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9
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26-11-2019

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pour Vous Hilversum B.V.

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
Pour Vous Hilversum B.V., statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende
aan de Van Hogendorplaan 915, 3135 BK Vlaardingen, handelende onder de
naam Pour Vous Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nr. 68371047 (hierna "Landsmeer" of "failliete
vennootschap".
Blijkens het handelsregister opgericht bij akte van 24 maart 2017.

19-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan volgens het handelsregister uit: w inkel in drogisterijartikelen;
w inkel in parfums en cosmetica.
Volgens opgave van het bestuur is die omschrijving accuraat.

Financiële gegevens

19-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 335.219,00

€ -8.927,00

€ 309.344,00

2019

€ 105,23

€ 485,96

€ 172.946,64

2018

€ 354.470,00

€ -165.040,00

€ 12.787,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft deze gegevens van het bestuur van de failliete vennootschap
verkregen.

19-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave van het bestuur zijn er per datum faillissement geen
personeelsleden meer in dienst.

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur zijn alle personeelsleden per ultimo 2018 bij
de overdracht van de onderneming aan ICI Paris XL overgegaan.

19-12-2019
1

30-09-2020
4

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

19-12-2019
1

Verslagperiode
van
19-11-2019

19-12-2019
1

t/m
19-4-2020
van
19-12-2019

31-03-2020
2

t/m
30-3-2020
van
31-3-2020

30-06-2020
3

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

30-09-2020
4

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020

30-12-2020
5

t/m
29-12-2020
van
30-12-2020

30-03-2021
6

t/m
29-3-2021
van
30-3-2021

30-06-2021
7

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

30-09-2021
8

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

Bestede uren

30-12-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 0 min

2

6 uur 24 min

3

2 uur 36 min

4

6 uur 42 min

5

3 uur 18 min

6

2 uur 0 min

7

1 uur 30 min

8

2 uur 18 min

9

1 uur 48 min

totaal

30 uur 36 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.

19-12-2019
1

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 bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is
OVINOM W inkels B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van OVINOM W inkels
B.V. is OVINOM Holding B.V. en de bestuurders van OVINOM Holding B.V. zijn de
heren Ivo Mattheus de Vette en Ramon Ronald Vingerhoed. Laatstgenoemden
zijn mitsdien middellijk bestuurders van de failliete vennootschap.

19-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is sprake van een lopende procedure. De
processtukken en stand van zaken in deze procedure w orden door de curator
opgevraagd.

1.3 Verzekeringen

19-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende verzekeringen.

19-12-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgave van het bestuur is de huur reeds voor datum faillissement
opgezegd en het pand opgeleverd.

19-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur:
“In de nazomer van 2017 is MOOI Parfumerie in Hilversum overgenomen en dit
leek een goede investering. Helaas bleek al een jaar later dat er niet
voldoende w instpotentie in deze onderneming zit om aan alle verplichtingen te
voldoen.
Het klantenaantal w as niet zoals verw acht en dalende, de opbrengst per klant
is achteruitgegaan, depositaire contracten bleken er niet te zijn én die er w el
w aren stonden onder serieuze druk (dit w as ons niet gemeld).
Er is gedurende 2018 van alles gedaan om deze situatie te voorkomen, er zijn
zelfs drie verschillende store-managers aangesteld om de zaak w instgevend te
mogen maken en alles w as mooi verbouw d naar een Pour Vous vestiging. Het
lukt niet om deze vestiging w instgevend te maken en ter voorkoming van erger
is er daarom besloten om deze vestiging eind 2018 te verkopen aan lCl Paris
XL en zoveel mogelijk schulden hiermee op te lossen + overige schulden op te
lossen door w insten van de zustervestigingen. De druk vanuit de financierders
zorgde er onder meer voor dat onze andere ondernemingen gezamenlijk niet
aan haar verplichtingen kan voldoen en derhalve ook niet de schulden van
Pour Vous Hilversum konden aflossen (iets w at w ij w el graag hadden gezien).
Kort en bondig kunnen w ij, directie/aandeelhouders, nu onze andere
vestigingen in staat van faillissement verkeren sinds kort, 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 dan alsnog het faillissement
van de vennootschap Pour Vous Hilversum BV aan te vragen.”
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van dit
faillissement.

19-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave van het bestuur w as ten tijde van het faillissement geen
personeel meer in dienst.

19-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens opgave van het bestuur zijn alle personeelsleden per ultimo 2018 bij
de overdracht van de onderneming aan ICI Paris XL overgegaan.

30-09-2020
4

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
- Opvragen informatie bij bestuurders;
- contact met UVW .

19-12-2019
1

- contact bestuurders.

30-09-2020
4

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

19-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Controle in kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

19-12-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

19-12-2019
1

Volgens opgave van het bestuur zijn alle activa (inventaris/voorraad) per
ultimo 2018 bij de overdracht van de onderneming aan ICI Paris XL verkocht.

30-09-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

30-09-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- contact bestuurders;
- administratie.

30-09-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurders zijn de voorraden na staking van de
w inkel van de failliete vennootschap verkocht aan groepsvennootschappen
met eigen w inkel om daarmede zoveel mogelijk schulden op te lossen. De
curator heeft stukken opgevraagd w aaruit een en ander blijkt.

19-12-2019
1

Het gros van de voorraad van failliet zou hebben bestaan uit goederen die
w aren geleverd door ICI Paris XL onder eigendomsvoorbehoud, de partij die
uiteindelijk de onderneming van failliet heeft overgenomen per ultimo 2018. De
curator heeft onderzoek verricht en het bestuur diverse vragen gesteld over
deze overdacht en de afw ikkeling ervan. De curator is in afw achting van een
exacte uiteenzetting zijdens bestuurders.

30-09-2020
4

De curator is nog in afw achting van een nadere staving door bestuurders.

30-09-2021
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Inventarisatie voorraad;
- opvragen informatie bij bestuurders.

19-12-2019
1

- Onderzoek administratie en overdracht;
- Contact bestuurders.

30-09-2020
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover thans is geen sprake van andere activa. Evenmin is gebleken dat
andere activa als onderdeel van de overdracht aan ICI Paris XL zijn
overgedragen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-09-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog is niet van andere activa gebleken.

19-12-2019
1

- Onderzoek administratie;
- Contact bestuurders.

30-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van debiteurenvorderingen.

19-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering groot € 531.547,50 ter zake van paraplufinanciering verstrekt aan de failliete vennootschap en andere
groepsvennootschappen, w aarvoor ook de failliete vennootschap diverse
zekerheden zou hebben gevestigd.
€ 531.547,50
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering groot € 293.110,57 ter zake van paraplufinanciering verstrekt aan de failliete vennootschap en andere
groepsvennootschappen, w aarvoor ook de failliete vennootschap diverse
zekerheden zou hebben gevestigd.
Daarnaast zou failliet, tezamen met vier gelieerde vennootschappen, een
overeenkomst van geldlening zijn aangegaan met NL Investeert, tot zekerheid
w aarvan door failliet en Pour Vous de Zw aantjes (voorheen Pharma Beauty
Zierikzee) pandrechten zijn gevestigd op voorraden, inventaris en vorderingen.
De bestuurders hebben voorts een borgtocht afgegeven. NL Investeert heeft
een vordering ingediend ad EUR 238.436,93.

5.2 Leasecontracten

19-12-2019
1

31-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van leaseovereenkomsten.

19-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van het bestuur heeft de failliete vennootschap ten gunste
van Rabobank pandrechten op haar inventaris en voorraden gevestigd. Er is
echter geen voorraad of inventaris aangetroffen.

19-12-2019
1

Daarnaast zou failliet, tezamen met vier gelieerde vennootschappen, een
overeenkomst van geldlening zijn aangegaan met NL Investeert, tot zekerheid
w aarvan door failliet en Pour Vous de Zw aantjes (voorheen Pharma Beauty
Zierikzee) pandrechten zijn gevestigd op voorraden, inventaris en vorderingen.
De bestuurders hebben voorts een borgtocht afgegeven.

31-03-2020
2

Hoew el bestuurders aangaven dat de pandhouders op de hoogte w aren van
(het al dan niet voornemen tot) de overdracht van de onderneming, is dit
inmiddels door Rabobank w eersproken. NL Investeert heeft zich hierover nog
niet uitgelaten. Rabobank heeft de bestuurders ook aangesproken in relatie
tot de borgtochten.

30-09-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Nu niet gebleken is van enige resterende voorraden of inventaris kan daarmee
ook geen sprake van een separatistenpositie.

19-12-2019
1

Bij gebreke van enige gebleken voorraden, inventaris of vorderingen is ook ter
zake van NL Investeert geen sprake (meer) van een separatistenpositie.

31-03-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud.

30-09-2020
4

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

19-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie Rabobank;
- opvragen informatie bestuur.

19-12-2019
1

- Contact bestuurders;
- Contact pandhouders;

30-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn reeds voor datum faillissement gestaakt en
afgew ikkeld zodat geen sprake kan zijn van een eventuele doorstart.

19-12-2019
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 verzorgd door Jennen Advies. De volledige administratie
dient nog aangeleverd te w orden door het bestuur respectievelijk de voormalig
boekhouder van de failliete vennootschap.

19-12-2019
1

Inmiddels heeft het bestuur diverse stukken uit de administratie overgelegd.
Nog ontbrekende stukken w orden opgevraagd. De curator zal onderzoek
verrichten naar de overgelegde stukken uit de administratie.

31-03-2020
2

In onderzoek.

30-06-2020
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.

30-09-2020
4

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

30-03-2021
6

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
Blijkens het handelsregister is de jaarrekening over het boekjaar 2017
gedeponeerd op 4 april 2018, mitsdien tijdig.

19-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

19-12-2019
1

Een goedkeurende verklaring van de accountant w as niet vereist.

31-03-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

19-12-2019
1

Het bestuur is gevraagd om overlegging van het stortingsbew ijs.

31-03-2020
2

Het bestuur is gerappelleerd.

30-06-2020
3

Bestuurders hebben een stortingsbew ijs overgelegd.

30-09-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
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.
Daarnaast is de transactie w aarbij de onderneming is overgedragen per ultimo
2018 nog onderw erp van onderzoek. De curator is in afw achting van de
beantw oording van vragen hierover door de bestuurders.

Toelichting
Vanw ege diverse omstandigheden stellen bestuurders nog niet in staat te zijn
(gew eest) om de verzochte stukken en toelichting aan te leveren. Daaraan zijn
verder toegevoegd vragen omtrent de (financiële) verhoudingen met de
overige gefailleerde vennootschappen. Zodra deze informatie is ontvangen kan
het rechtmatigheden onderzoek w orden afgerond.

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

19-12-2019
1

30-09-2020
4

30-12-2020
5

30-03-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
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.
Daarnaast is de transactie w aarbij de onderneming is overgedragen per ultimo
2018 nog onderw erp van onderzoek. De curator is in afw achting van de
beantw oording van vragen hierover door de bestuurders.

Toelichting
Vanw ege diverse omstandigheden stellen bestuurders nog niet in staat te zijn
(gew eest) om de verzochte stukken en toelichting aan te leveren. Daaraan zijn
verder toegevoegd vragen omtrent de (financiële) verhoudingen met de
overige gefailleerde vennootschappen. Zodra deze informatie is ontvangen kan
het rechtmatigheden onderzoek w orden afgerond.
In onderzoek
Toelichting
Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats. In het bijzonder vindt
onderzoek plaats naar het handelen rondom de beëindiging c.q. verkoop van
de onderneming voor faillissement.

19-12-2019
1

30-09-2020
4

30-12-2020
5

30-03-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-12-2019
1

In onderzoek.

30-09-2020
4

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
7

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

30-09-2021
8

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
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Controleren handelsregister aangaande deponeringen;
- opvragen administratie.

19-12-2019
1

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

30-06-2020
3

- onderzoek administratie en opvragen ontbrekende stukken;
- contact Rabobank
- onderzoek transactie en opvragen aanvullende informatie en vragen aan
bestuurders.

30-09-2020
4

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

30-12-2020
5

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

30-03-2021
6

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

30-06-2021
7

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

30-09-2021
8

- Onderzoek administratie;
- Overleg stakeholders.

30-12-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

19-12-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 9,08
€ 30,25

31-03-2020
2

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.430,00

19-12-2019
1

€ 66.005,00

31-03-2020
2

€ 68.762,00

30-12-2020
5

€ 72.242,00

30-09-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

19-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-12-2019
1

8

31-03-2020
2

9

30-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.473,57

19-12-2019
1

€ 588.742,95

31-03-2020
2

Toelichting
In dit bedrag is begrepen de ingediende vorderingen van de Rabobank ad €
293.110,57 en NL Investeert ad € 238.436,93.
€ 588.742,95

30-06-2020
3

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

19-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke administratieve w erkzaamheden.

19-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van het bestuur is sprake van een lopende procedure. De
processtukken en stand van zaken in deze procedure w orden door de curator
opgevraagd bij de behandeld advocaat van de tegenpartij.

19-12-2019
1

Het zou een (incasso)procedure betreffen ingesteld door het Pensioenfonds
Detailhandel in verband met achterstallige premies ad EUR 2.595,95. Inmiddels
heeft het Pensioenfonds de vordering ingediend.

31-03-2020
2

9.2 Aard procedures
In onderzoek.

19-12-2019
1

Incassoprocedure. De vordering is ingediend ter verificatie.

31-03-2020
2

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
- Onderzoek stand van zaken procedure en correspondentie met betrokken
partijen.

19-12-2019
1

- Correspondentie bestuurders
- Contact pensioenfonds

31-03-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkrijgen en onderzoek administratie;
- onderzoek stand van zaken procedure;
- onderzoek verkoop activa;
- onderzoek rechtmatigheden;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkeling faillissement.

19-12-2019
1

- onderzoek administratie;
- onderzoek verkoop activa aan groepsvennootschappen;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkeling faillissement.

30-06-2020
3

- afw ikkeling onderzoek verkoop onderneming en afw ikkeling daarvan met
koper en gelieerde
ondernemingen;
- afronding onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkeling faillissement.

30-09-2020
4

- afw ikkeling onderzoek verkoop onderneming en afw ikkeling daarvan met
koper en gelieerde
ondernemingen;
- afronding onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkeling faillissement.

30-12-2020
5

- Afw ikkeling onderzoek verkoop onderneming en afw ikkeling daarvan met
koper en gelieerde ondernemingen;
- Afronding onderzoek en kw estie rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

30-03-2021
6

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

30-06-2021
7

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

30-09-2021
8

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

30-12-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van dit faillissement laat zich op dit moment nog
niet inschatten.

19-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

30-12-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

19-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

