprake van
rechtsgeldig verkregen pandrechten op de bedrijfsmiddelen (zie 5.3). In
overleg met de pandhouders w ordt thans bezien of de bedrijfsmiddelen
w orden verkocht bij een doorstart of dat deze op andere w ijze verkocht
moeten gaan w orden.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de belangen van de
Ontvanger behartigen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
03-08-2022
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Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Inventarisatie bedrijfsmiddelen Tenbos B.V.;
Correspondentie pandhouder(s);
Correspondentie NTAB;
Correspondentie rechter-commissaris.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad magazijn Spiegelstraat 1 te Nootdorp
Voorraad show room(s) Spiegelstraat 1 te
Nootdorp
Voorraad show room te Brussel
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van de gefailleerde vennootschap bestaat onder andere uit
geurstokjes, bijzettafels, vazen, eetkamerstoelen, kussens, servies, sofa’s,
tafellampen, kasten, klokken, potten, hanglampen, w indlichten, hockers etc.
Er is sprake van rechtsgeldig verkregen pandrechten op de voorraad (zie
5.3). De curator heeft de verkoopactiviteiten ten behoeve van de
pandhouders op basis van 3:251 lid 2 BW in beperkte mate voortgezet,
w aarbij de netto verkoopopbrengst (excl. BTW ) w ordt verdeeld tussen de
boedel (55%) en pandhouders (45%). In overleg met de pandhouders w ordt
thans bezien of de (restant)voorraad w ordt verkocht bij een doorstart of dat
deze op andere w ijze verkocht moet gaan w orden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Inventarisatie voorraad Tenbos B.V.;
Correspondentie pandhouder(s);
Correspondentie NTAB;
Correspondentie rechter-commissaris.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Merkrechten
totaal

Toelichting andere activa
Nog onbekend. Aan de gefailleerde vennootschap behoren diverse
ingeschreven merkrechten in eigendom toe. Dit betreft het bij de EUIPO
onder nummer 005424031 ingeschreven merkrecht “RIVERDALE joy of living”
en de bij het BOIP ingeschreven (beeld)merken. Er is sprake van rechtsgeldig
verkregen pandrechten op de merkrechten (zie 5.3). In overleg met de
pandhouders w ordt thans bezien of de voorraad w ordt verkocht bij een
doorstart of dat deze op andere w ijze verkocht moet gaan w orden.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Inventarisatie andere activa Tenbos B.V.;
Correspondentie pandhouder(s);
Correspondentie rechter-commissaris.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren Tenbos B.V.

€ 784.186,86

totaal

€ 784.186,86

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement heeft de (middellijk) bestuurder de curator een lijst
met openstaande vorderingen op derden ter hand gesteld met vorderingen
ad in totaal € 784.186,86. Ten aanzien van de debiteuren is een
factoringovereenkomst gesloten met Impact Factoring B.V., w aarbij de
debiteuren - voor zover mogelijk - zijn gecedeerd. Er is tevens sprake van
een rechtsgeldig verkregen pandrecht op de debiteuren door Impact
Factoring B.V. (zie 5.3). In overleg met de pandhouder w ordt thans bezien of
de vorderingen op derden w orden verkocht bij een doorstart of dat deze op
andere w ijze geïnd zullen w orden.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Inventarisatie debiteuren Tenbos B.V.;
Correspondentie Impact Factoring B.V.;
Correspondentie rechter-commissaris.

03-08-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Coöperatieve Rabobank U.A. en
Ebury Partners Belgium N.V. Per datum faillissement w as sprake van een
creditsaldo bij Coöperatieve Rabobank U.A. ad in totaal EUR 174.993,21 en
USD 2.177,65. Ebury Partners Belgium N.V. heeft laten w eten dat de
bankrekening is gesloten en er geen saldo op de rekening stond toen deze
w erd gesloten. De curator is in afw achting van nadere stukken hieromtrent.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurden er op naam van Tenbos B.V. in totaal zeven
leaseovereenkomsten voort ten aanzien van voertuigen. Alle
leaseovereenkomsten betreffen operational lease, w aarbij van zes
leaseovereenkomsten LeasePlan Nederland N.V. de contractuele w ederpartij
is. Ten aanzien van de laatste leaseovereenkomst is Volksw agen Leasing
B.V. de contractuele w ederpartij.
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De leasemaatschappijen zijn op de hoogte gesteld van de faillissementen. De
curator heeft een drietal van de leaseovereenkomsten met LeasePlan
Nederland N.V. betaald tot en met 21 juli 2022. Daarnaast heeft de curator
de leaseovereenkomst met Volksw agen Leasing B.V. voor de duur van de
maand juli 2022 betaald. Deze voertuigen w aren benodigd in het kader van
de (summiere) voortzetting van de verkoopactiviteiten op de grond van art.
3:251 lid 1 BW (zie 5.8)
Inmiddels zijn de leasemaatschappijen uitgenodigd hun eigendommen te
komen ophalen. LeasePlan Nederland N.V. heeft dat inmiddels gedaan.

5.3 Beschrijving zekerheden
Diverse partijen hebben leningen verstrekt aan de gefailleerde vennootschap
en daarbij zekerheid verkregen voor de terugbetaling in de vorm van
pandrecht(en).
De volgende partijen hebben leningen verstrekt aan de gefailleerde
vennootschap:
NMG DOT B.V. heeft een lening verstrekt voor een bedrag ad €
430.000,00;
Arte La Palma B.V. heeft tw ee leningen verstrekt voor bedragen ad €
450.000,00 en € 250.000,00;
Benalmadena B.V. heeft een lening verstrekt voor een bedrag ad €
250.000,00.
De exacte hoogte van de vorderingen per datum faillissement van
voornoemde partijen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening zijn
nog niet bekend.
In dit kader zijn de volgende pandrecht(en) verstrekt door de gefailleerde
vennootschap:
Arte La Palma B.V. en Benalmadena B.V. hebben gezamenlijk een
eerste pandrecht verkregen op de roerende zaken van de gefailleerde
vennootschap;
NMG DOT B.V. en Arte La Palma B.V. hebben gezamenlijk een pandrecht
verkregen op de merkrechten van de gefailleerde vennootschap
alsmede een derde pandrecht op de roerende zaken van de
gefailleerde vennootschap.
Voorts heeft de verhuurder, HansaInvest, een tw eede pandrecht op de
voorraad verkregen, ter verzekering van de nakoming van alle verplichtingen
voortvloeiend uit de huurovereenkomst. Tot slot heeft Impact Factoring B.V.
een pandrecht verkregen op de debiteuren en orderportefeuille van de
gefailleerde vennootschap.
De curator heeft al deze pandrechten onderzocht en rechtsgeldig bevonden.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De onder 5.3 genoemde partijen zijn separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Thans w orden deze
eigendomsaanspraken inhoudelijk beoordeeld en afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Een aantal vervoerders en logistieke partners van de gefailleerde
vennootschap – tevens crediteuren – hielden per datum faillissement diverse
roerende zaken van de gefailleerde vennootschap onder zich. Het betreft
onder meer een logistieke partner in de haven van Rotterdam en een
transportbedrijf voor grootmeubels. Voornoemde partijen hebben zich ten
aanzien van de roerende zaken die zij onder zich hielden beroepen op een
retentierecht. Deze retentierechten zijn door de curator beoordeeld en
rechtsgeldig bevonden. De curator heeft de retentierechten vervolgens op de
voet van artikel 60 lid 2 Faillissementsw et met machtiging van de rechtercommissaris doorbroken en afgifte gevorderd. Eén partij heeft zich
neergelegd bij deze doorbreking en opeising. Het betreft een aantal
containers in de haven van Rotterdam/ De andere partij oefent retentierecht
uit over één tafel. Met deze partij is gecorrespondeerd. De curator is in
afw achting van een reactie van deze retentor.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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De curator heeft de verkoopactiviteiten ten behoeve van de pandhouders op
basis van 3:251 lid 2 BW in beperkte mate voortgezet, w aarbij de netto
verkoopopbrengst w ordt verdeeld tussen de boedel (55%) en pandhouders
(45%).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Correspondentie Rabobank U.A. en Ebury Partners Belgium N.V.;
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
Correspondentie retentors;
Correspondentie rechter-commissaris.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap;
Analyse voortzetting onderneming;
Correspondentie rechter-commissaris.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Hiertoe
zijn biedingsvoorw aarden opgesteld en is een digitale dataroom ingericht.
Uiteindelijk hebben 22 geïnteresseerde partijen de biedingsvoorw aarden
geaccepteerd en een entreevergoeding ad € 500,00 excl. btw betaald om
toegang te krijgen tot de dataroom. Zeven (7) partijen hebben een
(indicatieve) bieding uitgebracht, w aaruit de Curator een selectie heeft
gemaakt. Het verkoopproces verkeert thans in de eindfase en de Curator
hoopt op korte termijn duidelijkheid te hebben of er met een van de
gegadigden overeenstemming over een transactie kan w orden bereikt.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog onbekend.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Nog onbekend.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Onderzoek mogelijkheden doorstart;
Correspondentie geïnteresseerde partijen;
Opzetten biedingsprocedure;
Inrichten dataroom;
Onderhandelingen gegadigden;
Correspondentie pandhouders.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben de
administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand
gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 1998 t/m 2019 op tijd gedeponeerd.
De jaarrekening over het (boek)jaar 2020 is te laat ingediend. De termijn
voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2021 is nog niet
verstreken.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
Onderzoek Handelsregister;
Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.914.952,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
27
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 291.161,29
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Toelichting
Nog onbekend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken van crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder punt 10.4
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
27-10-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek mogelijke doorstart dan w el andere w ijze van verkoop
bedrijfsmiddelen, voorraad, andere activa, vorderingen derden;
Evt. debiteurenincasso;
Correspondentie pandhouders;
Correspondentie retentor;
Financiële afw ikkeling verkopen ex art. 3:251 lid 2 BW ;
Afw ikkeling eigendomsaanspraken derden;
De gebruikelijke w erkzaamheden.
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