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Algemene gegevens
Naam onderneming
Konings Horeca Groep B.V.

12-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konings Horeca
Groep B.V., tevens handelende onder de namen Eetcafé De Stoep en Konings
Horeca Nederland, kantoorhoudende te Hooiland 2, 3121 XD Schiedam,
opgericht bij akte d.d. 30 maart 2017 en ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 857449503.

12-11-2019
1

Konings Horeca Groep B.V. exploiteerde tot begin 2019 een eetcafé, genaamd
Eetcafé De Stoep, gevestigd aan de Oostzeedijk 334A te Rotterdam. Na een
mislukte overname is de onderneming uiteindelijk door Konings Horeca Groep
B.V. bij koopovereenkomst d.d. 12 juli 2019 verkocht aan de heer J. Rietveld.

Activiteiten onderneming
Volgens opgave in het handelsregister exploiteerde de vennootschap de
volgende activiteiten:
"Het exploiteren van een eetcafé".
Volgens de opgave van het bestuur is die omschrijving accuraat tot aan de
verkoop van de onderneming. Hierna verrichtte de vennootschap geen
activiteiten meer.

Financiële gegevens

12-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 62.432,00

€ -109.228,00

€ 203.056,00

2018

€ 180.654,00

€ -83.859,00

€ 186.956,00

Toelichting financiële gegevens
Volgens opgave van de bestuurder is de boekhouding verzorgd door Mesu &
Partners. Inmiddels zijn de nodige stukken uit de administratie overgelegd aan
de curator, w elke hiernaar onderzoek zal verrichten.

12-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 20.000,00

17-02-2020
2

Toelichting
Dit betreft de resterende termijn van de koopsom voor overname Café de
Stoep conform de koopovereenkomst.
€ 20.690,42

Verslagperiode

15-05-2020
3

Verslagperiode
van
8-10-2019

12-11-2019
1

t/m
11-11-2019
van
12-11-2019

17-02-2020
2

t/m
16-2-2020
van
17-2-2020

15-05-2020
3

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
4

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
5

t/m
12-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 48 min

2

7 uur 42 min

3

4 uur 18 min

4

14 uur 24 min

5

5 uur 6 min

totaal

48 uur 18 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.
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.

17-02-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Konings Horeca Groep B.V. is de
heer N.S. Konings.

12-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave bestuurder is geen sprake van aanhangige procedures.

12-11-2019
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

15-05-2020
3

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave bestuurder is geen sprake van lopende verzekeringen.

12-11-2019
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

15-05-2020
3

1.4 Huur
Volgens opgave bestuurder is geen sprake van huurovereenkomsten.

12-11-2019
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

15-05-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Engie Nederland Retail B.V. Hoew el de
bestuurder mogelijkheden van verzet ex art. 8 Fw heeft onderzocht heeft dit
niet tot het instellen van verzet geleid, nu niet met de aanvrager van het
faillissement tot overeenstemming kon w orden gekomen.
Volgens opgave van de bestuurder van de failliete vennootschap is de oorzaak
van het faillissement het volgende:
"Te w einig omzet. Continu problemen met overgenomen apparatuur van vorige
eigenaar. Allerlei verborgen gebreken in het pand w aar KHG zelf voor moest
opdraaien. Krapte personeel zorgde voor hoge salarissen/externe personeel."
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

12-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog is niet gebleken dat sprake is van onroerende zaken.

12-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

12-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is niet gebleken dat sprake is van bedrijfsmiddelen. Volgens
opgave van de bestuurder zijn alle bedrijfsmiddelen bij de verkoop van de
onderneming verkocht.

12-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bestudering koopovereenkomst.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-11-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave is geen sprake van voorraden. Gelet op de periode tussen
staken onderneming in begin 2019 en verkoop onderneming medio 2019 zijn
deze ook niet mee verkocht.

12-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bestudering koopovereenkomst.

12-11-2019
1

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

12-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek overige activa.

12-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

koopsom (inventaris en goodw ill) Café de
Stoep
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De koopsom van de onderneming (inventaris en goodw ill) bedroeg € 45.000,(vrij van BTW ). De eerste termijn ad € 25.000,- is betaald voor datum
faillissement. De tw eede termijn ad € 20.000,- dient uiterlijk begin januari 2020
te w orden voldaan. Koper is geïnformeerd over het faillissement, erkent
verschuldigdheid van de resterende koopsom doch geeft ook reeds aan
bepaalde kosten in mindering te w illen brengen.

12-11-2019
1

De koper heeft inmiddels de resterende termijn ad € 20.000,- voldaan.

17-02-2020
2

Collin Crow dfunding heeft zich tot de curator gew end onder de stelling dat de
resterende termijn haar als seperatist zou toekomen. De curator heeft Collin
Crow dfunding gevraagd die stelling nader toe te lichten.

15-05-2020
3

zie 5.4

14-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- bestuderen koopovereenkomst;
- aanschrijven koper.

12-11-2019
1

- aanschrijven koper;
- incasseren resterende koopsom.

17-02-2020
2

- correspondentie Collin Crow dfunding.

15-05-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 100,90

12-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering ter zake van een negatief saldo van € 100,90.
De vennootschap heeft in 2017 financiering aangetrokken via Collin Crow dfund
van
€ 100.000,-. Laatstgenoemde heeft een vordering ingediend ad € 27.863,80
en maakt melding van gevestigde zekerheden.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat na datum faillissement gelden van de bankrekening bij ING
Bank zijn afgeschreven. Het creditsaldo op datum faillissement bedroeg €
690,42 en is door de bank overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

15-05-2020
3

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende
leasecontracten.

12-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van terugbetaling van de financiering door Collin Crow dfund zou
de vennootschap pandrechten op haar inventaris en voorraad hebben
gevestigd.

12-11-2019
1

Alle activa zouden met medew eten van Collin Crow dfund zijn verkocht, zodat
geen sprake meer is van zekerheden (en van separatisten positie).

17-02-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De curator is in overleg met Collin Crow dfunding over haar bew eerdelijke
(voormalige) zekerheden. Collin Crow dfunding maakt in dit verband aanspraak
op de resterende koopsom (zie Debiteuren). De curator is in afw achting van
een nadere onderbouw ing van de stelling van Collin Crow dfunding.

15-05-2020
3

Collin Crow funding heeft na diverse termijnstellingen nagelaten haar stellingen
nader te onderbouw en. De curator heeft zich vervolgens op het standpunt
gesteld dat Collin Crow dfunding geen rechten geldend kan maken ten aanzien
van de resterende koopsom. Collin Crow dfunding heeft – ondanks
termijnstellingen – niet meer gereageerd. De curator beschouw t de kw estie
dan ook als afgerond.

14-08-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- bestudering financiering en zekerheden documentatie Collin Crow dfund;
- vordering ING Bank

12-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de onderneming reeds voor faillissement is gestaakt en verkocht w as van
voortzetting of doorstart geen sprake.

12-11-2019
1

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 boekhouding is volgens opgave van bestuurder verzorgd door Mesu &
Partners. Inmiddels zijn de nodige stukken uit de administratie overgelegd aan
de curator, w elke hiernaar onderzoek zal verrichten.

12-11-2019
1

De curator heeft zijn voorlopige onderzoek naar de boekhouding afgerond.

15-05-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 31 januari 2019, mitsdien tijdig.
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 4 juli 2019, mitsdien tijdig.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

12-11-2019
1

Een goedkeuringsverklaring van de accountant w as niet vereist.

17-02-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-11-2019
1

Afgerond.

15-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn voorlopige rechtmatigheden onderzoek afgerond en zijn
bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld.

Toelichting
In behandeling.

12-11-2019
1

15-05-2020
3

14-08-2020
4

13-11-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn voorlopige rechtmatigheden onderzoek afgerond en zijn
bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld.

Toelichting
In behandeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-11-2019
1

15-05-2020
3

14-08-2020
4

13-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

12-11-2019
1

In onderzoek.

15-05-2020
3

De curator heeft zijn voorlopige rechtmatigheden onderzoek afgerond en zijn
bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld.

14-08-2020
4

In behandeling.

13-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheden.

15-05-2020
3

- afronden administratie, beoordeling verkoop, zekerheden.
- bericht rechter-commissaris

14-08-2020
4

- nader onderzoek afw ikkeling verkoop onderneming door bestuurder;
- correspondentie/overleg bestuurder;
- correspondentie/overleg diverse derden.

13-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 24,20
€ 27,23

12-11-2019
1

17-02-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 27,23
€ 30,25

14-08-2020
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 30,25
€ 33,28
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 33,28

13-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.708,00

12-11-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter zake van loonheffingen
over februari en maart 2019 ad in totaal € 2.708,-.
€ 4.662,00

17-02-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend ter zake van
loonheffingen over september 2019 alsmede omzetbelasting over het derde
kw artaal 2019.
€ 11.231,00

13-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.193,00

14-08-2020
4

€ 0,00

13-11-2020
5

Toelichting
De genoemde vordering in verslag 4 heeft betrekking op de Belastingdienst
en dus niet het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.578,08
Toelichting
Dit bedrag betreft de kosten van de faillissementsaanvrage door Engie Retail
Nederland B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

12-11-2019
1

Toelichting
De door de bestuurder opgegeven openstaande crediteuren zijn inmiddels
aangeschreven en uitgenodigd hun respectievelijke vorderingen in te dienen.
Tot nu toe hebben 6 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend en
deze zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
7

17-02-2020
2

8

14-08-2020
4

9

13-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 41.508,72

12-11-2019
1

€ 70.444,77

17-02-2020
2

€ 70.599,51

14-08-2020
4

€ 71.465,66

13-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

12-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke administratieve w erkzaamheden.

12-11-2019
1

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
- onderzoek administratie;
- inventariseren crediteuren;
- incasseren (resterende) koopsom;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkeling faillissement.

12-11-2019
1

- onderzoek administratie;
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkeling faillissement.

17-02-2020
2

- inventariseren crediteuren;
- afronding kw estie rechtmatigheid;
- afw ikkeling faillissement.

15-05-2020
3

- crediteurenadministratie
- afronding rechtmatigheden;
- afw ikkeling faillissement.

14-08-2020
4

- crediteurenadministratie
- afronding rechtmatigheden;
- afw ikkeling faillissement.

13-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

12-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

12-11-2019
1

