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Algemene gegevens
Naam onderneming
Service Schoenen Krimpen aan den IJssel B.V. (KvK-nummer: 60548487)

25-07-2018
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens uittreksel van de Kamer van Koophandel: w inkels in schoenen.
Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen. De exploitatie van een
schoenendetailhandel w aaronder begrepen de in- en verkoop van alsmede de
import en export van schoenen en aanverw ante artikelen. Het exploiteren van
een w ebw inkel op het gebied van schoenen en aanverw ante artikelen.

25-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 373.798,37

€ -44.731,48

€ 133.236,17

2017

€ 360.089,08

€ -37.396,67

€ 248.805,60

2018

€ 46.872,55

€ -14.972,93

€ 192.477,10

Toelichting financiële gegevens
4e verslag: De cijfers van 2018 betreffen het eerste kw artaal van dat jaar
(failliet is op 26 juni 2018 failliet verklaard).

08-05-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

25-07-2018
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: 5.

Boedelsaldo
€ 2.918,40

01-11-2018
2

€ 2.918,40

01-02-2019
3

€ 2.918,40

15-08-2019
5

Verslagperiode
van
26-6-2018

25-07-2018
1

t/m
23-7-2018
van
24-7-2018

01-11-2018
2

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

01-02-2019
3

t/m
30-1-2019
van
31-1-2019

08-05-2019
4

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019
t/m
7-8-2019

Bestede uren

15-08-2019
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67,30 uur

2

48,80 uur

3

13,20 uur

4

6,75 uur

5

5,47 uur

totaal

141,52 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bestuurder en enig aandeelhouder van failliet heeft te gelden Van den
Hoven Holding Kaatsheuvel B.V. Als bestuurders van Van den Hoven Holding
Kaatsheuvel B.V. hebben te gelden de heer J.C.M. van den Hoven en mevrouw
J.A.M. van den Hoven-van Dongen. Als enig aandeelhouder van Van den Hoven
Holding Kaatsheuvel B.V. heeft te gelden Stichting Administratiekantoor
Cambreur.

25-07-2018
1

2e verslag: Op 25 september 2018 is de bestuurder van failliet (tegenw oordig
genaamd Cambreur Holding Kaatsheuvel B.V.) failliet verklaard. Daarnaast zijn
op 9 oktober 2018 de aan failliet gelieerde vennootschappen Cambreur Online
B.V., Cambreur Schoenen Inkoop B.V., House Service B.V. en Service Schoenen
Steenbergen B.V. failliet verklaard. In die faillissementen is mr. J.H.A. van den
W ildenberg aangesteld als curator.

01-11-2018
2

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de middellijk bestuurders van failliet heeft de verhuurder
voor datum faillissement een procedure aangespannen vanw ege een
huurachterstand. De procedure is inmiddels geschorst.

25-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zullen (indien verantw oord) zo spoedig mogelijk
w orden beëindigd.

25-07-2018
1

2e verslag: Alle lopende verzekeringen zijn (voor zover verantw oord)
beëindigd.

01-11-2018
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Failliet huurt een w inkelpand te Krimpen aan den IJssel. De huur is ex artikel
39 Fw beëindigd.

25-07-2018
1

2e verslag: Het w inkelpand dat door failliet w erd gehuurd, is in de afgelopen
verslagperiode opgeleverd aan de verhuurder.

01-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de middellijk bestuurders van failliet w as de w inkel in
Krimpen aan den IJssel al langere tijd verlieslatend. Volgens de middellijk
bestuurders van failliet ondervindt de schoenenbranche in het algemeen
hevige concurrentie van w ebw inkels en is de verkoop van schoenen erg
afhankelijk van het w eer. W at de vestiging in Krimpen aan den IJssel betreft,
heeft volgens de middellijk bestuurders te gelden dat het een verouderd
w inkelcentrum betreft en dat de klanten met name mensen op leeftijd zijn, die
niet veel geld uitgeven (aan schoenen). Als laatste poging om de zaak te
redden, hebben de middellijk bestuurders er een soort van outlet-store van
gemaakt. Dat heeft echter niet mogen baten. Uiteindelijk hebben de middellijk
bestuurders zelf het faillissement van failliet aangevraagd.

25-07-2018
1

De curator is doende een oorzakenonderzoek uit te voeren.
2e verslag: Het oorzakenonderzoek is afgerond. Hiertoe zijn niet alleen de
gedachten hieromtrent van de bestuurders beoordeeld, ook de administratie
van de failliet is onderzocht. De bevindingen / conclusies w orden op korte
termijn aan de (indirect) bestuurders voorgelegd met het verzoek daarop te
reageren.

01-11-2018
2

3e verslag: De curator is thans nog in gesprek met de (middellijk) bestuurders
inzake de bevindingen en conclusies uit het oorzakenonderzoek.

01-02-2019
3

4e verslag: De curator voert thans nog overleg met (de advocaat van) de
middellijk bestuurders.

08-05-2019
4

5e verslag: Idem.

15-08-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

25-07-2018
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: 5.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

25-07-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van de middellijk bestuurders: 5.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-6-2018

5

Het UW V is ter zake op de hoogte gesteld.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

25-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

25-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: In de w inkel die failliet huurde, bevond zich nog inventaris
bestaande uit onder meer verrijdbare archiefkasten alsmede ijzeren stellingen.
De inventaris w as officieel eigendom van de bestuurder van failliet, maar zij
heeft de curator medegedeeld dat de inventaris ten behoeve van de boedel
kon w orden verkocht. De curator heeft daarop verklaard dat hij de inventaris
zou proberen te verkopen (de Rabobank had inmiddels verklaard geen gebruik
te maken van haar zekerheidsrechten ten aanzien van de betreffende
inventaris), maar dat bij gebrek aan concrete interesse de inventaris door de
bestuurder van failliet diende te w orden opgehaald ten behoeve van de
oplevering van het huurpand. De verkoopinspanningen van de curator hebben
helaas niet geleid tot concrete interesse. Ondanks het verzoek c.q. de
sommatie van de curator is de inventaris niet door de bestuurder van failliet
verw ijderd uit het huurpand. In de tussentijd is de bestuurder van failliet
eveneens failliet verklaard. De curator in het faillissement van de bestuurder
heeft aangegeven ook geen aanspraak te maken op de inventaris. Ten tijde
van de oplevering van het huurpand aan de verhuurder bevond de betreffende
inventaris zich nog in het gehuurde.

01-11-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van toepassing.

25-07-2018
1

2e verslag: Niet meer aan de orde.

01-11-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: Geen.

01-11-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Fournituren

€ 250,00

totaal

€ 250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: De in de w inkel achtergebleven fournituren (veters, inlegzooltjes,
schoenlepels e.d.) zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht
aan een opkoper voor een bedrag ad € 250,00 (ex btw ), w aarbij de zow el de
bestuurder van failliet als de Rabobank heeft verklaard geen gebruik te maken
van hun (vermeende) zekerheidsrechten ten aanzien van de voorraad.

01-11-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: Geen.

01-11-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
In onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: Idem.

01-11-2018
2

3e verslag: Niet van gebleken.

01-02-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Voortzetten onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: Idem.

01-11-2018
2

3e verslag: Geen.

01-02-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de middellijk bestuurders niet aan de orde.

25-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

25-07-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 17.400,00

25-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ad € 17.400,00 ingediend uit hoofde van een
afgegeven bankgarantie.
De curator is thans in overleg met de Rabobank inzake diverse kw esties.

Toelichting vordering van bank(en)
2e verslag: De curator is nog in overleg met de Rabobank. Bezien dient te
w orden w at de gevolgen van de overige faillissementen in de groep zijn.

Toelichting vordering van bank(en)
3e verslag: De curator voert thans nog overleg met de Rabobank.

Toelichting vordering van bank(en)
4e verslag: De curator voert thans nog overleg met de Rabobank.
€ 17.400,00
Toelichting vordering van bank(en)
5e verslag: De Rabobank heeft telefonisch verklaard dat zij niet voornemens
is om aanvullende vorderingen in te dienen in het faillissement. De curator is
thans nog in afw achting van een schriftelijke bevestiging ter zake.

01-11-2018
2

01-02-2019
3

08-05-2019
4

15-08-2019
5

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de middellijk bestuurders niet aan de orde.

25-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een compte-joint-krediet bij Rabobank. Rabobank heeft ter
zake een pandrecht verkregen op de voorraad van failliet. Daarnaast is er
sprake van een tw eede pandrecht, met als pandnemers de STAK, Van den
Hoven Beheer B.V. en de middellijk bestuurders in privé.

25-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

25-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog onbekend.

25-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Nog onbekend.

25-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Nog onbekend.

25-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01
Toelichting
(Nog) niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voortzetten overleg met de Rabobank.

25-07-2018
1

2e verslag: Idem.

01-11-2018
2

3e verslag: Idem.

01-02-2019
3

4e verslag: Idem.

08-05-2019
4

5e verslag: De curator is thans nog in afw achting van een bevestiging van de
Rabobank dat zij geen aanvullende vorderingen zal indienen in het
faillissement.

15-08-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

25-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

25-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

25-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

25-07-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

25-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

25-07-2018
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

25-07-2018
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

25-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

25-07-2018
1

2e verslag: De bevindingen / conclusies uit het oorzakenonderzoek zien ook
gedeeltelijk op de boekhoudplicht. De reactie van de (indirect) bestuurders
w ordt eerst afgew acht alvorens verder onderzoek te verrichten.

01-11-2018
2

3e verslag: De curator is thans nog in gesprek met de (middellijk) bestuurders
ter zake. Zij hebben zich inmiddels gew end tot een advocaat.

01-02-2019
3

4e verslag: De curator voert thans nog overleg met (de advocaat van) de
middellijk bestuurders.

08-05-2019
4

5e verslag: Idem.

15-08-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is (tijdig) gedeponeerd op 3-11-2017.

25-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

25-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde, nu het een flex-B.V. betreft.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
2e verslag: De bevindingen / conclusies uit het oorzakenonderzoek zien ook
gedeeltelijk op de boekhoudplicht. De reactie van de (indirect) bestuurders
w ordt eerst afgew acht alvorens verder onderzoek te verrichten.

Toelichting
3e verslag: De curator is thans nog in gesprek met de (middellijk) bestuurders
ter zake.

Toelichting
4e verslag: De curator voert thans nog overleg met (de advocaat van) de
middellijk bestuurders.

Toelichting
5e verslag: Idem.

25-07-2018
1

01-11-2018
2

01-02-2019
3

08-05-2019
4

15-08-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
2e verslag: Idem.

25-07-2018
1

01-11-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetten bovengenoemde onderzoeken.

25-07-2018
1

2e verslag: Idem.

01-11-2018
2

3e verslag: De curator is thans nog in gesprek met de (middellijk) bestuurders
inzake de bevindingen en conclusies uit het oorzakenonderzoek, w elke onder
meer zien op de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

01-02-2019
3

4e verslag: De curator voert thans nog overleg met (de advocaat van) de
middellijk bestuurders.

08-05-2019
4

5e verslag: Voortzetten overleg met (de advocaat van) de middellijk
bestuurders.

15-08-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01

25-07-2018
1

Toelichting
P.M. salaris curator alsmede de verhuurder inzake de huur na datum
faillissement.
€ 10.853,71

01-02-2019
3

Toelichting
3e verslag: De verhuurder heeft een vordering ad € 10.853,71 ingediend uit
hoofde van onder meer achterstallige huur. Indien het in dit faillissement tot
een uitkering aan de schuldeisers komt, zal de (hoogte van de) door de
verhuurder ingediende vordering nader w orden bekeken.
€ 27.043,47

08-05-2019
4

Toelichting
4e verslag: In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V drie
boedelvorderingen ingediend met een totaalbedrag ad € 16.189,76.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.354,00

25-07-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft vooralsnog vier vorderingen ingediend (inzake
loonheffingen) met een totaalbedrag ad € 6.354,00.
€ 10.011,00

01-11-2018
2

Toelichting
2e verslag: De Belastingdienst heeft vooralsnog vijf vorderingen ingediend
(inzake loonheffingen) met een totaalbedrag ad € 10.011,00.
€ 13.324,00
Toelichting
5e verslag: De Belastingdienst heeft vooralsnog zes vorderingen ingediend
met een totaalbedrag ad € 13.324,00.

8.3 Pref. vord. UWV

15-08-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,01

25-07-2018
1

Toelichting
(Nog) niet aan de orde.
€ 6.343,00

08-05-2019
4

Toelichting
4e verslag: Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend met een
totaalbedrag ad € 6.343,00.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

25-07-2018
1

Toelichting
(Nog) niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

25-07-2018
1

Toelichting
3 (inclusief de Rabobank).
6

01-11-2018
2

Toelichting
2e verslag: 6 (inclusief de Rabobank).
8

01-02-2019
3

Toelichting
3e verslag: 8.
9

08-05-2019
4

Toelichting
4e verslag: 9.
9
Toelichting
5e verslag: 9.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-08-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.428,11

25-07-2018
1

Toelichting
€ 19.428,11 (inclusief de vordering van de Rabobank).
€ 39.120,82

01-11-2018
2

Toelichting
2e verslag: € 39.120,82 (inclusief de vordering van de Rabobank).
€ 62.080,05

01-02-2019
3

Toelichting
3e verslag: € 62.080,05.
€ 65.376,03

08-05-2019
4

Toelichting
4e verslag: € 65.376,03.
€ 65.376,03

15-08-2019
5

Toelichting
5e verslag: 65.376,03.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

25-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog bekend te w orden crediteuren zullen w orden aangeschreven.

25-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de middellijk bestuurders van failliet heeft de verhuurder
voor datum faillissement een procedure aangespannen vanw ege een
huurachterstand.

25-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Het betreft een vordering uit hoofde van achterstallige huur.

25-07-2018
1

9.3 Stand procedures
De procedure is inmiddels geschorst.

25-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

25-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Bovengenoemde onderzoeken, onder meer het onderzoeken van onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen. Oorzakenonderzoek. Nader onderzoek naar
mogelijke activa. Nader overleg met de Rabobank.

25-07-2018
1

2e verslag: Voortzetten bovengenoemde onderzoeken. Voortzetten overleg
met de Rabobank. Overleg met de (indirect) bestuurders.

01-11-2018
2

3e verslag: Voortzetten overleg met Rabobank. Voortzetten gesprekken met
de (middellijk) bestuurders inzake de bevindingen en conclusies uit het
oorzakenonderzoek, w elke onder meer zien op de boekhoudplicht en
onrechtmatig bestuur.

01-02-2019
3

4e verslag: Voortzetten bovengenoemde gesprekken met de Rabobank en met
(de advocaat van) de middellijk bestuurders.

08-05-2019
4

5e verslag: De curator is thans nog in afw achting van een bevestiging van de
Rabobank dat zij geen aanvullende vorderingen zal indienen in het
faillissement. Voorts voortzetten overleg met (de advocaat van) de middellijk
bestuurders.

15-08-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

25-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-11-2019

15-08-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

25-07-2018
1

2e verslag: Idem.

01-11-2018
2

3e verslag: Idem.

01-02-2019
3

4e verslag: Idem.

08-05-2019
4

5e verslag: Idem.

15-08-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

