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Algemene gegevens
Naam onderneming
Q Kas Quality Greenhouses B.V.

09-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q Kas Quality
Greenhouses B.V. (KvK-nr. 63771934) is opgericht bij akte van 14 juli 2015,
(statutair) gevestigd te Hoek van Holland en feitelijk gevestigd te 3144 CH
Maassluis aan de Industriew eg 18.

09-01-2020
1

Activiteiten onderneming
De handel in kasmaterialen / groothandel gespecialiseerd in overige
bouw materialen (vermelding bij de KvK). In de praktijk viel daar ook onder het
(begeleiden bij het) plaat-sen en daarmee verband houdende
w erkzaamheden.

Financiële gegevens

09-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 512.861,00

2018

€ 974.698,00

€ 132.937,00

€ 639.204,00

2017

€ 578.389,00

€ 97.513,00

€ 251.239,00

2016

€ 648.613,00

€ 39.051,00

€ 178.822,00

2015

€ 5.776,00

€ 4.265,00

€ 57.776,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 250,00

09-01-2020
1

€ 4.541,10

09-04-2020
2

€ 20.664,93

09-10-2020
4

€ 20.664,93

08-01-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-12-2019

09-01-2020
1

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

09-04-2020
2

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

09-07-2020
3

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

09-10-2020
4

t/m
9-10-2020
van
10-10-2020

08-01-2021
5

t/m
8-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 0 min

2

83 uur 36 min

3

51 uur 24 min

4

21 uur 18 min

5

39 uur 12 min

totaal

249 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q Kas Quality
Greenhouses B.V. (KvK-nr. 63771934) is opgericht bij akte van 14 juli 2015.

09-01-2020
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Q Kas Quality Greenhouses B.V. is Q
Kas Quality Beheer B.V., een vennootschap die als bestuurder en enig
aandeelhouder de heer Stokkers heeft.
Q Kas Quality Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de
volgende vennootschappen:
- het gefailleerde Q Kas Quality Greenhouses B.V.;
- Q Kas Quality International B.V..
Daarnaast is Kas Quality Beheer B.V. bestuurder van Q Kas Quality Advies B.V.
Volgens opgave van het bestuur liggen de activiteiten van al deze
vennootschappen stil.

1.2 Lopende procedures
In ieder geval is gebleken dat er een procedure aanhangig gemaakt is
resulterend in een verstekvonnis van 11 december 2019 w aarbij de
gefailleerde vennootschap veroordeeld is een bedrag van € 58.422,48 te
voldoen te vermeerderen met rente en kosten.

09-01-2020
1

Daarnaast zou er sprake zijn van een door de DAS Rechtsbijstand namens de
gefailleerde vennootschap aanhangig gemaakte lopende incassoprocedure. De
curator heeft de onderliggende stukken opgevraagd.
Er is inmiddels een vergelijk getroffen in het kader w aarvan de boedel een
bedrag van € 1.000,00 heeft ontvangen.

09-04-2020
2

1.3 Verzekeringen
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft de curator desgevraagd
bericht dat er geen sprake meer is van lopende verzekeringen voor w at betreft
roerende zaken. Mocht desondanks nog sprake blijken te zijn van een
verzekering, dan zal deze beëindigd w orden.

09-01-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte en het terrein staande en gelegen te 3144 CH Maassluis aan
de Industriew eg 18 w orden gehuurd.

09-01-2020
1

In de onderhavige verslagperiode is het gehuurde opgeleverd aan de
verhuurder.

09-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee crediteuren.

09-01-2020
1

Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde het bestuur het hebben
overgenomen van bedrijfsactiviteiten (gericht op het hebben van een grote
voorraad op het gehuurde terrein, zodat klanten spullen direct mee konden
nemen) terw ijl de verkoop van materialen vanaf de locatie tegen bleek te
vallen. Het bestuur heeft toegelicht dat dit tot veel extra kosten leidde, terw ijl
de inkomsten tegen vielen.
Als aanvulling op hetgeen hiervoor gemeld is w ordt nog het volgende
opgemerkt.
In de periode voor faillissementsdatum w as Q Kas Quality Greenhouses B.V.
reeds doende haar activiteiten te beëindigen. Op faillissementsdatum (10
december 2019) lagen de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds stil. Er w erd toen
reeds enige tijd overleg gevoerd met de verhuurder over een voortijdige
beëindiging van het huurcontract en vanaf medio september 2019:
- is vrijw el alles van de voorraad dat nog enige w aarde had verkocht;
- is vrijw el alles van de bedrijfsmiddelen dat nog enige w aarde had verkocht,
dan w el geretourneerd vanw ege eigendomsvoorbehoud.
Het grote terrein lag vol met overgebleven restanten zoals piepschuim
panelen, oud hout en overig afval.
De curator is daags na faillissementsdatum bericht dat Q Kas Quality
Greenhouses B.V. in 2019 in de veronderstelling verkeerde dat ze de zaken
netjes kon afw ikkelen en w aarschijnlijk zonder faillissement, kennelijk
ondanks de schuldenlast van ruim € 500.000,-- en ondanks enig
noemensw aardig actief dat aangew end zou kunnen w orden om crediteuren
te betalen.

08-01-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-01-2020
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er geen personeelsleden meer in dienst. De
bestuurder en zijn partner w orden verloond via de holding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

09-01-2020
1

Toelichting
Medio 2019 is het dienstverband met een medew erker beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

09-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle kadaster.

09-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De door de curator aangetroffen bedrijfsmiddelen beperken zich tot een
simpele kantoor- en kantine-inventaris, alsmede een inbouw pakket
(w aaronder gerealiseerde w anden / serverruimte / kachel) en zaken op en
rond het buitenterrein zoals stellingen en hekw erk.

09-01-2020
1

Zie voorts onderdeel 7 van het onderhavige verslag.
Zaken zoals het inbouw pakket zijn aan de verhuurder verkocht voor een
bedrag van € 2.500,00.

09-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover er sprake is van een pandrecht zal de curator de opbrengst van de
bodemzaken opvorderen ex art. 57 Fw . jo. 21 lid 1 Inv.

09-04-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

09-01-2020
1

Verkoop- en uitleveringshandelingen.

09-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restvoorraad

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van onderhanden (of nog
uit te factureren) w erkzaamheden.

09-01-2020
1

De op faillissementsdatum nog aanw ezige voorraad is gering en bestaat
hoofdzakelijk uit w at restanten / gebruikte materialen.
Zie voorts onderdeel 7 van het onderhavige verslag.
Een aanw ezige restvoorraad is verkocht voor een bedrag van € 1.500,00.
Vanw ege de beperkte w aarde is door de pandhouder(s) geen aanleiding
gezien binnen de gestelde termijn tot uitw inning over te gaan.

09-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

09-01-2020
1

Verkoop- en uitleveringshandelingen.

09-04-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

opslag/uitleveren gestalde vrachtw agen
totaal

Boedelbijdrage
€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

Toelichting andere activa
Terzake opslag / het uitleveren van een gestalde vrachtw agen is een bedrag
van € 250,-- ontvangen.

09-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met diverse partijen.

09-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteuren

€ 201.000,00

€ 1.000,00

totaal

€ 201.000,00

€ 1.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de beschikbare debiteurenlijst is er een bedrag van € 276.889,-onbetaald gelaten door debiteuren. Zoals het zich laat aanzien hebben
verschillende debiteuren echter ook nog vorderingen op de gefailleerde
vennootschap.

09-01-2020
1

Daarnaast is er sprake van diverse rekening-courantvorderingen.
In de onderhavige verslagperiode is er contact met verschillende partijen
gew eest. De meeste debiteuren blijken ook tegenvorderingen te pretenderen.

09-04-2020
2

Met één debiteur is een regeling getroffen in het kader w aarvan een bedrag
van € 1.000,00 voldaan is.
Het bestuur heeft de curator toegelicht dat er w elbeschouw d nog één
vordering perspectief biedt om te incasseren, zijnde een vordering van circa €
200.000,-- in verband met een in 2019 uitgevoerd project.

09-07-2020
3

Gegevens met betrekking tot eind 2018 zijn nog steeds niet ter beschikking
gesteld aan de curator.
Door de curator is het dossier bestudeerd van het in 2019 uitgevoerde project,
een dossier w aarbij vanaf medio mei / juni 2019 van beide partijen al
advocaten bij betrokken zijn. Door de opdrachtgever is in september 2019 een
beroep gedaan op (partiële) ontbinding, onder andere vanw ege niet geleverde
materialen. De op de debiteurenlijst vermelde bedragen, blijken veelal te
bestaan uit niet-geleverde materialen en een kort voor faillissementsdatum
verzonden factuur ter zake ‘w instderving’. De opdrachtgever is niet bereid enig
bedrag te betalen en maakt aanspraak op een bedrag van ruim € 40.000,-- .
Louter voor de beeldvorming w ordt het volgende opgemerkt: W ordt puur
gekeken naar de materiaalkosten (dus zonder kosten van w erkvoorbereiding,
algemene kosten, et cetera) dan staat in ieder geval vast dat de
opdrachtgever meer betaald heeft dan de w aarde van de geleverde
materialen.
Blijkens de aangeleverde balans:
- Is Q Kas Quality Beheer B.V. per faillissementsdatum (12 december 2019) een
bedrag verschuldigd van € 103.278,-- en bedroeg dit per 1 januari 2019 nog €
169.693,--;
- Is Q Kas Quality International B.V. per faillissementsdatum (12 december
2019) een bedrag verschuldigd van € 47.273,--.
De curator heeft beide vennootschappen aangesproken tot betaling van de
genoemde bedragen en voorts is het bestuur verzocht rekening en
verantw oording af te leggen over de uitgeleende gelden en de besteding
daarvan, beide zonder resultaat.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Pas sinds enige dagen staat er een debiteurenlijst over het boekjaar 2019 ter
beschikking.

09-01-2020
1

In de onderhavige verslagperiode zijn de basis-gegevens tot einde boekjaar
2018 aangeleverd. Ook deze bieden w einig perspectief.

09-10-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 49.405,11

09-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Namens de ABN AMRO Bank is een vordering kenbaar gemaakt van €
49.405,11 + p.m.

5.2 Leasecontracten
Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met betrekking tot
leaseovereenkomsten. Mogelijk is voor een kopieerapparaat / scanner sprake
van een lease- of onderhoudscontract.

09-01-2020
1

Het kopieerapparaat / scanner is in de onderhavige verslagperiode opgehaald
door de verhuurder.

09-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Namens de ABN AMRO Bank is opgave gedaan van de navolgende zekerheden
die bedongen zouden zijn:

09-01-2020
1

- pandrecht op voorraden, vorderingen en goederen / inventaris;
- hoofdelijke verbondenheid van medeschuldenaar.
Door een private financier is eveneens opgave gedaan van een pandrecht dat
bedongen zou zijn.

5.4 Separatistenpositie
Zie onderdeel 5.3.

09-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals het zich laat aanzien zijn er geen goederen aanw ezig w aarvoor
leveranciers met succes een eigendomsvoorbehoud kunnen uitoefenen.

09-01-2020
1

Voor de claim van een leverancier die voor faillissementsdatum diverse zaken
heeft opgehaald w ordt verw ezen naar onderdeel 7 van het onderhavige
verslag.

09-10-2020
4

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

5.7 Reclamerechten

09-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen goederen aangetroffen w aarvoor door leveranciers met succes
aanspraak is gemaakt op het recht van reclame.

09-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met diverse partijen alsmede inventarisatie van de aangetroffen
zaken.

09-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum lagen de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds stil.

09-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op faillissementsdatum lagen de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds stil.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

09-01-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

09-01-2020
1

Tot op heden is slechts het merendeel van de administratie over 2019
beschikbaar gesteld, met betrekking tot de voorgaande boekjaren zijn enkel
jaarrekeningen ter beschikking gesteld.

09-07-2020
3

In de onderhavige verslagperiode zijn ook voor het boekjaar 2018 de meest
essentiële gegevens aangeleverd. Het voornemen is de de aangeleverde
bescheiden de komende verslagperiode te beoordelen.

09-10-2020
4

Afronding hiervan zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

08-01-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: -2018: -2017: 15 augustus 2018
2016: 22 maart 2017
2015: 20 mei 2016

09-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring ontbreekt, maar is ook niet vereist. W el is een
samenstellingsverklaring afgegeven.

09-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

09-01-2020
1

Onder andere vanw ege het beperkte kapitaal van € 10,-- w ordt voorshands
uitgegaan van de diverse documenten die melden dat voldaan is aan de
stortingsverplichting.

08-01-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek zal plaatsvinden zodra de gegevens w aarom reeds lange tijd
verzocht is ter beschikking staan.

Toelichting
Zie onderdeel 7.1

7.6 Paulianeus handelen

09-01-2020
1

09-07-2020
3

09-10-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-01-2020
1

Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.
Geconstateerd is dat in de maanden voor faillissementsdatum vrijw el de
gehele bedrijfsinventaris alsmede vrijw el de gehele voorraad verkocht is.
De drie partijen die de bedrijfsinventaris en de voorraad gekocht hebben,
hebben alle een beroep op verrekening gedaan met betrekking tot de door
hen te betalen koopsom (althans voor een deel daarvan). De curator heeft
deze drie partijen uitgenodigd om de feiten en omstandigheden w aaronder
deze transacties hebben plaatsgevonden toe te lichten.
In onderzoek

09-04-2020
2

Toelichting
De partij die enkele w eken voor het faillissement bedrijfsmiddelen heeft
opgehaald (zijnde tevens de partij w aarvan de gefailleerde vennootschap eind
2017 activiteiten en goederen heeft overgenomen), is door de curator
gesommeerd tot teruggave, onder andere uit hoofde van de artikelen 42 en 47
Fw . Hoew el de desbetreffende goederen toen zijn verkocht en geleverd voor
een bedrag van € 45.172,72 (excl. BTW ) w ordt thans onder andere
aangevoerd dat de goederen slechts € 14.000,00 (excl. BTW ) w aard zijn en
dat ze onder eigendomsvoorbehoud zijn teruggehaald. Partijen zijn in overleg.
In onderzoek

09-07-2020
3

Toelichting
Het overleg met de partijen die voor faillissementsdatum de activa hebben
gekocht, is gecontinueerd.

Toelichting
Resultaat van het overleg met de partij w aarvan de gefailleerde vennootschap
eind 2017 goederen en activiteiten heeft overgenomen, is dat de curator voor
het merendeel van de goederen het eigendomsvoorbehoud accepteert. Voor
een deel van de goederen heeft de curator geageerd tegen het
eigendomsvoorbehoud en de kennelijk voor faillissementsdatum verrekende
koopsom, uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot een vergelijk w aarbij een
bedrag van € 15.000,-- aan de boedel is voldaan.

09-10-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg en correspondentie met diverse partijen.

09-01-2020
1

Zow el met het bestuur als met de kopers van activa is overleg gevoerd.

09-07-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de vordering van de verhuurder.

09-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst dient haar vordering nog kenbaar te maken.
€ 11.315,00

09-01-2020
1

09-04-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering kenbaar gemaakt van €
11.315,--. Naar verw achting zal de uiteindelijke vordering van de
Belastingdienst nog hoger uitvallen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Zoals het zich laat aanzien heeft het UW V geen vordering in het faillissement.

09-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.912,40

09-01-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering kenbaar
gemaakt van € 1.912,40.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

09-01-2020
1

30

09-04-2020
2

31

09-07-2020
3

33

09-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 128.233,89

09-01-2020
1

Toelichting
Tot op heden is er door 7 partijen een concurrente vordering ingediend met
een totaal van € 128.233,89. Daarnaast zijn er nog de vorderingen van de ABN
AMRO Bank en een private investeerder van € 49.405,11 respectievelijk €
91.683,-- w aarbij zij aanspraak hebben gemaakt op pandrechten.
Blijkens de ter hand gestelde gegevens hebben handelscrediteuren een
bedrag te vorderen van € 195.063,-- en hebben financiers een bedrag te
vorderen van € 131.263,--.
€ 339.715,56

09-04-2020
2

€ 431.398,56

09-07-2020
3

€ 485.421,49

09-10-2020
4

€ 522.017,59

08-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

09-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

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

09-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben onder andere de volgende onderdelen
prioriteit:

09-01-2020
1

- nader inventariseren van de schuldenpositie;
- overleg met partijen die melding hebben gemaakt van een pandrecht;
- incasseren van vorderingen op debiteuren;
- onderzoek m.b.t. de administratie;
- onderzoek naar eventuele vermogensbestanddelen.
Naast de hiervoor genoemde punten zal overleg gevoerd w orden in verband
met de voor faillissementsdatum vervreemde activa.

09-04-2020
2

Nu ook voor het boekjaar 2018 de meest essentiële gegevens zijn
aangeleverd, zal de komende verslagperiode een aanvang gemaakt w orden
met het beoordelen van de administratie.

09-10-2020
4

De voorlopige inschatting is dat het beoordelen van de administratie aan het
begin van de komende verslagperiode afgerond kan w orden.

08-01-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

09-01-2020
1

Prioriteit naast het overleg met diverse partijen geniet het kunnen beschikken
over gevraagde administratieve bescheiden w aarom verzocht is.

09-07-2020
3

Naar verw achting kan hierover meer gemeld w orden aan het einde van de
komende verslagperiode.

08-01-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
8-4-2021

08-01-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Onder andere de onderhavige verslaglegging.

09-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

