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R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
OVINOM Studio's B.V.

27-02-2020
1

Gegevens onderneming
OVINOM Studio's B.V., kantoorhoudende aan de Van Hogendorplaan 195 te
3135 BK Vlaardingen, tevens handelende onder de namen Sunsation EttenLeur, Sunsation Antw erpsestraat, Sunsation W assenaarstraat, Ritmo Sun
Rotterdam, Ritmo Sun Rijsw ijk en Ritmo Sun W assenaar, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69894663
(hierna: "failliet"). Blijkens het handelsregister is de vennootschap opgericht bij
akte d.d. 23 oktober 2017.

27-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister: "Sauna's, solaria, baden e.d. Exploiteren van
beauty & w ellnes centra binnen de leisure sector."
Volgens opgave van het bestuur w as deze omschrijving accuraat. Volgens
opgave van het bestuur is de onderneming medio 2019 verkocht aan een
derde middels een activa/passiva transactie w aarbij naast alle activa onder
meer het personeel mee zou zijn overgegaan. Een van de bestuurders van
failliet zou thans in loondienst zijn van die derde. Behoudens resterende
schulden zou failliet sindsdien een ‘lege’ vennootschap zijn.

Financiële gegevens

27-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 34.451,08

€ -4.671,98

2019

€ 16.856,29

€ -215.029,92

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de administratie bij het bestuur van failliet opgevraagd en is
nog in afw achting van deze gegevens.

27-02-2020
1

Inmiddels zijn diverse stukken uit de administratie verkregen. Hiernaar zal in
de komende verslagperiode onderzoek w orden gedaan.

21-09-2020
3

Het bestuur is gevraagd om diverse aanvullende informatie. De curator is
daarvan nog in afw achting.

11-01-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

Boedelsaldo

Verslagperiode

27-02-2020
1

Verslagperiode
van
28-1-2020

27-02-2020
1

t/m
26-2-2020
van
27-2-2020

26-05-2020
2

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

21-09-2020
3

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

11-01-2021
4

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021

08-04-2021
5

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021

30-06-2021
6

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

30-09-2021
7

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

Bestede uren

30-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 12 min

2

8 uur 0 min

3

12 uur 18 min

4

16 uur 0 min

5

4 uur 12 min

6

5 uur 30 min

7

5 uur 0 min

8

10 uur 54 min

totaal

68 uur 6 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.

27-02-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van OVINOM Studio's B.V. is OVINOM
Holding B.V. De bestuurders van OVINOM Holding B.V. zijn de heren Ivo
Mattheus de Vette en Ramon Ronald Vingerhoed. Laatstgenoemden zijn
mitsdien middellijk bestuurders van failliet.

27-02-2020
1

Volgens opgave van het bestuur bestonden de activiteiten van failliet uit de
exploitatie van diverse zonnestudio's. Deze activiteiten c.q. zonnestudio's zijn
per juni 2019 verkocht, w aarbij alle activa en het personeel zijn overgenomen
door koper.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures.

27-02-2020
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

26-05-2020
2

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

27-02-2020
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

26-05-2020
2

1.4 Huur
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende
huurovereenkomsten.

27-02-2020
1

Daarvan is de curator ook niet gebleken.

26-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In afw achting opgave bestuur.

27-02-2020
1

Het bestuur heeft over de oorzaak van het faillissement als volgt verklaard:

26-05-2020
2

"Er is geprobeerd om een faillissement te voorkomen door een regeling te
treffen met enkele schuldeisers. Er w aren al geruime tijd geen activiteiten meer
in OVINOM Studio’s B.V. De schuldeiser VDL Hapro w ilde blijkbaar niet langer
w achten en heeft derhalve toch het faillissement aangevraagd."

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens opgave van het bestuur is het personeel per juni 2019 overgegaan
naar de koper van de activiteiten/zonnestudio's.

27-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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

27-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Controle in kadaster

27-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

27-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog is niet gebleken van een bodemvoorrecht.

27-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Opvragen informatie bij bestuur

3.6 Voorraden / onderhanden werk

27-02-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog is niet gebleken van voorraden/onderhanden w erk.

27-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Opvragen informatie bij bestuur

27-02-2020
1

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

27-02-2020
1

Failliet houdt alle aandelen in het kapitaal van haar dochtervennootschap
Beautycenter Franchise B.V. (kvk: 71528938). Ook de onderneming van deze
vennootschap zouden zijn verkocht aan dezelfde derde die de onderneming
van failliet heeft verkregen. Volgens opgave van het bestuur is dus ook deze
vennootschap ‘leeg’.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Opvragen informatie bij bestuur

27-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is nog in afw achting van aanvullende informatie van het bestuur.

11-01-2021
4

De bestuurders hebben inmiddels een debiteurenlijst aangeleverd. Daaruit
blijkt een debiteurensaldo ad EUR 4.620,90. Voor zover het betreft vorderingen
op niet gelieerde gefailleerde groepsvennootschappen, w orden deze
debiteuren aangeschreven.

08-04-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- correspondentie bestuur en boekhouder

11-01-2021
4

- raadpleging overgelegde debiteurenlijst;
- aanschrijven debiteuren.

08-04-2021
5

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
groepsvenootschappen, w aarvoor ook de failliete vennootschap diverse
zekerheden zou hebben gevestigd.

27-02-2020
1

Deze zou volgens opgave van het bestuur bij activa overeenkomst gedeeltelijk
zijn afgelost tegen medew erking aan overdracht en vrijgave van het
pandrecht.
Rabobank stelt daarentegen dat zij niet heeft ingestemd met de overdracht
van activa en vrijgave van haar pandrecht.
€ 47.722,66
Toelichting vordering van bank(en)
In tegenstelling tot hetgeen in het eerste verslag w erd vermeld bleek de
gefailleerde vennootschap niet verbonden voor de paraplu-financiering die
door Rabobank aan bepaalde gelieerde (eveneens gefailleerde)
vennootschappen w as verstrekt. Rabobank heeft daarentegen w el uit hoofde
van andere leningsovereenkomsten een bedrag ad EUR 47.722,66 + p.m. van
de gefailleerde vennootschap te vorderen. Naast Ovinom Studio's zijn als
kredietnemers voor die schuld hoofdelijk verbonden Ovinom Holding B.V. (kvk:

26-05-2020
2

65017846) en Ritmo Sun Rotterdam B.V. (kvk: 70048304). Blijkens het
handelsregister is laatstgenoemde vennootschap ontbonden en uitgeschreven
uit het handelsregister.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

27-02-2020
1

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

27-02-2020
1

Ter aanvulling op hetgeen in het eerste verslag w erd vermeld bestaat de
zekerheid van Rabobank aldus diens opgave uit:

26-05-2020
2

- hoofdelijke aansprakelijkheid Ovinom Studio's, Ovinom Holding B.V. Ritmo Sun
Rotterdam B.V.;
- pandrechten op voorraden en inventaris van voornoemde kredietnemers;
- borgstelling ad EUR 12.500 door de heer Vingerhoed;
- borgstelling ad EUR 12.500 door de heer De Vette; en
- Borgstelling Ministerie van Economische Zaken / Borgstelling BBMKB.
Rabobank stelt overigens niet ingestemd te hebben met de verkoop van de
(verpande) activa en evenmin enige opbrengst uit de verkoop daarvan te
hebben ontvangen.
De curator is met koper, Rabobank en de Belastingdienst in overleg over de
w ijze van afw ikkeling van de overdracht van de onderneming in juni 2019.

21-09-2020
3

Omstandigheden aan de zijde van de koper van de ondernemer hebben geleid
tot enige vertraging in de afw ikkeling/afrekening van de kw estie.

11-01-2021
4

Deze kw estie is nog in behandeling.

30-09-2021
7

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

27-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

27-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

27-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

27-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken

27-02-2020
1

- Correspondentie en overleg Rabobank inzake diens financiering en
zekerheden;
- Correspondentie bestuurders aangaande positie Rabobank en verkoop
onderneming.

26-05-2020
2

- Correspondentie en overleg Rabobank en Belastingdienst inzake diens
financiering en zekerheden en plan van aanpak;
- Correspondentie bestuurders aangaande positie Rabobank en verkoop
onderneming;
- Correspondentie bestuurder van koper van de vennootschap.

11-01-2021
4

- Correspondentie Rabobank en Belastingdienst inzake kw estie verkoop voor
datum faillissement met koper van de activa.

30-09-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de onderneming reeds geruime tijd voor datum faillissement (medio 2019)
is verkocht kan van een voortzetting van de onderneming geen sprake zijn.

27-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de onderneming reeds geruime tijd voor datum faillissement (medio 2019)
is verkocht kan van een doorstart van de onderneming geen sprake zijn.

27-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is in afw achting van de administratie van failliet, w aarna de curator
hier het gebruikelijke rechtmatighedenonderzoek naar zal verrichten.

27-02-2020
1

Inmiddels zijn diverse stukken uit de administratie verkregen. Hiernaar zal in
de komende verslagperiode onderzoek w orden gedaan.

21-09-2020
3

Bij het bestuur zijn aanvullende stukken opgevraagd. De curator is in
afw achting hiervan.

11-01-2021
4

Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats, mede in relatie tot de
overige gefailleerde vennootschappen.

08-04-2021
5

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 2018 gedeponeerd op 25
november 2019, mitsdien tijdig.

27-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring w as niet vereist.

26-05-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het stortingsbew ijs is opgevraagd bij het bestuur.

26-05-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

26-05-2020
2

21-09-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator verricht onderzoek naar de overdracht van de onderneming aan
koper in juni 2019. Die transactie bleek nog niet volledig te zijn afgew ikkeld en
de curator heeft zich voorshands op het standpunt gesteld dat deze (althans
bepaalde onderdelen daarvan) paulianeus (kunnen) zijn. Aldus Rabobank
(pandhouder) is de overdracht geschied zonder haar instemming. Bestuurders
betw isten dat. Evenmin zou de Belastingdienst (die reeds bodembeslag had
gelegd) in de overdracht gekend zijn. De curator is met Rabobank, de
Belastingdienst en koper in overleg teneinde te bezien of een algehele
minnelijke afw ikkeling van deze kw estie mogelijk is.

Toelichting
Omstandigheden aan de zijde van de koper van de ondernemer hebben geleid
tot enige vertraging in de afw ikkeling/afrekening van de kw estie.
In onderzoek

26-05-2020
2

21-09-2020
3

11-01-2021
4

08-04-2021
5

Toelichting
Thans is nog steeds sprake van omstandigheden aan de zijde van de koper
die afw ikkeling van deze kw estie vooralsnog in de w eg staan.
In onderzoek
Toelichting
De curator beraadt zich op vervolgstappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-09-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

26-05-2020
2

Het onderzoek naar rechtmatigheden kan eerst w orden afgerond nadat alle
stukken uit de administatie zijn verkregen, alsmede de vragen van de curator
daarover zijn beantw oord. In dit verband w ordt opgemerkt dat het boeken- en
rechtmatigheden onderzoek w ordt uitgevoerd mede in relatie tot de gelieerde
eveneens gefailleerde vennootschappen.

11-01-2021
4

Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar
vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats, mede in relatie tot de
overige gefailleerde vennootschappen.

08-04-2021
5

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
6

Het rechtmatighedenonderzoek is nog gaande.

30-09-2021
7

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
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Controleren handelsregister inzake deponeringen
- Opvragen administratie

27-02-2020
1

- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheden.

26-05-2020
2

- opvragen en onderzoek administratie;
- correspondentie bestuurders;
- bespreking en correspondentie koper;
- bespreking en correspondentie Belastingdienst;
- bespreking en correspondentie Rabobank.

21-09-2020
3

- onderzoek administratie en opvragen aanvullende administratie;
- correspondentie en termijnstellingen bestuurders;
- bespreking en correspondentie koper;
- bespreking en correspondentie Belastingdienst;
- bespreking en correspondentie Rabobank.

11-01-2021
4

- opvragen aanvullende administratie;
- onderzoek administratie;
- correspondentie en termijnstellingen bestuurders;
- bespreking en correspondentie Rabobank.

08-04-2021
5

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

30-06-2021
6

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

30-09-2021
7

- Onderzoek administratie;
- Overleg stakeholders.

30-12-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

27-02-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 9,08.
€ 24,20

26-05-2020
2

Toelichting
Claimsagent
€ 27,23

21-09-2020

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

3

11-01-2021
4

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

08-04-2021
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 33,28
€ 36,30

30-12-2021
8

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 36,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.782,00

27-02-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake van omzetbelasting,
loonheffingen en vennootschapsbelasting.
€ 138.672,00

26-05-2020
2

€ 192.390,00

21-09-2020
3

€ 196.520,00

30-06-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ter zake van
faillissementskosten nog niet ingediend.
€ 1.254,28
Toelichting
Kosten aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-02-2020
1

26-05-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

27-02-2020
1

6

26-05-2020
2

7

21-09-2020
3

8

11-01-2021
4

9

08-04-2021
5

10

30-12-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.877,24

27-02-2020
1

€ 28.933,86

26-05-2020
2

€ 29.127,75

21-09-2020
3

€ 31.231,15

11-01-2021
4

€ 31.741,93

08-04-2021
5

€ 31.879,87

30-12-2021
8

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

27-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Gebruikelijke administratieve w erkzaamheden

27-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures.

27-02-2020
1

Daarvan is ook niet gebleken.

26-05-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkrijgen en onderzoek administratie
- Onderzoek verkoop activiteiten/zonnestudio's
- Onderzoek rechtmatigheden
- Inventariseren crediteuren
- Afw ikkeling faillissement

27-02-2020
1

- Verkrijgen nadere stukken en onderzoek administratie;
- Onderzoek verkoop activiteiten/zonnestudio's;
- Onderzoek rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

26-05-2020
2

- Verkrijgen nadere stukken administratie en toelichting bestuurders op de
gestelde vragen;
- Afronden onderzoek administratie;
- Afw ikkeling verkoop activiteiten/zonnestudio's;
- Afronden onderzoek rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

11-01-2021
4

- Afronden onderzoek administratie;
- Debiteureninning (voor zover mogelijk);
- Afw ikkeling verkoop activiteiten/zonnestudio's;
- Afronden onderzoek rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

08-04-2021
5

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

30-06-2021
6

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

30-09-2021
7

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

30-12-2021
8

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

27-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

30-12-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

27-02-2020
1

