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R-C
Curator

mr. C.G.E. Prenger
mr F. el Houzi

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pour Vous de Zw aantjes B.V.

06-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pour Vous de
Zw aantjes B.V., gevestigd te Zierikzee, kantoorhoudende aan de Dam 5, 4301
JA Zierikzee, opgericht op 24 maart 2017, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 857416042.

06-11-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan volgens het handelsregister uit: drogisterij / w inkel;
verkoop van parfum en cosmetica en schoonheidssalon.
Volgens opgave van het bestuur is die omschrijving accuraat.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 248.597,00

€ 135.026,37

€ 283.662,97

2018

€ 622.633,00

€ -73.094,00

2017

€ 212.942,00

€ 21.846,00

Toelichting financiële gegevens

€ 284.945,00

06-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
06-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

06-11-2019
1

Toelichting
Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator de 7
w erknemers bij brief van 3 oktober 2019 het ontslag aangezegd ex art. 40 Fw .

Boedelsaldo
€ 10.500,00

06-11-2019
1

Toelichting
Koopsom in verband met doorstart/verkoop van activa.
€ 10.871,32

30-01-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit koopsom in verband met de doorstart/verkoop van
activa, kasgeld en een teruggestorte w aarborgsom.
€ 11.198,54

30-10-2020
5

€ 11.315,06

29-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2019

06-11-2019
1

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

30-01-2020
2

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

30-04-2020
3

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

30-07-2020
4

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
5

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
6

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021
t/m
28-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 54 min

2

7 uur 54 min

3

3 uur 36 min

4

10 uur 36 min

5

2 uur 24 min

6

1 uur 30 min

7

1 uur 36 min

totaal

67 uur 30 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.

30-01-2020
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
Enig aandeelhouder en bestuurder van Pour Vous de Zw aantjes is OVINOM
W inkels B.V., gevestigd te Vlaardingen. Enig aandeelhouder en bestuurder van
OVINOM W inkels B.V. is OVINOM Holding B.V.,gevestigd te Vlaardingen. De
bestuurders van OVINOM Holding B.V. zijn de heren I.M. de Vette en R.R.
Vingerhoed.

06-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet gebleken van aanhangige procedures w aarbij de
vennootschap betrokken is.

06-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Bedrijvenpakketverzekering bij AON Nederland C.V., w elke is beëindigd per 1
juni 2019.

1.4 Huur

06-11-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurders is slechts sprake van een
huurovereenkomst ter zake van de bedrijfs-w inkelruimte. De failliete
vennootschap heeft de huur overgenomen (na een indeplaatsstelling) van de
vorige huurder van het pand.

06-11-2019
1

De curator heeft na verkregen toestemming daartoe van de RechterCommissaris de huurovereenkomst bij brief van 9 oktober 2019 opgezegd ex
art. 39 Fw . In verband met de doorstart (zie hierna) is de huurovereenkomst
per 30 oktober 2019 geëindigd. Per die datum is een huurovereenkomst tot
stand gekomen tussen de koper en de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave bestuurders:
"In Oktober 2017 is Pour Vous de Zw aantjes overgenomen voor € 250.000 en
dit leek een goede investering. Helaas blijkt, nu bijna tw ee jaar later, dat er
niet voldoende w instpotentie in deze onderneming zit om aan alle
verplichtingen te voldoen. Het klantenaantal is gedaald, de opbrengst per klant
is achteruit gegaan, depositaire contracten staan onder druk.
Er is het afgelopen jaar van alles gedaan om deze situatie te voorkomen. De
onderneming, noch haar moedermaatschappij OVINOM W inkels BV, beschikt
over voldoende liquiditeit om Pour Vous de Zw aantjes alsnog te redden. Het
enige dat dat mogelijk zou mogen maken is een herinvestering in voorraad,
maar de huidige druk vanuit de financierders zorgt er ondermeer voor dat de
onderneming absoluut niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Directie/aandeelhouders hebben er onlangs voor gekozen om de onderneming
te verkopen met akkoord van de financierders. Met de opbrengst zouden
schuldeisers mogelijk grotendeels afgelost w orden. Die verkoop w erd
vervolgens tegengehouden door enkele
schuldeisers die eerst hun rekeningen betaald w ilden krijgen of een honderd
procent garantie dat alles zou w orden voldaan. Deze schuldeisers w aren
belangrijk voor de kopende partij, daar dit ondermeer de depositair
contractant CHANEL en franchisegever Pour
Vous Nederland betrof, naast de huurbaas.
Kort en bondig kunnen w ij, directie/aandeelhouders, niet anders dan de
handdoek in de ring te gooien. Het spijt ons enorm en w ij maken hier een
enorm verlies mee en zien geen andere uitw eg dat het faillissement van Pour
Vous de Zw aantjes BV aan te vragen."
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

06-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

06-11-2019
1

Toelichting
Er is sprake van 7 personeelsleden, 4 in vaste dienst en 3 op oproepbasis.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

06-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-10-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslagaanzegging, melding bij UW V, bijeenkomst UW V;
- informeren w erknemers over doorstart.

06-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is vooralsnog niet gebleken van onroerende zaken.

06-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 5.100,00

totaal

€ 5.100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een w inkelinventaris en inventaris voor een
schoonheidssalon aangetroffen.

06-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. De curator behartigt
derhalve de belangen van de fiscus (art. 21 Invorderingsw et jo. 57 lid 3 Fw ).

06-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- afronden verkoop activa Pour Vous de Zw aantjes

30-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand is een zeer beperkte voorraad parfumerie w aren
aangetroffen. De w inkel is in de aanloop naar het faillissement niet meer
bevoorraad. De voorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd door de
franchisegever (Pour Vous). De doorstarter zal aan revindicatie medew erking
verlenen.

06-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 5.400,00

totaal

€ 5.400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens opgave is sprake van enige overige activa in de vorm van goodw ill,
daaronder de handelsnaam, social media accounts e.d.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave bestuurders failliet is geen sprake van openstaande
debiteuren.

06-11-2019
1

Daarvan is ook niet gebleken.

30-01-2020
2

Van de Belastingdienst is in deze verslagperiode een restitutie ontvangen van
EUR 212,-- en van Sabew a een bedrag van EUR 115,22.

30-10-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 531.547,50

06-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend ad in totaal € 293.110,57 op
gefailleerde vennootschap in verband met een door de Rabobank verstrekte
paraplu-financiering aan de groep w aartoe de gefailleerde vennootschap
behoort.
Stichting Zekerheden NLInvesteert heeft een vordering ingediend ad in totaal
€ 238.436,93 in verband met verstrekte financiering via crow dfunding.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave failliet is er geen sprake van leasecontracten.

06-11-2019
1

Daarvan is ook niet gebleken.

30-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tw ee partijen (Stichting Zekerheden NLInvesteert en de Rabobank) stellen
respectievelijk een eerste en tw eede pandrecht op voorraad en inventaris.

5.4 Separatistenpositie

06-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
NLInvesteert en Rabobank zijn separatisten gelet op het gestelde pandrecht.
Echter gelet op art. 21 Invorderingsw et jo. 57 lid 3 gaat het fiscale voorrecht
voor op de pandhouders. De separatisten zijn hiervan op de hoogte gebracht.

06-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De voorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd door franchise
organisatie Pour Vous. De doorstarter zal aan revindicatie meew erken.

06-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

06-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

06-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- contact financiers.

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

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

30-04-2020
3

6.4 Beschrijving
Kort na datum faillissement heeft zich een w erkneemster (mevrouw Harrew ijk)
bij de curator gemeld met interesse in een doorstart. Daarover had zij al
eerder gesproken met het bestuur, doch w as daarover destijds niet tot
overeenstemming gekomen. Na het nodige onderhandelen is na een positief
advies van taxateur toestemming verkregen van de Rechter-Commissaris voor
de verkoop. Nu de w erkneemster reeds (voorw aardelijke) overeenstemming
bleek te hebben bereikt met verhuurder en franchise organisatie, w as
daarmee een doorstart met een derde op locatie niet meer mogelijk. De
koopsom is inmiddels ontvangen en de activa zijn overgedragen.

06-11-2019
1

6.5 Verantwoording
De Rechter-Commissaris heeft op 25 oktober 2019 toestemming verleend voor
de doorstart.

06-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 10.500,00

06-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In verband met de doorstart zijn in hoog tempo de nodige w erkzaamheden
gemoeid gew eest, bestaande uit grofw eg de inventarisatie van de activa en
de (zekerheids)rechten daarop, het voorrecht van de Belastingdienst, de w ijze
van te gelden maken van de activa, de w aardering daarvan en het vinden,
informeren en onderhandelen met gegadigden. Tot slot is de
transactiedocumentatie opgesteld, toestemming rechter-commissaris verzocht
en na ontvangst van betaling, tot levering overgegaan.

06-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is verzorgd door Jennen Advies. De administratie is
overgelegd aan de curator, w elke hiernaar onderzoek zal verrichten.

06-11-2019
1

De curator heeft de boekhouding inmiddels beoordeeld en betrekt een en
ander in de afhandeling van de algehele kw estie rechtmatigheden.

30-07-2020
4

In behandeling, mede in relatie tot de gelieerde faillissementen.

30-10-2020
5

De curator heeft in verband met het overkoepelende oorzaken onderzoek
aanvullende vragen en aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur. Na
vaak rappelleren en dreigen met dw angmaatregelen hebben de bestuurders
inmiddels een grote hoeveelheid documenten, w elke zien op alle gefailleerde
vennootschappen, aangeleverd. Toegezegd is dat de toelichting op vragen van
de curator op korte termijn volgt. Daarmee hebben de bestuurders de
voorgenomen dw angmaatregelen tegen hen voorlopig ternauw ernood
voorkomen. De curator is doende met de inventarisatie en zal vervolgens zijn
onderzoek afronden.

29-01-2021
6

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

29-04-2021
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 1 april 2018, mitsdien tijdig.

06-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

06-11-2019
1

Een goedkeuringsverklaring w as niet vereist.

30-01-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-11-2019
1

De oprichters van de vennootschap is verzocht een stortingsbew ijs te
overleggen.

30-01-2020
2

Aldus de bestuurders zouden de stortingen zijn verricht, doch bew ijs hiervan is
nog niet aan de curator overgelegd.

30-04-2020
3

Bestuurders hebben een stortingsbew ijs overgelegd.

29-04-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In behandeling, mede in relatie tot de gelieerde faillissementen.

Toelichting
De curator heeft in verband met het overkoepelende oorzaken onderzoek
aanvullende vragen en aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur. Na
vaak rappelleren en dreigen met dw angmaatregelen hebben de bestuurders
inmiddels een grote hoeveelheid documenten, w elke zien op alle gefailleerde
vennootschappen, aangeleverd. Toegezegd is dat de toelichting op vragen van
de curator op korte termijn volgt. Daarmee hebben de bestuurders de
voorgenomen dw angmaatregelen tegen hen voorlopig ternauw ernood
voorkomen. De curator is doende met de inventarisatie en zal vervolgens zijn
onderzoek afronden.

06-11-2019
1

30-10-2020
5

29-01-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In behandeling, mede in relatie tot de gelieerde faillissementen.

06-11-2019
1

30-10-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

06-11-2019
1

De curator verw acht het rechtmatigheden onderzoek, w aarin ook de gelieerde
faillissementen w orden meegenomen, in de komende verslagperiode af te
ronden.

30-07-2020
4

De curator heeft in verband met het overkoepelende oorzaken onderzoek
aanvullende vragen en aanvullende stukken opgevraagd bij het bestuur. Na
vaak rappelleren en dreigen met dw angmaatregelen hebben de bestuurders
inmiddels een grote hoeveelheid documenten, w elke zien op alle gefailleerde
vennootschappen, aangeleverd. Toegezegd is dat de toelichting op vragen van
de curator op korte termijn volgt. Daarmee hebben de bestuurders de
voorgenomen dw angmaatregelen tegen hen voorlopig ternauw ernood
voorkomen. De curator is doende met de inventarisatie en zal vervolgens zijn
onderzoek afronden.

29-01-2021
6

Inmiddels hebben de bestuurders opnieuw aanvullende stukken
aangeleverd. Hiernaar vindt momenteel nog overkoepelend
rechtmatighedenonderzoek plaats. De curator hoopt dit onderzoek in de
komende verslagperiode af te kunnen ronden.

29-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- opvragen administratie
- onderzoek administratie

30-01-2020
2

- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden;
- correspondentie bestuurders.

30-04-2020
3

- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden;
- correspondentie bestuurders / boekhouder;
- contact betrokkenen derden.

30-07-2020
4

- correspondentie bestuurders;
- onderzoek administratie;
- correspondentie met derden.

30-10-2020
5

- correspondentie / overleg bestuurders;
- correspondentie boekhouder;
- inventarisatie aangeleverde administratie;
- onderzoek administratie.

29-01-2021
6

- correspondentie / overleg bestuurders;
- correspondentie boekhouder / derden
- inventarisatie aangeleverde administratie;
- onderzoek administratie, mede in relatie tot de overige gefailleerde
vennootschappen.

29-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

06-11-2019
1

Toelichting
ClaimsAgent: € 15,13
Huurpenningen ex art. 39 Fw : p.m.
Salaris ex art. 40 Fw : p.m.
€ 39,33

30-01-2020
2

Toelichting
ClaimsAgent: € 39,33
Huurpenningen ex art. 39 Fw : p.m.
Salaris ex art. 40 Fw : p.m.
€ 11.445,55
Toelichting
ClaimsAgent : € 51,43
Huurpenningen ex art. 39 Fw : p.m.
Salaris ex art. 40 Fw : € 11.394,12

30-04-2020
3

€ 12.386,94

30-07-2020
4

Toelichting
ClaimsAgent : € 57,48
Huurpenningen ex art. 39 Fw : p.m.
UW V: € 12.329,46
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 91.123,00

06-11-2019
1

€ 109.302,00

30-01-2020
2

€ 163.025,00

30-07-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering nog niet ingediend. Deze valt w el te verw achten in
verband met het ontslag personeel ex art. 40 Fw .
€ 9.680,89

06-11-2019
1

30-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Andere preferente crediteuren hebben zich nog niet gemeld.

06-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

06-11-2019
1

Toelichting
Tot nu toe hebben 4 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
12

30-01-2020
2

13

30-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 540.207,50

06-11-2019
1

€ 564.031,90

30-01-2020
2

€ 561.013,75

30-04-2020
3

€ 564.677,20

30-07-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

06-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke administratieve w erkzaamheden.

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

06-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronding doorstart;
- onderzoek administratie;
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkeling faillissement.

06-11-2019
1

- onderzoek administratie;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkeling faillissement.

30-01-2020
2

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

30-04-2020
3

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

30-07-2020
4

- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden in relatie tot gelieerde faillissementen.
- afw ikkeling faillissement.

30-10-2020
5

- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden in relatie tot gelieerde faillissementen.
- afw ikkeling faillissement.

29-01-2021
6

- afw ikkeling kw estie rechtmatigheden in relatie tot gelieerde faillissementen.
- afw ikkeling faillissement.

29-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling faillissement laat zich nog niet inschatten.

06-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1.

06-11-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

