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Algemene gegevens
Naam onderneming
DA de Vette Vlaardingen B.V.

16-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DA de Vette
Vlaardingen B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 68371020. De gefailleerde vennootschap is
opgericht bij akte van 24 maart 2017. De onderneming w erd gedreven te
(3135 BK) Vlaardingen aan de Van Hogendorplaan 915.

16-10-2019
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De gefailleerde vennootschap voerde de volgende handelsnamen: DA De Vette
(Vlaardingen). DA de Vette Vlaardingen B.V., Pharma Beauty Vlaardingen
(Hogendorp) B.V., Pour Vous Vlaardingen. In het verleden w erden de volgende
(vervallen) handelsnamen gevoerd: Pharma Beauty Vlaardingen (Hogendorp)
B.V.

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: W inkel in drogisterij-artikelen, w inkel in parfums
en cosmetica. Deze activiteiten komen overeen met de volgens bestuurder
opgegeven en door de curator w aargenomen activiteiten. De gefailleerde
vennootschap exploiteerde een drogisterij van het merk DA op grond van een
franchiseovereenkomst.

Financiële gegevens

16-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 296.899,00

2018

€ 540.478,00

€ -49.326,00

2017

€ 445.955,00

€ -8.374,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers zijn afgeleid uit door het bestuur overgelegde stukken
uit de administratie. De cijfers komen volgens opgave van het bestuur uit Exact
Online (via de accountant en boekhouder van failliet, Jennen Advies, de heer P.
Jennen). Volgens het bestuur heeft er geen acountantscontrole
plaatsgevonden.

16-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

16-10-2019
1

Toelichting
De 5 w erknemers is met toestemming van de Rechter-Commissaris op 16
september jl. door de curator ontslag aangezegd. Er heeft op 20 september jl.
een intakegesprek met het UW V plaatsgevonden met de betreffende
w erknemers.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-10-2019
1

Toelichting
Op 9 oktober jl. is bij de bank een aanvraag ingediend voor het openen van
een boedelrekening.
€ 7.842,60

23-01-2020
2

€ 10.757,78

22-10-2020
5

Verslagperiode
van
12-9-2019

16-10-2019
1

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

23-01-2020
2

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

23-04-2020
3

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

22-07-2020
4

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

22-10-2020
5

t/m
20-10-2020
van
21-10-2020

22-01-2021
6

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

21-04-2021
7

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

30-06-2021
8

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021

30-09-2021
9

t/m
30-9-2021
van
30-9-2021
t/m
30-12-2021

Bestede uren

30-12-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 42 min

2

66 uur 42 min

3

3 uur 18 min

4

3 uur 36 min

5

2 uur 54 min

6

3 uur 12 min

7

2 uur 12 min

8

1 uur 48 min

9

2 uur 36 min

10

1 uur 54 min

totaal

121 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan geen enkele uitspraak w orden gedaan. Het is zeer w el mogelijk
dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten
w orden aangepast.

23-01-2020
2

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van een groep van
vennootschappen w aarvan OVINOM Holding B.V. (kvk: 65017846) de
topholding is. Heren I. de Vette en R. Vingerhoed zijn statutair bestuurders van
OVINOM Holding B.V.
OVINOM Holding B.V. is enig aandeelhouder en enig bestuurder van OVINOM
W inkels B.V. (kvk: 66243645). OVINOM W inkels B.V. is enig aandeelhouder en
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Heren I. de Vette en R.
Vingerhoed vormen mitsdien de middelijk bestuurders van de gefailleerde
vennootschap.
De gefailleerde vennootschap heeft drie zustervennootschappen w aarvan
OVINOM W inkels B.V. eveneens enig aandeelhouder en enig bestuurder is. Het
betreft Pour Vous Hilversum B.V. (kvk: 68371047), Pour Vous Landsmeer B.V.
(kvk: 68371225) en Pour Vous de Zw aantjes B.V. (kvk: 68371136).
Laatstgenoemde vennootschap is op 1 oktober 2019 in staat van faillissement

16-10-2019
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verklaard (insolventienummer F.10/19/398), eveneens met benoeming van mr.
J.C.A.M. Los tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. J.R. Everhardus tot
curator. Volgens opgave van het bestuur vinden in de overige tw ee
zustervennootschappen geen activiteiten meer plaats.
Enig aandeelhouder en bestuurder is OVINOM W inkels B.V., gevestigd aan de
Van Hogendorplaan 915, 3135 BK Vlaardingen.
De directie bestaat uit de heren R.R. Vingerhoed en I.M. de Vette.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende (aanhangige)
procedures w aarbij de gefailleerde vennootschap procespartij is.

16-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur w as sprake van een AON bedrijfsverzekering
w elke inmiddels (voor datum faillissement) door de verzekeraar is beëindigd.

16-10-2019
1

1.4 Huur
Het pand aan de Van Hogendorplaan 915 te Vlaardingen w ordt gehuurd van
Renpart Retail XIV CV. De huurovereenkomst is door de verhuurder op 18
september 2019 opgezegd ex artikel 39 Fw . Rekening houdend met een
opzegtermijn van 3 maanden eindigt de huur derhalve uiterlijk op 31 december
2019.

16-10-2019
1

Het bedrijfspand is op 30 december 2019 opgeleverd. De verhuurder zal geen
vordering indienen terzake van de oplevering.

23-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur luidt de oorzaak van het faillissement als
volgt: "Minder klanten, minder omzet per klant, kostenbesparing door
bijvoorbeeld kleinere ruimte huren kon niet. Veranderde marktomstandigheden
doordat Big Bazar & Blokker steeds meer drogisterij artikelen zijn gaan
verkopen. Het lukte niet meer om tot een w instgevende exploitatie te komen."

16-10-2019
1

De directe aanleiding voor het faillissement betrof de faillissementsaanvrage
van de verhuurder (Renpart Retail XIV C.V.) van het bedrijfspand w aarin de
w inkel van de gefailleerde vennootschap w erd gedreven. Het faillissement
w erd door de verhuurder aangevraagd in verband met een (forse)
huurachterstand.
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.
Onderhavige gefailleerde vennootschap maakt deel uit van een groep van
gelieerde eveneens gefaillieerde vennootschappen. Vanw ege de onderlinge
samenhang tussen die vennootschappen maakt het oorzakenonderzoek in dit
faillissement onderdeel uit van het overkoepelende oorzakenonderzoek.

22-01-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

16-10-2019
1

Toelichting
De 5 w erknemers is met machtiging van de rechter-commissaris op 16
september jl. ontslag aangezegd door de curator. Er heeft op 20 september jl.
een intakegesprek met het UW V plaatsgevonden met de betreffende
w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

16-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-9-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Inventariseren personeelsbestand;
- Opvragen personeelsadministratie;
- Verzoek aan de rechter-commissaris tot verlening van machtiging ex artikel
40 Fw ;
- Overleg UW V; en
- Ontslagaanzegging w erknemers.

16-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft de gefailleerde vennootschap geen onroerende
zaken in eigendom.

16-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Raadplegen kadaster.

16-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelinventaris

€ 2.087,25

totaal

€ 2.087,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een gebruikelijke w inkelinventaris aangetroffen. Onder
de inventaris bevinden zich ook zogenaamde 'display units' die bepaalde
merken aan de gefailleerde vennootschap in bruikleen zouden hebben
gegeven.

16-10-2019
1

Tw ee partijen (Rabobank en NLInvesteert) pretenderen pandrechten op de
inventaris in verband met verstrekte financiering.
Op 5 november jl. is een ophaaldag georganiseerd, w aarbij de in bruikleen
gegeven displays door de betreffende crediteuren zijn opgehaald.
Het restant van de w inkelinventaris is inmiddels verkocht tezamen met de nog
aanw ezige voorraad. De opbrengst van de inventaris bedraagt € 2.087,25
(incl. BTW ) ofw el € 1.725,- (excl. BTW ).

23-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is op 28 mei 2019 bodembeslag gelegd door de fiscus voor een bedrag van
€ 10.546,-.

16-10-2019
1

De curator behartigt derhalve de belangen van de fiscus (art. 21
Invorderingsw et jo. 57 lid 3 Fw ).

23-01-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Inventariseren bedrijfsmiddelen en rechten van derden; en
- Aanschrijven Belastingdienst en pandhouders.

16-10-2019
1

- Contact met pandhouders en Belastingdienst
- Onderzoek rechten van derden
- Organiseren ophaaldag
- Uitleveren in bruikleen gegeven displays
- Verkoop inventaris en voorraad

23-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 3.478,75

totaal

€ 3.478,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w inkel w as nog slechts een beperkte voorraad aanw ezig. De w inkel is in
de w eken voorafgaande aan de sluiting niet meer bevoorraad en er is een
beperkte uitverkoop gehouden.

16-10-2019
1

Zow el Rabobank als NLInvesteert pretenderen pandrechten op de voorraad.
Volgens opgave van het bestuur hebben diverse leveranciers mogelijk onder
eigendomsvoorbehoud geleverd. De schuldeisers zijn aangeschreven en de
curator is doende een en ander te inventariseren.
Op de georganiseerde ophaaldag op 5 november jl. zijn de goederen, w aarop
een rechtmatig eigendomsvoorbehoud rust, aan de betreffende crediteuren
uitgeleverd.

23-01-2020
2

Tevens is deze dag aangew end als kijkdag voor potentiële opkopers.
De vooraad en inventaris zijn inmiddels met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de hoogst biedende partij. De opbrengst van de
voorraad bedroeg € 3.478,75 (incl. BTW ) ofw el € 2.875,- (excl. BTW ).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Inventariseren voorraad en eventuele (pand)rechten daarop;
- Opvragen stukken administratie ten aanzien van leveranties en
voorraadlijsten; en
- Overleg bestuurders.

16-10-2019
1

- Inventariseren en beoordelen eigendomsvoorbehouden van crediteuren
- Organiseren ophaal-/kijkdag voor crediteuren en potentiële opkopers
- Uitleveren goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
- Beoordelen biedingen opkopers
- Verkoop van de w inkelinventaris en voorraad

23-01-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is nog niet van overige activa gebleken.

16-10-2019
1

Door de Rabobank is een bedrag van EUR 2.915,18 aan de boedel afgedragen
w egens ontvangen bedragen op de bankrekening na datum faillissement.

22-10-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar overige activa.

16-10-2019
1

- Correspondentie Rabobank.

22-10-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van debiteuren. Gelet op de
aard van de onderneming (een w inkel) ligt een substantiële debiteurenpositie
ook niet voor de hand.

16-10-2019
1

NLInvesteert pretendeert een pandrecht op debiteuren.
Niet is gebleken van handelsdebiteuren.

23-01-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Inventarisatie debiteurenvorderingen en eventuele (pand)rechten daarop.

16-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 293.110,57

16-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering op de gefailleerde vennootschap in verband met
een door Rabobank verstrekte paraplu-financiering aan de groep w aartoe de
gefailleerde vennootschap behoort. De gefailleerde vennootschap is hoofdelijk
verbonden voor de schuld uit hoofde van die financiering.

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is niet gebleken van lopende leasecontracten.

16-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank pretendeert eerste (stille) pandrechten op inventaris en voorraden
in verband met voornoemde paraplu-financiering.
Daarnaast pretendeert NLInvesteert (via zekerheden agent Stichting
Zekerheden NL Investeert) (stille) pandrechten op inventaris, voorraden en
vorderingen in verband met een verstrekte geldlening. NL investeert heeft een
vordering ingediend ad € 223.178,-. Naast de gefailleerde vennootschappen
zijn ook andere groepsvennootschappen voor deze schuld verbonden.

5.4 Separatistenpositie

16-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

16-10-2019
1

Gelet op de zeer geringe opbrengst hebben zow el NLInvesteert als Rabobank
afstand gedaan van de gestelde pandrechten.

23-01-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich enkele partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud, of een verzoek tot revindicatie gedaan van in bruikleen
aan de gefailleerde vennootschap gegeven goederen (PostNL, Eye Love).

16-10-2019
1

De curator is doende de eventuele rechten van derden te inventariseren. De
betreffende partijen w orden afzonderlijk geinformeerd over een eventuele
ophaaldag, oftew el het al dan niet kunnen uitoefenen van door hen
gepretendeerde rechten.
Na inventarisatie van de eigendomsvoorbehouden en rechten van derden door
de curator is op 5 november jl. een ophaaldag georganiseerd voor uitlevering
van goederen aan crediteuren met een rechtmatig eigendomsvoorbehoud en
aan crediteuren met een rechtmatige aanspraak op in bruikleen gegeven
goederen. De inventaris en goederen zijn door de betreffende crediteuren op
deze dag opgehaald.

23-01-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
retentierecht.

16-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
reclamerecht.

16-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

23-01-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven pandhouders;
- Aanschrijven Belastingdienst;
- Beoordelen financiering/zekerheden documentatie;
- Overleg bestuurders inzake mogelijke rechten van derden; en
- Inventariseren eigendomsvoorbehouden en aanschrijven leveranciers.

16-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daags na datum faillissement bleek reeds dat de w inkel gesloten zou w orden.
Het personeel en de klanten w aren daarvan reeds op de hoogte gebracht.
Daarnaast w as de w inkel reeds enkele w eken niet meer bevoorraad en al
enkele w eken met een uitverkoop bezig zodat in de w inkel slechts een zeer
beperkte voorraad aan zogenaamde 'slow movers' resteerde. Bij gebreke
voorts aan een deugdelijke bedrijfsverzekering en het gebrek aan middelen
om een dergelijke verzekering af te sluiten, alsmede de onbekendheid met
rechten van derden ten aanzien van de voorraad, is besloten de onderneming
niet voort te zetten.

16-10-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met
concrete interesse in een (al dan niet beperkte) doorstart van de
onderneming. Enkele potentiële gegadigden die door bestuurders en de
franchisegever w aren aangedragen hebben desgevraagd aangegeven geen
interesse (meer) te hebben.

16-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- overleg bestuurder;
- overleg franchisegever;
- overleg verhuurder; en
- benaderen potentiële gegadigden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

16-10-2019
1

Volgens opgave van het bestuur is de boekhouding door hen uit handen
gegeven aan Jennen Advies, de heer P. Jennen. Het bestuur heeft inmiddels de
nodige stukken uit de administratie overgelegd. De curator zal hiernaar het
gebruikelijke onderzoek verrichten.

16-10-2019
1

In onderzoek.

23-04-2020
3

De curator heeft voorlopig onderzoek verricht naar de administratie.
Behoudens enkele ontbrekende stukken, w elke zijn opgevraagd en
toegezegd, maakt de administratie een volledige en bijgew erkte indruk.

22-10-2020
5

De curator heeft in verband met het overkoepelende oorzaken onderzoek
aanvullende vragen en aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur. De
curator is na enkele toezeggingen van het bestuur nog altijd in afw achting van
aanlevering van die stukken en toelichting. Hen is inmiddels een laatste termijn
gesteld.

22-01-2021
6

Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats.

21-04-2021
7

Ter zake de betrokkenheid van de eerder genoemde boekhouder - Jennen heeft laatstgenoemde verklaard dat deze in 2018 de w erkzaamheden heeft
gestaakt. De jaarstukken en aangiften tot en met 2017 zouden door de
boekhouder zijn verzorgd. De bestuurders zouden hierna zelf de administratie
hebben verw erkt en de aangiften hebben gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 23 mei 2018, mitsdien tijdig.

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

16-10-2019
1

Een goedkeuringsverklaring van een accountant w as niet vereist.

23-01-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-10-2019
1

Volgens de bestuurders zouden de aandelen zijn volgestort kort na oprichting.
Bew ijs daarvan is opgevraagd.

23-04-2020
3

De aandelen zijn volgestort.

22-07-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats.

16-10-2019
1

21-04-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-10-2019
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-04-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

16-10-2019
1

De curator betrekt de faillissementen van de eveneens gefailleerde gelieerde
vennootschappen in zijn rechtmatighedenonderzoek.

22-07-2020
4

De curator heeft de bestuurders diverse vragen gesteld naar aanleiding van
zijn rechtmatigheden onderzoek, w elke zich mede uitstrekken tot de relatie
van de gefailleerde vennootschap tot de overige gelieerde (tevens
gefailleerde) vennootschappen. Eerst na ontvangst daarvan, zal de curator het
rechtmatigheden onderzoek kunnen afronden.

22-10-2020
5

De curator heeft in verband met het overkoepelende oorzaken onderzoek
aanvullende vragen en aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur. De
curator is na enkele toezeggingen van het bestuur nog altijd in afw achting van
aanlevering van die stukken en toelichting. Hen is inmiddels een laatste termijn
gesteld.

22-01-2021
6

Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats, mede in relatie tot de
faillissementen van de gelieerde (eveneens gefailleerde) vennootschappen.

21-04-2021
7

Het rechtmatighedenonderzoek is nog gaande. De curator verw acht het
voorlopige onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden en
zal zijn voorlopige bevindingen met de rechter-commissaris delen.

30-06-2021
8

Het rechtmatigheden onderzoek - dat plaatsvindt mede in relatie tot de
gelieerde vennootschappen - is nog gaande.

30-09-2021
9

De curator verw acht het rechtmatigheden onderzoek - dat plaatsvindt mede
in relatie tot de gelieerde vennootschappen - in de komende verslagperiode
af te ronden w aarna de curator de rechter-commissaris van zijn bevindingen
zal informeren.

30-12-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek deponering jaarrekeningen; en
- Opvragen administratie, businesplan en andere inlichtingen bij bestuurders.

16-10-2019
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- Onderzoek administratie
- Onderzoek rechtmatigheden

23-01-2020
2

- Onderzoek administratie
- Onderzoek beleid;
- Onderzoek rechtmatigheden.

23-04-2020
3

- Correspondentie bestuurders;
- Correspondentie betrokkenen;
- Opvragen en beoordelen administratie.

22-07-2020
4

- Onderzoek rechtmatigheden;
- Correspondentie bestuurders aangaande vragen/bevindingen.

22-10-2020
5

- Onderzoek administratie en rechtmatigheden;
- Correspondentie bestuurders aangaande vragen/bevindingen.

22-01-2021
6

- bestuurders ter zake aanleveren informatie;
- aanvullende vragen bestuurders;
- aanvullende vragen boekhouder;
- onderzoek administratie.

21-04-2021
7

- onderzoek administratie;
- correspondentie bestuurders;
- overleg overige stakeholders;
- correspondentie rechter-commissaris.

30-06-2021
8

- onderzoek administratie;
- correspondentie bestuurders;
- overleg overige stakeholders;

30-09-2021
9

- Onderzoek administratie;
- Overleg stakeholders.

30-12-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent (crediteurenlijst.nl): p.m.
Verhuurder (huurpenningen na datum faillissement): p.m.
€ 11.930,82

16-10-2019
1

23-01-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent (crediteurenlijst.nl): € 84,70
Verhuurder (huurpenningen na datum faillissement): p.m.
UW V (loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ): € 9.917,86
UW V (Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W ): € 1.931,28
€ 12.797,99

23-04-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent (crediteurenlijst.nl): € 90,75
Verhuurder (huurpenningen na datum faillissement): p.m.
UW V (loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ): € 9.917,86
UW V (Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W ): € 1.931,28
UW V: € 858,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.358,00

16-10-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend in verband met onbetaald
gebleven omzetbelasting en loonheffing, alsook correcties daarop.
€ 33.120,00

23-01-2020
2

€ 24.365,00

23-04-2020
3

€ 50.625,00

22-07-2020
4

€ 53.022,00

22-01-2021
6

€ 57.498,00

30-09-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend. Een vordering van UW V valt echter w el te verw achten in
verband met de aanspraken van de ontslagen w erknemers in verband met de
loongarantieregeling.
€ 5.056,35
Toelichting
Preferent ex art. 3:288 sub e BW : € 4.232,70.
Preferent ex art. 66 lid 3 W W : € 823,65.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-10-2019
1

23-01-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De vordering van de aanvrager van het faillissement is preferent ex artikel
3:288 sub a BW . De aanvrager (de verhuurder van het bedrijfspand) heeft
diens vordering echter nog niet ingediend.

16-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

16-10-2019
1

23

23-01-2020
2

24

23-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 558.877,27

16-10-2019
1

Toelichting
De vorderingen van Rabobank en NLInvesteert zijn opgenomen in voormeld
bedrag aan concurrente crediteuren.
€ 592.110,78

23-01-2020
2

€ 596.996,66

23-04-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

16-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden is niet gebleken van aanhangige gerechtelijke procedures
w aarbij de gefailleerde vennootschap procespartij is.

16-10-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
- Overleg bestuurders.

16-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek administratie
- onderzoek rechtmatigheid
- administratieve w erkzaamheden met betrekking tot vorderingen van
crediteuren
- afw ikkeling faillissement

23-01-2020
2

- Afw ikkeling rechtmatighedenonderzoek
- Crediteurenadministratie
- Afw ikkeling faillissement.

22-07-2020
4

- Afw ikkeling rechtmatighedenonderzoek
- Crediteurenadministratie
- Afw ikkeling faillissement.

22-10-2020
5

- Afw ikkeling rechtmatighedenonderzoek mede in relatie tot de gelieerde
gefailleerde vennootschappen.
- Crediteurenadministratie
- Afw ikkeling faillissement.

22-01-2021
6

- afronden rechtmatigheden onderzoek;
- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- afw ikkeling faillissement.

30-06-2021
8

- afronden rechtmatigheden onderzoek;
- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- afw ikkeling faillissement.

30-09-2021
9

- afronden rechtmatigheden onderzoek;
- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;
- afw ikkeling faillissement.

30-12-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

30-12-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

16-10-2019
1

Zie 10.1.

23-01-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

