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Algemene gegevens
Naam onderneming
LeaseQ Equipment B.V.

15-04-2022
1

Gegevens onderneming
LeaseQ Equipment B.V., statutair gevestigd te Bleisw ijk en (voorheen)
kantoorhoudende aan de Philippusw eg 2 te (3125 AS) Schiedam, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
76261581.

15-04-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Verhuur van sport- en
recreatieartikelen /
Verhuur en lease van vrachtw agens, autobussen, caravans en
aanhangw agens / Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
/ Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur / Import van nieuw e
personenauto's en lichte bedrijfsauto's / Import van nieuw e bedrijfsauto's /
Financiële lease / Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's
/ Het verhuren van materialen en producten onder andere fietsen,
vrachtauto's, graafmachines en computers. De in- en verkoop en reparatie van
nieuw e personenauto's en lichte/zw aardere bedrijfsauto's. Het exploiteren van
een leasemaatschappij, alsmede een financieringsmaatschappij voor
voertuigen en ander gereedschap".

Financiële gegevens

15-04-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 0,00

2020

€ 4.117.139,00

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het
bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderw erp van nader
onderzoek is. Gaandew eg kan blijken dat deze informatie geheel of
gedeeltelijk moet w orden herzien. Aan de in dit verslag opgenomen informatie
kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-04-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-04-2022
1

Toelichting
Het gemiddeld aantal w erknemers van failliet w as blijkens de
vennootschappelijke jaarrekening over 2021 0.

Boedelsaldo
€ 0,00

15-04-2022
1

€ 102,58

15-07-2022
2

Verslagperiode
van
15-3-2022

15-04-2022
1

t/m
14-4-2022
van
15-4-2022

15-07-2022
2

t/m
14-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 12 min

2

6 uur 0 min

totaal

20 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
LeaseQ Equipment B.V. is op 31 oktober 2019 opgericht en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en
bestuurder van LeaseQ Equipment B.V. is
Nieuw hold B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer H. Nieuw enhuis.

15-04-2022
1

De ondernemingsactiviteiten van LeaseQ Equipment B.V. w aren verbonden met
het eveneens op 15 maart 2022 in staat van faillissement verklaarde en
gelieerde LeaseQ B.V. Voor meer informatie over het faillissement van LeaseQ
Equipment B.V. w ordt verw ezen naar de openbare faillissementsverslagen
voor die vennootschap.

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet gebleken dat failliet is betrokken in lopende
procedures.

15-04-2022
1

1.3 Verzekeringen
Het bestuur heeft verklaard dat er geen verzekeringen meer op naam van
failliet lopen. De curator is daarvan (vooralsnog) ook niet gebleken.

15-04-2022
1

1.4 Huur
Failliet zou volgens het bestuur op datum faillissement nog slechts een
postadres huren aan de Philippusw eg 2 te (3125 AS) Schiedam. De
huurovereenkomst is op grond van de algemene voorw aarden zijdens de
verhuurder vanw ege het faillissement van rechtsw ege geëindigd. Met de
verhuurder is besproken dat het restant van de w aarborgsom ad EUR 102,15
op de faillissementsrekening zal w orden overgemaakt. Van andere
huurovereenkomsten is de curator (vooralsnog) niet gebleken.

15-04-2022
1

Het restant van de w aarborgsom ad EUR 102,58 is op faillissementsrekening
ontvangen.

15-07-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft omtrent de aanloop naar en oorzaken van het faillissement
onder meer de volgende verklaringen gedaan.
Failliet hield zich, evenals het gelieerde en gefailleerde LeaseQ B.V., bezig met
de sublease van (hoofdzakelijk) gebruikte voertuigen aan zakelijke
ondernemingen. Een door een gegeven eindklant gew enst voertuig w erd door
een derde-financier gekocht, onder een mantelovereenkomst tussen failliet en
de derde-financier op basis van een sale-and-lease-back-constructie aan failliet
ter beschikking gesteld en door failliet gesubleaset aan de eindgebruiker,
w aarbij alle vorderingen van failliet op derden aan de derde-financier zouden
w orden verpand. Totdat zij in februari 2020 failliet w erden verklaard, w aren de
vennootschappen die samen Taxi Centrale Renesse of TCR vormden de
grootste klant van LeaseQ B.V. en failliet. Er zouden indertijd afspraken zijn
gemaakt met de curatoren van de TCR-groep om de portefeuille te kunnen
behouden. Vanw ege de complicaties rondom het faillissement van TCR en de
sterke daling van de w aarde van het w agenpark als gevolg van corona,
zouden in de tw eede helft van 2020 betalingsachterstanden richting de derdefinancier van failliet zijn ontstaan. Ondanks dat men steeds met de derdefinancier over oplossingen in gesprek zou zijn gew eest, zou deze in februari
2021 onverw achts de mantelovereenkomst en onderliggende individuele saleand-lease-back-overeenkomsten hebben opgezegd, het pandrecht aan
debiteuren van failliet en LeaseQ B.V. hebben medegedeeld en de voertuigen
bij eindgebruikers zijn gaan terughalen. Vanaf de opzegging in februari 2021
zou failliet geen activiteiten meer hebben verricht en nog slechts sporadisch
door de derde-financier om informatie met betrekking tot enkele
eindgebruikers zijn gevraagd. In februari 2022 heeft de derde-financier het
faillissement van failliet aangevraagd.
De curator betrekt deze verklaringen van het bestuur in zijn onderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

15-04-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het bestuur heeft verklaard dat failliet geen actief heeft. De curator is daarvan
(vooralsnog) ook niet gebleken.

15-04-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het bestuur heeft verklaard dat failliet mogelijk w elisw aar nog vorderingen op
debiteuren heeft, maar daar voor de boedel geen zicht op zou bestaan
vanw ege het pandrecht van de derde-financier op die vorderingen. De curator
betrekt een en ander in zijn onderzoek.

15-04-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

15-04-2022
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Er is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van banken. Het bestuur
heeft verklaard dat deze er niet zijn.

5.2 Leasecontracten
Er is (vooralsnog) niet gebleken van leaseovereenkomsten w aaronder failliet
de leasende partij w as. Het bestuur heeft verklaard dat deze er niet zijn.

15-04-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De vorderingen van failliet op derden zouden aan de derde-financier van failliet
zijn verpand. De curator betrekt een en ander in zijn onderzoek.

15-04-2022
1

De curator heeft de derde-financier van failliet vragen gesteld rondom het
gestelde pandrecht en (het verloop van) de debiteurenincasso en is in
afw achting van een antw oord.

15-07-2022
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

15-04-2022
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

15-04-2022
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een
recht van reclame.

15-04-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-04-2022
1

(Vooralsnog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022
1

Onderzoek, bestudering stukken, correspondentie derde-financier.

15-07-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
Gefailleerde heeft de curator op verzoek fysieke en digitale administratieve
stukken verstrekt. De curator heeft het ontvangene in onderzoek.

15-04-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020 - Gedeponeerd (tijdig)
2021 - Gedeponeerd (tijdig)

15-04-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is van de verplichtingen van art. 2:393 BW vrijgesteld.

15-04-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator is genoegzaam gebleken dat het geplaatste kapitaal bij oprichting
is volgestort.

15-04-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-04-2022
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-04-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022
1

Onderzoek, contact curator ECP.

15-07-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 433.875,00

15-04-2022
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 433.875,ingediend.

€ 434.698,00

15-07-2022
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Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 434.698,00
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

15-04-2022
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.010,30

15-04-2022
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kunnen geen uitspraken w orden gedaan over de
verw achtingen voor preferente en concurrente schuldeisers.

15-04-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast.

15-04-2022
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
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:

15-04-2022
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de ontvangen administratie en overige stukken nader te bestuderen;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode onder ander gebruiken om:

15-07-2022
2

zijn beoordeling van het pandrecht van de derde-financier voort te
zetten;
de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kunnen geen uitspraken w orden gedaan over de verw achte
termijn van afw ikkeling.

15-04-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-07-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

