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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hoffmann Group B.V.

17-02-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoffmann Group
B.V. t.h.o.d.n. Bob & Roy's (KvK-nummer: 69937931), hierna: 'Hoffmann Group'.

17-02-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Gespecialiseerde
w inkels in overige voedings- en genotmiddelen. Het exploiteren van een
w inkelconcept gericht op het verkopen van noten, zuidvruchten en
delicatessen in meerdere w inkels op verschillende locaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 869.187,58

€ -16.212,21

2021

€ 586.023,66

€ -75.754,07

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

17-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

17-02-2022
1

Toelichting
Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 0. Volgens het
bestuur van Hoffmann Group: 5.

Boedelsaldo
€ 2.863,94

17-02-2022
1

€ 7.559,79

17-05-2022
2

€ 344,70

19-08-2022
3

€ 388,86

16-11-2022
4

Verslagperiode
van

17-02-2022
1

18-2-2022
t/m
15-2-2022
van

17-05-2022
2

16-2-2022
t/m
15-5-2022
van

19-08-2022
3

16-5-2022
t/m
18-8-2022
van
19-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren

16-11-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 26 min

2

35 uur 23 min

3

12 uur 38 min

4

6 uur 39 min

totaal

101 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Correspondentie en overleg met het bestuur van Hoffmann Group. Het
opvragen en onderzoeken van de administratie. Het inventariseren van de
activa. Overleg met Rabobank als pandhouder. Ontslag personeel en
correspondentie en overleg met UW V. Correspondentie met crediteuren en het
inventariseren van de schuldenlast.

17-02-2022
1

Correspondentie en overleg met het bestuur van Hoffmann Group. Het nader
onderzoeken van de administratie. Verkoopw erkzaamheden met betrekking tot
de activa. Overleg met leasemaatschappij inzake leasevoertuig.
Correspondentie met crediteuren en het nader inventariseren van de
schuldenlast.

17-05-2022
2

Het nader onderzoeken van de administratie. Overleg met pandhouder de
Rabobank. Correspondentie met crediteuren en het nader inventariseren van
de schuldenlast.

19-08-2022
3

Overleg met pandhouder de Rabobank. Correspondentie met crediteuren.

16-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
B. Hoffmann Holding B.V. (KvK-nummer: 58754865) is bestuurder en enig
aandeelhouder van Hoffmann Group. De heer Bob Hoffmann is bestuurder en
enig aandeelhouder van B. Hoffmann Holding B.V.

17-02-2022
1

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

1.3 Verzekeringen

17-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek. Hoffmann Group lijkt betrokken te zijn bij de navolgende
(lopende) verzekeringsovereenkomsten:

17-02-2022
1

ziekteverzuimverzekering (CVAH);
verzekering t.b.v. leasevoertuig.
2e verslag: Alle lopende verzekeringen zijn (voor zover verantw oord)
opgezegd.

17-05-2022
2

1.4 Huur
Hoffmann Group huurde in verschillende w inkelcentra w inkelruimte. De
verhuurder van de w inkelruimte in Krimpen aan den IJssel heeft de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd. Voor de overige
huurovereenkomsten heeft de curator machtiging gekregen van de rechtercommissaris om de huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw op te zeggen.

17-02-2022
1

2e verslag: De curator heeft de huurovereenkomsten met betrekking tot de
diverse w inkelruimtes ex artikel 39 Fw opgezegd.

17-05-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat
er vanw ege de uitbraak van het coronavirus veel minder (en gedurende de
lockdow ns soms helemaal geen) w inkelend publiek w as in de w inkelcentra
w aar Hoffmann Group haar marktkramen had staan. Daarnaast heeft het
w inkelend publiek door de uitbraak van het coronavirus volgens het bestuur
een bepaalde mate van 'smetvrees' ontw ikkeld, w aardoor het zelf scheppen
van verse producten als minder aantrekkelijk w ordt gezien.

17-02-2022
1

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.
2e verslag: De door het bestuur genoemde oorzaken lijken inderdaad tot het
faillissement te hebben geleid.

17-05-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

17-02-2022
1

5
Toelichting
Volgens het bestuur w aren er op datum faillissement vijf w erknemers bij
Hoffmann Group in loondienst w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

17-02-2022
1

8
Toelichting
Volgens het bestuur w aren er in het jaar voor datum faillissement acht
w erknemers bij Hoffmann Group in loondienst w erkzaam.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-2-2022

5

Het UW V is geïnformeerd.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en in de
administratie van Hoffmann Group. Overleg met het bestuur en
correspondentie met het UW V.

17-02-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens het bestuur heeft Hoffmann Group geen onroerende zaken in
eigendom.

17-02-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft de (online) database van het Kadaster geraadpleegd.

17-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Vier notenkramen met toebehoren

Verkoopopbrengst
€ 1.912,17

Laptop
totaal

Boedelbijdrage

€ 44,16
€ 1.956,33

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tw ee van de notenkramen met toebehoren (w eegschalen, kassa's, lampen)
die op datum faillissement nog open w aren, zijn eigendom van Hoffmann
Group. Daarnaast zijn er tw ee notenkramen die op datum faillissement al dicht
bleken te zijn, w elke zijn opgeslagen bij een derde. Deze derde beroept zich
op haar retentierecht.

17-02-2022
1

2e verslag: De curator heeft (na het maken van afspraken met de Rabobank
als pandhouder ten aanzien van de opbrengst) de notenkramen met
toebehoren laten veilen door een veilingbedrijf. De curator is nog in afw achting
van de eindafrekening.

17-05-2022
2

3e verslag: De netto-opbrengst van de geveilde zaken bedraagt EUR 1.912,17.
De opbrengt is reeds op de boedelrekening ontvangen.

19-08-2022
3

4e verslag: Het door de curator ingeschakelde veilingbedrijf heeft een laptop,
die eerder niet w as verkocht, alsnog geveild. De netto-verkoopopbrengst van
de laptop bedraagt EUR 44,16.

16-11-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De notenkramen met toebehoren (w eegschalen, kassa’s, lampen etc.) die op
datum faillissement nog open w aren, zijn bodemzaken. Ten aanzien van de
notenkramen die bij een derde liggen opgeslagen, vindt nog nader onderzoek
plaats. De Belastingdienst heeft voorlopig voor EUR 77.112,00 aan vorderingen
in het faillissement ingediend (EUR 75.110,00 aan loonheffingen vanaf februari
2020 en EUR 2.002,00 aan VPB 2021). De vordering van de Belastingdienst zal
vermoedelijk verder oplopen. De vordering van de Belastingdienst zal
w aarschijnlijk niet uit de opbrengst van het vrije boedelactief voldaan kunnen
w orden.
De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo.
art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

17-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de bedrijfsmiddelen. Correspondentie en overleg met het
bestuur van Hoffmann Group, de derde w aar tw ee marktkramen zijn
opgeslagen en de Rabobank (als pandhouder).

17-02-2022
1

2e verslag: Nader overleg met de Rabobank (als pandhouder).
Verkoopw erkzaamheden, w aaronder overleg met het veilingbedrijf.

17-05-2022
2

3e verslag: Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

19-08-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de proef- en saldibalans 2021 van Hoffmann Group staat een voorraad met
een w aarde van EUR 27.500,00. Volgens het bestuur is dat niet meer actueel.
In de periode voor faillissement (sinds de laatste lockdow n) zou er geen
nieuw e voorraad meer zijn ingekocht, maar w el voorraad zijn verkocht. Er zou
momenteel w einig voorraad meer resteren. De voorraad die nog resteert, zou
incourant zijn. De w aarde van de thans nog resterende voorraad bedraagt
volgens het bestuur ongeveer EUR 1.000,00. Dit betreft een schatting. De
Rabobank heeft een pandrecht op de voorraad.

17-02-2022
1

2e verslag: De voorraad betrof bederfelijke w aar die geen w aarde
vertegenw oordigde.

17-05-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar de voorraad. Correspondentie en overleg met het bestuur van
Hoffmann Group en de Rabobank (als pandhouder).

17-02-2022
1

2e verslag: Nader overleg met de Rabobank (als pandhouder) en het
veilingbedrijf dat de veiling van de activa van Hoffmann Group heeft
georganiseerd.

17-05-2022
2

3e verslag: Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

19-08-2022
3

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld
Premierestitutie Eneco

Boedelbijdrage

€ 2.248,20
€ 615,74

Overw aarde leasevoertuig

€ 4.695,85

totaal

€ 7.559,79

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een totaalbedrag van EUR 2.248,20 aan kasgeld ontvangen. Van Eneco is
een premierestitutie van EUR 615,74 ontvangen.

17-02-2022
1

De curator doet onderzoek naar eventuele overige activa.
2e verslag: De auto die door Hoffmann Group w erd geleased, is door de
leasemaatschappij ingenomen en verkocht. De overw aarde van EUR 4.695,85
is op de boedelrekening ontvangen.

17-05-2022
2

3e verslag: Mogelijk is er sprake van rekening-courantvorderingen van
Hoffmann Group op aan Hoffmann Group gerelateerde partijen. De curator
heeft dit in onderzoek.

19-08-2022
3

4e verslag: Pandhouder Rabobank heeft aangegeven de verpande rekeningcourantvorderingen zelf te w illen incasseren en is daartoe inmiddels
overgegaan.

16-11-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het onderzoeken van de administratie. Correspondentie en overleg met het
bestuur van Hoffmann Group.

17-02-2022
1

2e verslag: Overleg met de leasemaatschappij.

17-05-2022
2

3e verslag: Nader onderzoek financiële administratie.

19-08-2022
3

4e verslag: Monitoren incasso van de verpande rekening-courantvorderingen
door pandhouder Rabobank.

16-11-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet aan de orde.
totaal

Toelichting debiteuren
Hoffmann Group heeft volgens haar administratie geen, althans nauw elijks,
vorderingen op handelsdebiteuren. Volgens het bestuur w erden de noten
uitsluitend aan particulieren verkocht, die direct afrekenden.

17-02-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie. Overleg met het bestuur van Hoffmann Group.

17-02-2022
1

3e verslag: Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

19-08-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 138.582,08

17-02-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van EUR 138.582,08 ingediend uit hoofde van
drie leningen die aan Hoffmann Group zijn verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Hoffmann Group leasete een auto bij Opel Finance. Daarnaast w as er een
lopende overeenkomst inzake de lease van een kassasysteem. Het bestuur is
verzocht om de geleasete zaken aan de leasemaatschappijen te retourneren.

17-02-2022
1

2e verslag: De auto die door Hoffmann Group w erd geleased, is door de
leasemaatschappij ingenomen en verkocht. De overw aarde van EUR 4.695,85
is op de boedelrekening ontvangen.

17-05-2022
2

Het kassasysteem is aan de leasemaatschappij geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en vorderingen op
debiteuren van Hoffmann Group.

17-02-2022
1

2e verslag: De curator heeft nadere afspraken gemaakt met de Rabobank over
de verkoop en opbrengst van de verpande zaken.

17-05-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

17-02-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Het
bestuur is verzocht om de betreffende zaken aan de crediteur te retourneren.

17-02-2022
1

2e verslag: De zaken zijn aan de betreffende crediteur geretourneerd.

17-05-2022
2

5.6 Retentierechten
Een crediteur w aar tw ee notenkramen van failliet zijn opgeslagen, beroept zich
op haar retentierecht.

17-02-2022
1

4e verslag: De curator heeft met machtiging van de Rechter-commissaris de
zaken die zich bij de crediteur bevonden ex art. 60 lid 2 Fw opgeëist. De
curator heeft de crediteur verzocht te bevestigen dat zij de zaken
(gedemonteerde marktkramen) aan de curator zou afgeven, althans aan de
partij die door de curator w as ingeschakeld om de zaken openbaar te veilen.

16-11-2022
4

De crediteur heeft de zaken niet aan de curator en/of het door de curator
ingeschakelde veilingbedrijf afgegeven. De crediteur heeft de curator bericht
dat zij de zaken op openbaar terrein buiten haar bedrijf had laten
neerzetten. De curator heeft (nog) niet kunnen achterhalen w at er (verder)
met de zaken is gebeurd. De curator overw eegt (rechts)maatregelen tegen
de crediteur te treffen.

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet aan de orde.

17-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-02-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek van de administratie. Overleg met het bestuur van Hoffmann Group
en met Rabobank. Correspondentie met de leasemaatschappijen.
Correspondentie met de crediteuren die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud/retentierecht.

17-02-2022
1

2e verslag: Nader onderzoek van de administratie. Overleg met Rabobank.
Nadere correspondentie met de crediteuren die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud/retentierecht.

17-05-2022
2

3e verslag: Nader overleg met pandhouder de Rabobank.

19-08-2022
3

4e verslag: Monitoren incasso van de verpande rekening-courantvorderingen
door pandhouder Rabobank. De verdere afw ikkeling van het beroep op het
retentierecht.

16-11-2022
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

17-02-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

17-02-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

17-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

17-02-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

17-02-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-02-2022
1

Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-02-2022
1

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft overleg gepleegd met het bestuur en onderzocht of een
doorstart tot de mogelijkheden behoorde.

17-02-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van Hoffmann Group opgevraagd en
ontvangen. De curator heeft de administratie aan een eerste onderzoek
onderw orpen. De curator zal de administratie in de komende verslagperiode
verder onderzoeken.

17-02-2022
1

2e verslag: De administratie lijkt op orde te zijn. De curator heeft de
administratie verder in onderzoek.

17-05-2022
2

3e verslag: Uit de administratie kunnen in voldoende mate de rechten en
verplichtingen van Hoffmann Group w orden gekend.

19-08-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2020 zijn tijdig gedeponeerd.

17-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hoffmann Group lijkt niet controleplichtig.

17-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft vastgesteld dat aan de volstortingsverplichting is voldaan.

17-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-02-2022
1

De curator zal (nader) onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

Toelichting
3e verslag: Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

19-08-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-02-2022
1

Toelichting
De curator zal (nader) onderzoeken of van paulianeus handelen sprake is.

Nee

19-08-2022
3

Toelichting
3e verslag: Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Hoffmann Group opgevraagd en in
onderzoek.

17-02-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie opgevraagd en in onderzoek.

17-02-2022
1

2e verslag: De curator heeft de administratie nader onderzocht.

17-05-2022
2

3e verslag: Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

19-08-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

17-02-2022
1

P.M. salaris en kosten curator.
Het UW V heeft nog geen boedelvordering(en) ingediend.

€ 26.224,00
Toelichting
Een van de verhuurders van de w inkelruimten heeft een boedelvordering van
EUR 6.988,98 ingediend. Daarnaast heeft het UW V tw ee boedelvorderingen
ingediend met een totaal van EUR 19.235,42.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

17-05-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 77.112,00

17-02-2022
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft voor EUR 77.112,00 aan vorderingen in het
faillissement ingediend (EUR 75.110,00 aan loonheffingen vanaf februari 2020
en EUR 2.002,00 aan VPB 2021).

€ 85.803,00

17-05-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

€ 88.251,00

19-08-2022
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-02-2022
1

Het UW V heeft nog geen preferente vordering(en) ingediend.

€ 10.268,16

17-05-2022
2

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend met een totaal van EUR
10.268,16.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-02-2022
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

17-02-2022
1

16

17-05-2022
2

18

19-08-2022
3

18

16-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 201.775,18

17-02-2022
1

Toelichting
De vordering van Rabobank van EUR 138.582,08 is hierin begrepen.

€ 257.768,05

17-05-2022
2

€ 274.950,73

19-08-2022
3

€ 274.950,73

16-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

17-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast.

17-02-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

17-02-2022
1

nader onderzoek en verkoopw erkzaamheden met betrekking tot de
activa van failliet;
het rechtmatigheidsonderzoek; en
het inventariseren van de schuldenlast.
2e verslag: De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk
richten op:

17-05-2022
2

toezien op ontvangst van de veilingopbrengst met betrekking tot de
activa van failliet;
voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek; en
het nader inventariseren van de schuldenlast.
3e verslag: De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk
richten op:
het onderzoek naar rekening-courantvorderingen van Hoffmann Group op
aan Hoffmann Group gerelateerde partijen; en
het nader inventariseren van de schuldenlast.

19-08-2022
3

4e verslag: De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de
verpande rekening-courantvorderingen door pandhouder Rabobank
monitoren.

16-11-2022
4

De curator zal trachten na te gaan w at er met de zaken is gebeurd die zich
bij de crediteur bevonden die een beroep op haar retentierecht had gedaan.
De curator zal overw egen (rechts)maatregelen tegen die crediteur te treffen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op w elke termijn het faillissement zal eindigen, is nu nog niet bekend.

17-02-2022
1

4e verslag: Zie 4.1.

16-11-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2023

16-11-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

17-02-2022
1

