NEGENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG
EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN
1. TEIDEM B.V.
2. TEIDEM N.V. (België)

Gegevens onderneming

: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEIDEM B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en kantoorhoudende
te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
28030848, hierna: ‘Teidem NL’;
2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht TEIDEM N.V.,
statutair gevestigd te Lokeren, België en kantoorhoudende te (9160)
Lokeren aan het adres Voshol 8, hierna: ‘Teidem BE’.

Faillissementsnummers

: 1. Teidem NL
2. Teidem BE

F.13/16/181
F.13/16/219

Datum uitspraak

: 1. Teidem NL

5 april 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)
3 mei 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)

2. Teidem BE

Uitgesproken op
Curator

Rechter-commissaris

: alle faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte.
: mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,
e-mail: steffens@fortadvocaten.nl)
: mr. W.M. de Vries

Activiteiten onderneming

: de activiteiten van de Teidem-groep bestonden uit de import en export
van textiel alsmede het voeren van een groothandel in kledingstukken
in het lage segment van de markt.

Personeel gemiddeld aantal

: 1. Teidem NL
2. Teidem BE

Datum verslag
Verslagperiode faillissement

: 10 augustus 2021
: 15 maart 2021 – 9 augustus 2021
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Bestede uren in verslagperiode
(geconsolideerd)

: 34,6 uren

Bestede uren totaal
(geconsolideerd)

: 1050,1 uren

Saldi faillissementsrekeningen

: 1. Teidem NL
2. Teidem BE

3091066.1

EUR 647.072,83
EUR 83.593,99

ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009.
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande
verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en
die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
Verslaglegging
Voorheen werd tevens geconsolideerd verslag gedaan van de faillissementen van de besloten
vennootschappen TE Holding BV, TE Holding Groep BV, Doncawear BV en TD Wear BV. Voor deze
vennootschappen is separaat het openbaar eindverslag ingediend. Thans resteert enkel nog de
verslaglegging voor Teidem NL en Teidem BE.

1.

INVENTARISATIE
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

2.

PERSONEEL
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

3.

ACTIVA
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

4.

DEBITEUREN
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.
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De restantvordering per heden van ABN AMRO Bank N.V. (“ABN”), waarvoor zowel Teidem NL als
Teidem BE aansprakelijk zijn, bedraagt volgens haar opgaaf circa EUR 1.800.000. De curator heeft
een specificatie opgevraagd.
De vordering van Deutsche Bank A.G. (“DB”) is volledig voldaan.
Voor het overige wordt verwezen naar voorgaande verslagen.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

7.

RECHTMATIGHEID
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

8.

CREDITEUREN
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of
enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het
voorblad van dit verslag vermeld.

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator en kosten: EUR 75.614,74 incl. BTW (surseance van betaling TEH)
EUR 231.955,67 incl. BTW + PM Nederlandse vennootschappen
(faillissementen)
EUR 19.532,35 incl. BTW + PM Teidem NV
UWV:
Teidem NL
EUR 431.571,54
Werknemers Teidem BE: EUR 1.343,72
Werknemer Teidem NL: EUR 2.199,67. Door een werknemer is aanspraak gemaakt op een
aanvullend bedrag. Het zou dan gaan om een boedelschuld die buiten de
Loongarantieregeling viel. De curator onderzoekt dit en zal zo nodig tot
verloning van de salarisaanspraak overgaan.
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Verhuurder:
Teidem NL

EUR 689.667. Van dit bedrag erkent de curator voorshands
EUR 188.778,09. Het verschil met het ingediende bedrag ziet op rente
over de faillissementsperiode, die voorshands door de curator wordt
betwist.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Teidem NL
EUR 5.652.088,01
Teidem BE
EUR 25.682,06

8.3

Preferente vordering van het UWV
Teidem NL
EUR 351.784,21
Teidem BE
niet van toepassing

8.4

Andere preferente crediteuren
Teidem NL
EUR 9.88,65
Teidem BE
EUR 46.297,78

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Teidem NL
67
Teidem BE
5

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Teidem NL
EUR 668.492,33
Deze concurrente crediteurenlast dient nog te worden vermeerderd met 4 crediteuren die worden
betwist met een totaal bedrag van EUR 568.716,73
Teidem BE

8.7

EUR 1.878.140,61

Verwachte wijze van afwikkeling
Teidem NL
Het faillissement van Teidem NL zal leiden tot een betaling van boedelschulden en mogelijk tot een
beperkte betaling aan hoog preferente schuldeisers. Dit is afhankelijk van de vast te stellen
boedelschuld aan de verhuurder.
Teidem BE
In het faillissement van Teidem BE bestaan voldoende baten om de preferente crediteuren volledig
te voldoen. Naar verwachting resteert een beperkt bedrag voor uitkering aan de concurrent
crediteuren. De verificatievergadering is gepland op 25 augustus 2021. De crediteuren zijn daarover
ingelicht.
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9.

PROCEDURES
Voor zover de curator bekend, zijn de failliete vennootschappen niet betrokken bij enige
procedure(s).

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode beoogt de curator:
- de verificatie in Teidem BE af te ronden;
- de boedelschulden van Teidem NL vast te stellen;
- de afwikkeling van beide faillissementen voor te bereiden.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 10
augustus 2021.

mr. T. Steffens,
curator
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