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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Kralingen Exclusive Interiors B.V.
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Gegevens onderneming
Van Kralingen Exclusive Interiors B.V.
Gansoord 9
2165 BA Lisserbroek
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statutair gevestigd te Noordw ijkerhout en handelend onder de naam Exclusive
Yacht Interiors
Kamer van Koophandel-nummer: 74449311

Activiteiten onderneming
Failliet ontw ierp en bouw de luxe interieurs voor schepen en jachten.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
SBI-code: 31011 - Interieurbouw
SBI-code: 3230 - Vervaardiging van sportartikelen
SBI-code: 93143 - Kracht- en vechtsport

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 288.390,00

€ 23.923,00

€ 165.614,00

2019

€ 553.875,00

€ 7.769,00

€ 374.921,00

2020

€ 1.180.541,00

€ 57.209,00

€ 596.821,00

2021

€ 2.005.022,00

€ -285.274,00

€ 1.804.947,00

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn overgenomen uit de (concept) jaarrekeningen over de
boekjaren 2018, 2020 en 2021.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
35
Toelichting
Bij failliet w aren 35 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 20.168,24
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Toelichting
Het boedelsaldo is als volgt ontstaan:
Inkomsten
Afronden lopende opdracht: EUR 31.399,50
Banksaldi: EUR 711,88
Boedelbijdrage: EUR 363,00
Uitgaven
Kosten Rabobank (boedelrekening): EUR 5,30
Verzekeringskosten Goudse: EUR 9.392,28
Verzekeringskosten Van Kampen (incl. restituties): EUR 1.162,77
Kosten telefonie/digitale diensten: EUR 1.745,79

€ 20.331,24
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Toelichting
Op de boedelrekening hebben deze verslagperiode de navolgende
transacties plaatsgevonden:
Inkomsten
Boedelbijdrage crediteuren ivm uitleveren EVB: EUR 1.069,00;
Restitutie Essent: EUR 4.566,05;
Creditsaldo Rabobank: EUR 1.753,35;
Opbrengst inventaris: EUR 10.890,00
Uitgaven
Taxatiekosten: EUR 907,50;
ICT Diensten: EUR 1.281,11;
Salaris bew indvoerder: EUR 15.925,74;
Kosten RDW : EUR 1,05

Verslagperiode
van

22-08-2022
1

22-7-2022
t/m
21-8-2022
van
16-3-2023
t/m
21-11-2022

Bestede uren

22-11-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

132 uur 54 min

2

110 uur 30 min

totaal

243 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van Kralingen Exclusive Interiors B.V. is opgericht op 29 maart 2019. Het
geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 133,33.
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De bestuurder is Van Kralingen Exclusive Beheer B.V. Deze vennootschap
houdt tevens 60% van de aandelen. Er is één aandeelhouder en bestuurder
van Van Kralingen Exclusive Beheer B.V.
Van Kralingen Exclusive Interiors B.V. heeft nog tw ee andere aandeelhouders:
Rumaxx Holding B.V. (15%) en Somili Holding B.V. (25%).

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Inventarisatie met betrekking tot de lopende verzekeringen heeft
plaatsgevonden. De verzekeringen lopen bij diverse verzekeraars.
De Verzuim/Inkomen-verzekering en de Machinebreukverzekering zijn
inmiddels opgezegd.
De overige verzekeringen zullen -met uitzondering van de
inventarisverzekering- binnenkort w orden opgezegd.
Indien en zodra de activa van gefailleerde zijn verkocht, zal ook de
inventarisverzekering w orden beëindigd. De curator verw acht geen
premierestitutie meer.
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In de afgelopen verslagperiode is ook de inventarisverzekering beëindigd.

22-11-2022
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1.4 Huur
Failliet huurt een bedrijfslocatie aan de Gansoord 9 te Lisserbroek. De
verhuurder heeft bij e-mailbericht van 26 juli 2022 de huurovereenkomst
opgezegd. De curator hanteert een opzegtermijn van drie maanden.
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Verder zijn er tw ee lopende huurovereenkomsten voor de oude bedrijfsruimtes
aan de Gieterij 48 en Pletterij 3 te Noordw ijkerhout. Failliet heeft deze
bedrijfslocaties verlaten per 31 december 2021, maar de huurovereenkomsten
liepen nog door. De curator heeft de overeenkomsten op 27 juli 2022
opgezegd met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. De curator
streeft ernaar deze bedrijfsruimtes uiterlijk eind augustus 2022 op te leveren.
De oude bedrijfsruimtes aan de Gieterij 48 en Pletterij 3 te Noordw ijkerhout
zijn per 31 augustus 2022 opgeleverd. Ook heeft de oplevering van de
bedrijfslocatie te Lisserbroek plaatsgevonden.
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft hierover het volgende verklaard:
Failliet ontw ierp en bouw de luxe interieurs voor schepen en jachten.
Failliet zou al langer enige liquiditeitsproblemen hebben gehad. Een explosieve
groei van de onderneming is gepaard gegaan met substantiële
exploitatiekosten, terw ijl banken niet bereid w aren om failliet een financiering
te verstrekken. Het uitblijven van de betaling van de grote opdrachtgever
heeft geleid tot acute liquiditeitsproblemen. Daarop heeft de bestuurder in
overleg met de aandeelhouders en de raad van commissarissen besloten om
de surseance van betaling aan te vragen. Deze surseance van betaling is op
14 juli 2022 uitgesproken.
De bew indvoerder heeft samen met de directie van failliet onderzocht of de
surseance van betaling voor langere tijd kon w orden voortgezet. Door het
ontbreken aan liquiditeit om de lopende verplichtingen te voldoen, is de
surseance van betaling omgezet in faillissement.
In de komende verslagperioden zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de geschetste oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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35
Toelichting
Er w aren 35 personeelsleden in dienst bij failliet.
De curator heeft contact opgenomen met het UW V. Het UW V heeft het
personeel geïnformeerd middels een intakebijeenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-7-2022

35

Her personeel is met toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen bij brief van 26 juli 2022.

totaal

35

2.4 Werkzaamheden personeel
22-08-2022
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Bespreking met failliet
Bestuderen stukken personeel
Contact met de bestuurder
Bespreking met het personeel
Contact met het personeel
Ontslag personeel
Contact met het UW V
Contact met vakbonden

diverse correspondentie en contact UW V en bestuurder
correspondentie en telefonisch contact met w erknemers
Uitleveren eigendommen van w erknemers op de bedrijfslocatie

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
Failliet beschikt niet over onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
22-08-2022
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Bespreking met failliet
Controle Kadaster
De uitgebrachte onderhandse biedingen hebben niet geleid tot een verkoop.
Hierop heeft de curator opdracht gegeven om een veiling te organiseren. De
veiling is inmiddels afgerond. De curator verw acht in de komende
verslagperiode hierover financieel af te rekenen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
Bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De op de bedrijfslocatie aanw ezige kantoor- en bedrijfsinventaris is eigendom
van failliet en bestaat uit:
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(kantoor)meubilair;
lampen;
gegevensdragers;
heftruck;
machines;
diverse apparatuur.
De curator heeft diverse partijen uitgenodigd om de inventaris te bezichtigen
en een onderhandse bieding uit te brengen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van de inventaris rust het bodemvoorrecht van de
fiscus ex artikel 21 Invorderingsw et, in verband met zijn vorderingen uit hoofde
van omzetbelasting en loonheffingen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met failliet
Bestuderen stukken
Contact met taxateur
Contact met geïnteresseerde partijen

contact en overleg met taxateur
contact met de verhuurder
contact met opkopers
bestuderen stukken
contact met leverancier
op locatie in verband met veiling

22-08-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aanw ezig in het bedrijfspand.
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De curator heeft diverse partijen uitgenodigd om de voorraad te bezichtigen en
een onderhandse bieding uit te brengen.
De uitgebrachte onderhandse biedingen hebben niet geleid tot een verkoop.
Hierop heeft de curator opdracht gegeven om een veiling te organiseren. De
veiling is inmiddels afgerond. De curator verw acht in de komende
verslagperiode hierover financieel af te rekenen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met failliet
Bestuderen stukken
Contact met taxateur
Contact met geïnteresseerde partijen

veelvuldig contact met taxateur
contact met de verhuurder
contact met opkopers
bestuderen stukken
contact met leverancier
op locatie in verband met veiling
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Failliet beschikt over goodw ill. De goodw ill bestaat uit:
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een klantenbestand
handelsnamen en telefoonnummers.
De curator is gebleken dat deze activa niet verkoopbaar zijn.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met failliet
Bestuderen stukken
De w erkzaamheden zijn afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn handelsdebiteuren bekend, maar mogelijk zijn er w el enkele
schadevorderingen van failliet op onderaannemers van projecten.
Deze vorderingen zal de curator in een later stadium in onderzoek nemen.
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De curator doet onderzoek naar mogelijke rekening-courant vorderingen.
De bestuurder van failliet heeft diverse stukken aangeleverd over tw ee
projecten w aarbij spuitw erk is uitbesteed. Er is discussie ontstaan over de
kw aliteit hiervan. De opdrachtgevers van failliet hebben (delen van) het
spuitw erk afgekeurd, w aardoor w erkzaamheden opnieuw moesten w orden
uitgevoerd en aangeleverde producten ook opnieuw moesten w orden
gemaakt. De herstelw erkzaamheden zouden nog altijd niet tot tevredenheid
van de opdrachtgevers zijn uitgevoerd. Failliet stelt hierdoor schade te
hebben geleden. De curator zal de vraag omtrent aansprakelijkheid voor
deze schade verder beoordelen en daarover ook nog een bespreking
plannen met de bestuurder van failliet.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met failliet
Contact met de bestuurder
• diverse correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder
• bestudering stukken
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Failliet bankierde bij Rabobank. De positieve banksaldi zijn overgemaakt op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Failliet leasete/huurde goederen van diverse partijen.
Deze partijen zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun goederen van de
bedrijfslocatie op te halen.
In de volgende verslagperiode zal deze ophaaldag plaatsvinden.
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De geleasete/gehuurde goederen zijn op de uitleverdag van de
bedrijfslocatie opgehaald.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet gebleken van zakelijke zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Hiervan is geen sprake.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud.
Met deze partijen is contact opgenomen en zij zijn uitgenodigd op
bedrijfslocatie om hun rechten op onbetaald gebleken goederen aan te tonen.
In de volgende verslagperiode zal de uitlevering van goederen plaatsvinden.
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De uitlevering van goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft in de
afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.
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5.6 Retentierechten
(Nog) niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 363,00
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Toelichting
De schuldeisers die zich op eigendomsvoorbehoud beroepen zijn gevraagd een
boedelbijdrage te voldoen. Er is thans een bedrag van EUR 363 ontvangen.

€ 1.432,00

22-11-2022
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Toelichting
Het uitleveren van de goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft in deze
verslagperiode plaatsgevonden. Daarvoor is een boedelbijdrage van totaal €
1.432,00 ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met banken
Contact met diverse leveranciers
Contact met de bestuurder
Bestuderen van stukken
• diverse correspondentie en telefonisch onderhoud met bestuurder,
verhuurder en crediteuren
• bestuderen van diverse stukken
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste tw ee w eken na het uitspreken van het faillissement zijn enkele
w erkzaamheden voortgezet voor het afronden van een lopende opdracht.
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6.2 Financiële verslaglegging
Het afronden van de lopende opdracht heeft in totaal opgebracht:
Ontvangen: EUR 31.399,50.
Betaalde kosten:
Verzekeringen Goudse: EUR 9.392,28
Verzekeringen Van Kampen: EUR 1.162,77
Kosten telefonie/digitale diensten: EUR 1.745,79
Totale opbrengst: EUR 19.098,66
De curator verw acht niet nog meer kosten te maken.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met bestuurder
Contact met w erknemers
Contact met opdrachtgever
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er w aren diverse partijen geïnteresseerd in een doorstart van de onderneming
van failliet.
De curator heeft deze partijen een NDA toegestuurd. Na ondertekening van de
NDA hebben de geïnteresseerde partijen een informatiememorandum met
bijlagen ontvangen met het verzoek hun bieding in te sturen.
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De partijen hebben laten w eten geen interesse te hebben. De curator ziet
derhalve niet langer mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met failliet
Bestuderen van stukken
Contact met geïnteresseerde partijen
Contact met de bestuurder
Opstellen van de NDA
Opstellen van de informatiememorandum

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deskundige ingeschakeld om de digitale administratie
veilig te stellen.
De curator zal deze administratie in volgende verslagperioden onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 29 januari 2021.
De jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 15 juni 2021.
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De deponering van de jaarrekening 2019 heeft te laat plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Van Kralingen Exclusive Interiors B.V. is opgericht op 29 maart 2019. Het
geplaatst kapitaal van de aandelen bedraagt EUR 133,33.
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Onderzoek naar de stortingsverplichting zal achterw ege blijven omdat de
kosten van het onderzoek de baten te boven gaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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De curator zal in de volgende verslagperioden onderzoeken of er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
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De curator zal in de volgende verslagperioden onderzoeken of sprake is van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in volgende verslagperioden het rechtmatigheidsonderzoek
oppakken.
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode haar w erkzaamheden in het
rechtmatigheidsonderzoek beperkt gehouden. De curator streeft ernaar om
in de komende verslagperiode haar focus hierop te leggen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken
Veiligstellen digitale administratie
Contact met IT-deskundige
Contact met bestuurder
• veilig stellen digitale administratie
• diverse correspondentie en telefonisch contact met bestuurder en IT-partij
• bestuderen stukken
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Salaris curator: P.M.
Boedelvordering UW V: P.M.
Boedelvordering verhuurder: P.M.

€ 10.214,52

22-11-2022
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Toelichting
Door de verhuurders van de voormalige bedrijfslocaties zijn
boedelvorderingen ingediend.
Een deel van deze vorderingen w ordt betw ist. Deze vorderingen zijn op de
lijst van betw iste crediteuren geplaatst.
Salaris curator: P.M.
Boedelvordering UW V: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 618.233,00
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€ 700.132,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode nog een aantal
vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27
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Toelichting
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek
hun vordering in te dienen.

76

22-11-2022
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Toelichting
Er zijn door 76 crediteuren vorderingen in het faillissement ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 343.682,71
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€ 1.786.583,34
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
1e aanschrijving schuldeisers
Contact met schuldeisers
Opstellen en aanvullen crediteurenlijst
Postverw erking

correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren
vorderingen verw erken en aanpassen op de crediteurenlijst
telefonisch contact en correspondentie met crediteuren voor het
uitleveren van eigendomsvoorbehouden
uitleveren van eigendomsvoorbehouden op de bedrijfslocatie
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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
Bespreking met failliet
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode(n) de navolgende
w erkzaamheden verrichten:
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Onderzoek oorzaak faillissement
Afw ikkeling verzekeringen
Verkoop activa
Opleveren bedrijfslocaties
Debiteurenbeheer
Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden / lease- en huurovereenkomsten
Rechtmatigheidsonderzoek
Crediteurenbeheer
Afw ikkelen faillissement

Onderzoek oorzaak faillissement
verkoop activa
debiteurenbeheer
Rechtmatigheidsonderzoek
Crediteurenbeheer
Afw ikkelen faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij 'Plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen
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