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Algemene gegevens
Naam onderneming
R. Genegel Cleaning Service B.V.

09-05-2019
1

Gegevens onderneming
R. Genegel Cleaning Service B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
(voorheen) kantoorhoudende aan de Bovenstraat 254 te (3077 BL) Rotterdam
(KvK-nummer: 62821415).

09-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Glazenw assen, afw erking van
vloeren en w anden, expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere
tussenpersonen in het goederenvervoer en overige gespecialiseerde reiniging
van gebouw en en industriële reiniging".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 57.650,00

€ -82.587,00

€ 116.776,00

2016

€ 73.337,00

€ -19.078,00

€ 33.540,00

2015

€ 43.020,00

€ -14.462,00

Toelichting financiële gegevens

09-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt vooralsnog niet over (voldoende) financiële gegevens van
de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit
faillissementsverslag, in het bijzondere financiële informatie (indien van
toepassing), onderw erp van nader onderzoek is. In een later stadium kan
blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet w orden aangepast.
Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie
kan (vooralsnog) geen uitspraak w orden gedaan.

09-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-08-2019
2

Verslagperiode
van
9-4-2019

09-05-2019
1

t/m
9-5-2019
van
10-5-2019

08-08-2019
2

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

07-11-2019
3

t/m
6-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 12 min

2

1 uur 30 min

3

4 uur 6 min

totaal

13 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren van verslagperiode 1 bedraagt 11,80 uur en
het totaal aantal bestede uren tot einde verslagperiode 2 bedraagt 13,30 uur.

08-08-2019
2

Het totale aantal bestede uren tot het einde van de derde verslagperiode
bedraagt 17,40 uur.

07-11-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R. Genegel Cleaning Service B.V. is op 4 maart 2015 2015 opgericht.
Bestuurder en enig aandeelhouder van R. Genegel Cleaning Service B.V. is R.
Genegel Holding B.V. Naast R. Genegel Cleaning Service B.V. is R. Genegel
Holding B.V. ook bestuurder en enig aandeelhouder van R. Genegel Afbouw
B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van R. Genegel Holding B.V. is de
heer R.H.J. Genegel. Verder is de heer Genegel in persoon nog bestuurder en
enig aandeelhouder van R. Genegel B.V., dat zich bezighoudt met
schilderw erkzaamheden.

09-05-2019
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1.2 Lopende procedures
De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van R. Genegel
Cleaning Service B.V. bij lopende procedures.

09-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is tot op heden niet bekend met verzekeringen op naam van R.
Genegel Cleaning Service B.V. De bestuurder heeft verklaard dat de
verzekeringen die er bestonden reeds lang zijn opgezegd als gevolg van de
omstandigheden die hierna onder 1.5 w orden besproken.

09-05-2019
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1.4 Huur
De curator is verklaard dat R. Genegel Cleaning Service B.V. in het verleden van
de heer Genegel (al dan niet via R. Genegel B.V.) bedrijfsruimte heeft gehuurd
in het pand aan de Bovenstraat 254 te Rotterdam tegen een maandelijkse
huurprijs van EUR 304,51. Nadat de activiteiten van R. Genegel Cleaning
Service B.V. begin 2017 zijn gestaakt zou de huurovereenkomst zijn beëindigd
en zouden geen huurpenningen meer in rekening zijn gebracht.

1.5 Oorzaak faillissement

09-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van R. Genegel Cleaning Service B.V. heeft omtrent de oorzaken
van en aanloop naar het faillissement de volgende verklaringen afgelegd. R.
Genegel Cleaning Service B.V. is in 2015 opgericht met als doel de verrichting
van schoonmaakw erkzaamheden, omdat een oud-collega de bestuurder zou
hebben aangegeven veel ervaring en w erk in de schoonmaaksector te hebben.
De bestuurder zou destijds en zou thans nog steeds schilderw erk als
hoofdactiviteit hebben en zou zelf kennis of ervaring in de schoonmaak missen.
Met de oud-collega zou de bestuurder hebben afgesproken dat hij zijn
schoonmaakactiviteiten op no cure no pay basis zou gaan verrichten. De
bestuurder zou daartoe samen met diens oud-collega (potentiële)
opdrachtgevers hebben bezocht, opdrachten hebben aanvaard, betalingen
aan uitzendbureaus voor ingeleend personeel hebben gedaan en de
w erkzaamheden aan de opdrachtgevers hebben uitgefactureerd. Achteraf zou
de bestuurder naar aanleiding van de facturen van de opdrachtgevers te
horen hebben gekregen dat de overeengekomen w erkzaamheden nooit w aren
verricht en dat de mensen die de bestuurder tot verrichting van de
w erkzaamheden had geïnstrueerd nooit zijn komen opdagen. De bestuurder
zou deze omstandigheden hebben kunnen uitleggen aan de gedupeerde
opdrachtgevers, w aardoor zij geen verdere vervolgstappen tegen R. Genegel
Cleaning Service B.V. zouden hebben ondernomen. De bestuurder zou de oudcollega nadien nog meermaals hebben geprobeerd te bereiken, maar deze
bleek spoorloos verdw enen. Omdat niet schoonmaak- maar schilderw erk de
expertise van de bestuurder w as en er indertijd voldoende schilderw erk te
doen w as, zouden de activiteiten van R. Genegel Cleaning Service B.V. hierop
volgend zijn gestaakt, het beperkte personeelsbestand elders aan w erk zijn
geholpen en zou de vennootschap begin 2017 eigen aangifte faillietverklaring
hebben gedaan. De aangifte zou destijds zijn afgew ezen omdat R. Genegel
Cleaning Service B.V. toen al geen enkele baten meer zou hebben gehad.
Nadien is er met R. Genegel Cleaning Service B.V. niets meer gebeurd.
Uiteindelijk is het faillissement van R. Genegel Cleaning B.V. alsnog gevolgd op
verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en
Glazenw assersbedrijf en de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonmaak- en Glazenw assersbranche (RAS).
De curator doet onderzoek naar de juistheid en volledigheid van deze
verklaringen en eventuele andere relevante oorzaken of omstandigheden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-05-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

09-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft ten tijde van dit eerste faillissementsverslag van de
bestuurder stukken en informatie ontvangen, w aaronder de contactgegevens
van diens (voormalig) boekhouder, en neemt een en ander in onderzoek.

09-05-2019
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De curator heeft de (voormalig) boekhouder om de overige administratie
gevraagd en w acht zijn reactie af.

08-08-2019
2

De curator heeft de administratie van de (voormalig) boekhouder ontvangen
en zal deze de aanstaande verslagperiode bestuderen.

07-11-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voor R. Genegel Cleaning Service B.V. zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.
De curator heeft een en ander in onderzoek.

09-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien haar omvang is R. Genegel Cleaning Service B.V. van de verplichtingen
van artikel 2:393 BW vrijgesteld.

09-05-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:307 BW is een eventuele
vordering ex artikel 2:193 BW gelet op de oprichtingsdatum van R. Genegel
Cleaning Service B.V. nog niet verjaard. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

09-05-2019
1

Uit de statuten van failliet blijkt niet dat de aandelen ten tijde van de
oprichting zijn volgestort. De curator heeft de bestuurder gevraagd de
volstorting te bevestigen en daarvan bew ijs te leveren.

08-08-2019
2

De curator heeft de bestuurder van R. Genegel Cleaning Service B.V.
meermaals verzocht om onder verstrekking van een betalings- of andere
vorm van bew ijs te laten zien dat de aandelen zijn volgestort, maar heeft
nog geen reactie mogen ontvangen. De curator blijft contact met de
bestuurder zoeken en zal bij verder uitblijven van een reactie vervolgstappen
ondernemen, zo nodig in overleg met de rechter-commissaris.

07-11-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft een en ander in onderzoek.

09-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft een en ander in onderzoek.

09-05-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder, bestudering ontvangen stukken en informatie.

09-05-2019
1

Onderzoek ontvangen stukken en statuten.

08-08-2019
2

Contact (voormalig) boekhouder, contact bestuurder, bestudering ontvangen
stukken.

07-11-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.853,00

09-05-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.185,55

08-08-2019
2

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ex artikel 3:288 sub a
BW ingediend voor € 1.185,55.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-05-2019
1

3

08-08-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.904,72

09-05-2019
1

€ 35.687,63

08-08-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact crediteuren.

09-05-2019
1

Verder inventariseren schuldenlast.

08-08-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de schuldpositie
van R. Genegel Cleaning Service B.V. verder in kaart te brengen en het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

09-05-2019
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De curator zal de komende periode gebruiken om het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

08-08-2019
2

De curator zal de aanstaande verslagperiode (onder andere) gebruiken om:
- de nakoming van de verplichting tot volstorting van het aandelenkapitaal
onderzoeken;
- de schuldenlast van R. Genegel Cleaning Service B.V. nader te
inventariseren; en
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

07-11-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan in dit stadium van het faillissement geen uitspraken doen over
de verw achte duur van afw ikkeling.

09-05-2019
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Bij w ijze van schatting verw acht de curator het faillissement op dit moment
over tw aalf maanden te kunnen afw ikkelen, een en ander afhankelijk van de
uitkomst van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-11-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2020

10.4 Werkzaamheden overig

07-11-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

