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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nooit Gedagt Import & Export B.V.

20-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nooit Gedagt
Import & Export B.V. t.h.o.d.n. Bambooexporter.com, gevestigd te (1191 CE)
Ouderkerk aan de Amstel, aan de Koningin Julianalaan 25, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 33139276 hierna verder te noemen: “de
Vennootschap”.

20-11-2018
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Activiteiten onderneming
Im- en export van en groot- en agenturenhandel in bamboe, bloemen en
planten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 1.311.706,00

€ -271.960,00

€ 1.452.474,00

2016

€ 1.118.760,00

€ -205.633,00

€ 1.239.289,00

2017

€ 981.441,00

€ -993.183,00

2018

€ 561.395,00

€ -63.777,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

20-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens met betrekking tot 2017 en 2018 zijn gebaseerd op
voorlopige cijfers en geven slechts een indicatie.

20-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

20-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-11-2018
1

€ 128.476,27

20-02-2019
2

€ 101.424,20

16-05-2019
3

Verslagperiode
van
23-10-2018

20-11-2018
1

t/m
19-11-2018
van
20-11-2018

20-02-2019
2

t/m
19-2-2019
van
20-2-2019

16-05-2019
3

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019
t/m
15-8-2019

Bestede uren

15-08-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67,40 uur

2

38,70 uur

3

15,50 uur

4

5,50 uur

totaal

127,10 uur

Toelichting bestede uren
De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurders en
overige
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend

20-02-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat Högemann Ouderkerk Holding B.V. de bestuurder en enig aandeelhouder is
van de Vennootschap. Van deze vennootschap zijn de heer C. Högemann, de
heer E. Högemann en mevrouw I.A.C. Högemann - Bakker de bestuurders. De
Vennootschap is op 9 september 2004 opgericht ten overstaan van notaris mr.
A.J. Kolhoff.

20-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

20-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

20-11-2018
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Noorddammerw eg 83 te
Amstelveen. De huurprijs per maand bedraagt € 4.980,15,= (inclusief BTW ). De
huur is tot en met september 2018 voldaan. De curator heeft met toestemming
van de rechter-commissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

20-11-2018
1

Het gehuurde is per 24 januari 2019 bezemschoon opgeleverd.

20-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap houdt zich sinds 2004 bezig met de import en export van
bamboe en bamboe producten. De Vennootschap is een groothandel in
verschillende soorten en maten bamboestokken en zij verkoopt bamboe en
producten gemaakt van bamboe aan Europese landen. Circa 45% van de
omzet w ordt gegenereerd door export. Vanw ege een verharding van de markt
en lagere marges heeft zij zich genoodzaakt gezien om vanaf circa 2012 haar
activiteiten uit te breiden. Vanaf dat moment heeft de Vennootschap zich ook
gericht op verkoop via de retail en op het zelf (laten) vervaardigen van bamboe
producten. De verw achte resultaten bleven echter lang uit. Reden w aarom de
(indirecte) bestuurders zelf flink hebben geïnvesteerd om het voortbestaan
van de Vennootschap te verzekeren.

20-11-2018
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In juni 2018 zijn gesprekken gestart om een verregaande samenw erking aan
te gaan en ene deel van het aandelenkapitaal aan een derde te verkopen. De
reden hiervoor w as, dat er een gebrek aan liquiditeit w as om voorraad in te
kopen. Deze derde partij heeft zich echter terug getrokken, vanw ege teveel
onzekerheid over de schuldenpositie. Toen vervolgens de Rabobank de
kredietverlening heeft stop gezet, heeft de Vennootschap geen andere
mogelijkheid gezien dan het eigen faillissement aan te vragen.
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de heren Högemann zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met
de heren Högemann. Door veranderde marktomstandigheden, is de
Vennootschap met een te grote incourante voorraad blijven zitten en zijn er
steeds meer concurrenten gew eest, w elke oorzaken er toe hebben geleid dat
de omzet substantieel is teruggelopen. Ondanks het feit dat de heren meer
dan € 600.000,= eigen geld in de Vennootschap hebben gestoken, is het tij
niet gekeerd. Ondanks saneringen en de facto geen hoge bedrijfslasten, w as
een faillissement onvermijdelijk. Het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement is hiermee afgerond.

16-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

20-11-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

20-11-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-10-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met UW V, bestuurder en w erknemers.

20-11-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

20-11-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

20-11-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en het rollend materieel, dat door de curator is aangetroffen, is
eigendom van Högemann Ouderkerk Holding B.V. De curator heeft deze items
betrokken in de doorstart c.q. overname van de Vennootschap. De pandhouder
en Högemann Ouderkerk Holding B.V. hebben hiermee ingestemd. In opdracht
van de pandhouder heeft een taxatie plaatsgevonden.

20-11-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

20-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met de (indirecte) bestuurders.

20-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De handelsvoorraad is onderdeel van de doorstart c.q. overname van de
activiteiten van de Vennootschap. In opdracht van de pandhouder heeft een
taxatie plaatsgevonden.

20-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en telefoongesprekken met de (indirecte) bestuurders.

20-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Intellectuele eigendomsrechten
totaal

Toelichting andere activa
De intellectuele eigendomsrechten zijn onderdeel van de doorstart c.q.
overname van de activiteiten van de Vennootschap.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-11-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefoongesprekken met de (indirecte) bestuurders.

20-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 16.095,05

totaal

€ 16.095,05

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 19 debiteuren met een totaalbedrag
van € 16.095,05. De debiteurenportefeuille w ordt als onderdeel van de
doorstart c.q. overname van de activiteiten van de Vennootschap verkocht met
instemming van de pandhouder.

20-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Telefonisch overleg met de pandhouder.

20-11-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 560.029,36

20-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Amstel en Vecht heeft een vordering ad € 560.029,36, nog te
vermeerderen rente en kosten ingediend met betrekking tot verleend krediet
(in rekening-courant).

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat kort voor het faillissement op advies van een adviseur
gefailleerde een bankrekening heeft geopend bij Bunq bank.Vanaf deze
rekening zijn er ook betalingen verricht en het aangetroffen saldo is deze
verslagperiode overgemaakt naar de boedelrekening. Op deze rekening w as
ook nog een betaling ontvangen van een w el aan de doorstartende partij
verkochte debiteur (zie 4.1), w elk bedrag is doorgestort naar de doorstartende
partij.

16-05-2019
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

20-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door de Rabobank verstrekte krediet in rekeningcourant zijn alle vorderingen van de Vennootschap op derden, de
(kantoor)inventaris en voorraad verpand aan de Rabobank. Tevens heeft de
Rabobank zekerheden bedongen ten laste van de (indirecte) bestuurders in
privé.

20-11-2018
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Naast de Rabobank heeft de heer J.D. Buitenhuis een tw eede pandrecht
bedongen met betrekking tot een verstrekte lening van circa € 230.000,=. De
vordering van de heer Buitenhuis bedraagt nu € 134.800,=. Het tw eede
pandrecht betreft een pandrecht op de voorraad, bedrijfsinventaris, debiteuren
van de Vennootschap en overige vorderingen.

20-02-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-11-2018
1

Door de executie van haar pandrecht door de Rabobank zijn alle pandrechten
teniet gegaan. De restantvordering van de Rabobank en de vordering van de
heer Buitenhuis zijn op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren
geplaatst.

20-02-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog in onderzoek.

20-11-2018
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5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

20-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met betrekking tot de doorstart is met de Rabobank een boedelbijdrage
overeengekomen. In het volgende verslag zal hier meer over vermeld w orden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Volgt uit het voorafgaande.

20-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake gew eest van het voortzetten van de activiteiten van de
Vennootschap.

20-11-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-11-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-11-2018
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6.4 Beschrijving
In totaal hebben zich 7 geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld,
w aarvan er 4 een bod hebben gedaan. De inventaris en het rollend materieel,
dat in eigendom aan Högemann Ouderkerk Holding B.V. toebehoort, is bij de
doorstart betrokken. Dit is overeenstemming met de Rabobank en Högemann
Ouderkerk Holding B.V. gebeurd. ten tijde van het schrijven van het schrijven
van dit verslag is er overeenstemming bereikt met 1 van de geïnteresseerde
partijen en dienen alleen nog de gemaakte afspraken geformaliseerd te
w orden. In het tw eede verslag zal op de details van de doorstart w orden
ingegaan.

20-11-2018
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De doorstartende partij betreft Van Nifterik Holland B.V. Er is sprake van een
koopsom van € 200.000,=. De doorstart heeft aangegeven de intentie te
hebben om 2 w erknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Verder
heeft de doorstarter de inventaris, de voorraad, de intellectuele
eigendomsrechten en de debiteurenportefeuille overgenomen.

20-02-2019
2

Högemann Ouderkerk Holding B.V. w as eigenaar van de bedrijfsinventaris en
het rollend materieel. Deze zaken w erden aan de Vennootschap ter
beschikking gesteld. In samenspraak met de Rabobank en Högemann
Ouderkerk Holding B.V. is overeengekomen dat deze zaken mee zouden
w orden verkocht bij de doorstart om op deze manier een zo hoog mogelijke
opbrengst te genereren. Met de Rabobank is overeengekomen dat een bedrag
van € 70.000,= aan de Rabobank toekomt en een bedrag van € 130.000,=
(inclusief boedelbijdrage van € 9.000,= inclusief btw ) aan de boedel toekomt.

6.5 Verantwoording
Zie voorgaande. In het tw eede verslag zullen de details van de doorstart
w orden beschreven.

20-11-2018
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Gezien de gebleken interesse is de overeengekomen koopprijs van €
200.000,= het maximaal haalbare. De doorstart is besproken met de rechtercommissaris en zij heeft haar goedkeuring verleend. Ook de Rabobank en
Högemann Ouderkerk Holding B.V. heeft ingestemd met de verkoop van de met
een zekerheidsrecht/eigendomsrecht belaste onderdelen van de
Vennootschap.

20-02-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 121.000,00

20-02-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 9.000,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

20-02-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, correspondentie en telefoongesprekken met diverse gegadigden en
de bestuurder.

20-11-2018
1

Tussen de voormalig bestuurders en de doorstartende partij blijft enige
animositeit bestaan. De curator heeft in dit verband diverse malen overlegd
met beide partijen.

16-05-2019
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In de afgelopen verslagperiode is nog overleg gew eest met de
doorstartende partij en de voormalige bestuurders over enkele
abonnementen en andere (kleine) kw esties.

15-08-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

20-11-2018
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De administratie is veiliggesteld door Nederpel de Block en Partners en zij
heeft - mede ten behoeve van de doorstart - data verzameld. De kosten van
Nederpel de Block en Partners zijn reeds voldaan.

20-02-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening 2015 is op 9 januari 2017 gedeponeerd.
jaarrekening 2016 is op 22 december 2017 gedeponeerd.
jaarrekening 2017 is vanw ege het faillissement niet gedeponeerd.
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

20-11-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

20-11-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-11-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
De curator heeft onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur maar
heeft geen aanw ijzingen daarvoor geconstateerd.

20-11-2018
1

16-05-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar paulianeus handelen. De curator
heeft w el geconstateerd dat de voormalig bestuurders kort na de
faillissementsdatum nog bamboe hebben geleverd aan een voormalig klant. De
curator acht dat niet juist en heeft aanspraak gemaakt op de daarbij
gerealiseerde marge. De betreffende bestuurders hebben de marge van €
697,= op eerste verzoek bijgeschreven op de boedelrekening. Bestaande
klanten zouden volgens opgave verder niet meer zijn of w orden benaderd
door de betreffende bestuurders.

20-11-2018
1

16-05-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgt uit het voorafgaande.

20-11-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Daarnaast heeft de verhuurder een boedelvordering ingediend ter hoogte van
€ 23.023,14.

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 12.337,14.
De pensioenvordering volgt nog nu het UW V terzake nog w acht op een

20-11-2018
1

20-02-2019
2

15-08-2019
4

opgave.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 32.623,00

20-11-2018
1

20-02-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ter hoogte van €
32.623,= uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting.

Toelichting
De vordering van de fiscus zal nog verder w orden onderzocht. W el zal de
Belastingdienst de vordering ex artikel 29 lid 2 OB nog indienen.
€ 80.577,00

16-05-2019
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15-08-2019
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels ook een art. 29 lid 2 OB vordering van €
47.954,= ingediend.
De totale preferente vordering van de fiscus is € 80.577,=.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.
€ 8.716,03

20-11-2018
1

15-08-2019
4

Toelichting
Er volgt ook een aanvullende vordering op grond van (overgenomen)
pensioenverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-11-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 40 crediteuren.

20-11-2018
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26

20-02-2019
2

27

16-05-2019
3

28

15-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 2.295.841,= aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

20-11-2018
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€ 1.045.878,58

20-02-2019
2

€ 1.071.931,64

16-05-2019
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€ 1.072.106,07

15-08-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-11-2018
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Het ziet er naar uit dat de boedelcrediteuren kunnen w orden voldaan. De
curator gaat ervan uit dat er ook nog een boedelvordering van het UW V volgt.
Als de omvang van de preferente vordering van de Belastingdienst duidelijk is,
kan w orden vastgesteld of ook aan de concurrente crediteuren nog een
(gering) percentage kan w orden uitgekeerd. Dat zal de komende
verslagperiode duidelijk w orden.

16-05-2019
3

Hoew el de boedelvordering van het UW V nog niet geheel vaststaat, zal de
curator in deze verslagperiode reeds de nu bekende boedelcrediteuren
voldoen. Ook na de aanvullende vordering van het UW V, is er met een
zekerheid grenzende w aarschijnlijkheid voldoende boedel om ook de
preferente crediteuren gedeeltelijk te voldoen. De boedelcrediteuren kunnen
sow ieso w orden voldaan. Mogelijk komt het in de komende verslagperiode
zelfs tot een (vereenvoudigde) afw ikkeling ex art. 137 Fw van dit
faillissement.

15-08-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

20-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-11-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-11-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-11-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

20-11-2018
1

- het formaliseren en afw ikkelen van de doorstart c.q. overname van de
activiteiten van de Vennootschap;
- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

20-02-2019
2

- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- Het pand is inmiddels bezemschoon opgeleverd. Met de doorstarter is overleg
over het afw ikkelen van de doorstart.
Met de doorstarter vindt nog steeds overleg plaats over het afw ikkelen van de
doorstart en er zal een inventarisatie plaatsvinden van diverse vorderingen om
te kijken of nog een uitkering kan w orden gedaan aan de concurrente
crediteuren.

16-05-2019
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Na de definitieve (aanvullende) vordering van het UW V kan het faillissement
w orden beëindigd.

15-08-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

Naar verw achting zal het faillissement eind 2019 kunnen w orden
afgew ikkeld.

15-08-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-11-2019

15-08-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

20-11-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

