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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bebob Design B.V.

03-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bebob Design B.V.
t.h.o.d.n. GO3, GO3 Projects, GO3 Amsterdam, Bebob Design Interior, BIBBOB,
gevestigd te (1015 CA) Amsterdam aan de Herenstraat 8 D, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 33257916, hierna verder te noemen:
“de Vennootschap”.

03-01-2020
1

Activiteiten onderneming
De Vennootschap hield zich bezig met het repareren en verkopen van
(tw eedehands) designmeubelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 124.885,00

2019

€ 81.043,00

2018

€ 89.304,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -4.977,00

€ 251.215,00

€ -153.154,00

€ 82.588,00

Toelichting financiële gegevens

03-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Desverzocht heeft de curator nog niet alle financiële gegevens ontvangen. Na
ontvangst zullen deze in het volgende verslag w orden aangevuld.

03-01-2020
1

De curator heeft tot op heden geen cijfers over 2019 mogen ontvangen en zij
heeft de bestuurder nogmaals verzocht deze te verstrekken.

16-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-01-2020
1

€ 3.284,55

02-04-2020
2

€ 3.336,43

15-10-2020
4

€ 3.808,40

14-01-2021
5

€ 16.112,35

12-04-2021
6

€ 23.812,35

12-07-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-12-2019

03-01-2020
1

t/m
2-1-2020
van
3-1-2020

02-04-2020
2

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

16-07-2020
3

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

15-10-2020
4

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

14-01-2021
5

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

12-04-2021
6

t/m
12-4-2021
van
13-4-2021
t/m
12-7-2021

Bestede uren

12-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 0 min

2

10 uur 36 min

3

7 uur 12 min

4

5 uur 42 min

5

14 uur 0 min

6

24 uur 18 min

7

4 uur 24 min

totaal

92 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Bebob Design B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en w ordt geplaatst op
de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op w w w .certalegal.nl.
De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe
een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.
De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

03-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 19 augustus 1994 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Godrie Holding B.V. de
bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap, w aarvan de heer
C.J.J. Godrie dan w eer de bestuurder is.

03-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

03-01-2020
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.

03-01-2020
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt een (gedeelte van de) opslagruimte aan de
Industriestraat 1 te IJmuiden. De huurprijs per maand bedraagt € 844,18
(exclusief BTW ). De huur is tot en met december 2018 voldaan. De curator
heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst ex
artikel 39 Fw opgezegd.

03-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement een
sterk teruglopende omzet, met als gevolg een laag banksaldo en een beslag
op de bankrekening van de Vennootschap.

03-01-2020
1

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de heer Godrie zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
De uiteindelijke oorzaak van het faillissement is gelegen aan een veranderde
markt.

12-04-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

03-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er volgens opgave van de bestuurder nog
één (zieke) w erknemer in dienst van de Vennootschap. Het dienstverband met
de tw eede w erknemer w as reeds per 1 november 2019 geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-12-2019

2

De arbeidsovereenkomst met de w erknemer is op 11 december
2019 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
Zekerheidshalve is ook de voormalig w erknemer aangeschreven.

totaal

2

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

03-01-2020
1

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

03-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

03-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De Vennootschap heeft voor zover de curator bekend geen bedrijfsmiddelen.

03-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 3.031,05

totaal

€ 3.031,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad aan tw eedehands meubels aangetroffen. De
curator tracht deze voorraad de komende verslagperiode te verkopen.

03-01-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de voorraad verkocht voor een
bedrag van € 2.505,= excl. BTW (€ 3.031,05 incl. BTW ).

02-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Telefoon en correspondentie met bestuurder en met derden.

03-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft tot op heden geen andere activa aangetroffen.

03-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren.

03-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap hield meerdere bankrekening aan bij de Triodos Bank (tw ee
zakelijke rekeningen met een creditsaldo van EUR 414,05 resp. EUR 1.501,51
en één rendement rekening met een creditsaldo van EUR 1,54). Volgens
opgave van de bestuurder behoort één van de zakelijke rekeningen niet toe
aan de Vennootschap maar aan zijn eenmanszaak. De curator is hierover in
contact met de Triodos Bank en heeft dit in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)
Desverzocht heeft de curator tot op heden geen, althans onvoldoende,
duidelijkheid mogen verkrijgen over de status van deze bankrekening. De
curator is hierover in contact met de bank en met de bestuurder.

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield tw ee bankrekeningen aan bij de Triodos Bank N.V. Op de
eerste bankrekening stond geen creditsaldo. Met betrekking tot de tw eede
bankrekening is de curator in overleg met de bestuurder over de vraag aan
w ie het creditsaldo toekomt. De bestuurder stelt dat de gelden op deze
bankrekening toekomen aan zijn eenmanszaak. In dat kader heeft de curator
een aantal vragen voorgelegd aan de bestuurder, zodat kan w orden
vastgesteld aan w ie het creditsaldo toekomt. De curator is momenteel in
afw achting van de reactie van de bestuurder op deze vragen.

Toelichting vordering van bank(en)
Desgevraagd heeft de (voormalig) boekhouder van geafilleerde – na diverse
rappellen – kort voor de verslagdatum van dit verslag de nodige informatie
aangeleverd. De curator zal deze informatie beoordelen en onderzoeken en/of
aan de hand daarvan dan mogelijk kunnen beoordelen w ie w elk bedrag van
het betreffende creditsaldo toekomt.

03-01-2020
1

02-04-2020
2

16-07-2020
3

15-10-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
Het betreffende creditsaldo is onderdeel van een overleg dat plaatsvindt
tussen bestuurder en curator naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie w aarover meer onder paragraaf 7. Daarnaast is er een
creditsaldo van gefailleerde bij Triodos Bank van € 471,97 in deze
verslagperiode bijgeschreven op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Zaols hierboven aangegeven w as het betreffende creditsaldo op de
derdenrekening onderdeel van de gesprekken over de administratie. Nu dit is
afgew ikkeld w ordt verw ezen naar 7.7.

Toelichting vordering van bank(en)
Caceis had ten onrechte negatieve rente ten laste van de boedelrekening
gebracht. Het bedrag van € 3,76 is deze verslagperiode w eer gerestitueerd.

14-01-2021
5

12-04-2021
6

12-07-2021
7

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

03-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

5.8 Boedelbijdragen

03-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie/telefoonverkeer met de bank en
correspondentie/telefoonverkeer met de bestuurder.

03-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

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

03-01-2020
1

De curator is momenteel bezig met het onderzoek naar de administratie van de
Vennootschap.

02-04-2020
2

Het onderzoek zoals genoemd onder 5.1 heeft ook mede betrekking op het
onderzoek naar de gevoerde adminstratie. Mogelijk dat dit onderzoek de
komende verslagperiode kan w orden afgerond.

15-10-2020
4

Zoals onder 5.1 vermeld, is er onderzoek gedaan naar de gevoerde
administratie en zijn daar vragen over gesteld aan de bestuurder. Deze vragen
zijn nog niet volledig beantw oord en zijn onderw erp van gesprek.

14-01-2021
5

Na toezending van de nadere stukken en toelichting daarop van de zijde van
de bestuurder en de accountant heeft de curator geconstateerd dat er geen
sprake is van schending van de boekhoudplicht.

12-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 25 maart 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 5 december 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is op 29 april 2019 gedeponeerd.
De jaarrekeningen 2017-2018 zijn derhalve tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening 2016 is derhalve te laat gedeponeerd. De bestuurder heeft
daarmee niet voldaan aan zijn verplichting ex artikel 2:394 BW .

03-01-2020
1

Hoew el de jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd, lijkt de oorzaak van het
faillissement niet te zijn gelegen aan deze te late deponering maar als gevolg
van het feit dat de marktomstandigheden zijn veranderd.

12-04-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

03-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op grond van de te late deponering is er sprake van onbehoorlijk bestuur,
w aarvan vermoed w ordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé)
aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter w eerlegging van het
bew ijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de
bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een
belangrijke oorzaak van het faillissement zijn gew eest. De curator zal dit met
de bestuurder in de komende verslagperiode verder bespreken.

Toelichting
De curator zal hierover, mede in het licht van de toelichting onder 7.1, in nader
overleg treden met de bestuurder.

Toelichting
Naar aanleiding van het onderzoek naar de boekhouding en administratie van
de Vennootschap heeft de curator diverse vragen gesteld aan de bestuurder.
De bestuurder heeft hier nog niet op gereageerd. De curator heeft de
bestuurder verzocht de antw oorden op korte termijn aan te leveren. In de
komende verslagperiode zal de curator, zodra deze ontvangen zijn, de
antw oorden bestuderen en indien noodzakelijk in nader overleg treden met de
bestuurder. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

Toelichting
Zie hetgeen is vermeld onderr 5.1 en 7.1.

Toelichting
Zie hetgeen is vermeld onder 7.7.

03-01-2020
1

02-04-2020
2

16-07-2020
3

15-10-2020
4

12-04-2021
6

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

Toelichting
Aan de bestuurder zijn vragen gesteld over onder meer betalingen die
voorafgaand aan het
faillissement hebben plaatsgevonden. De curator heeft hierop nog geen reactie
ontvangen.

Toelichting
Zie hetgeen is vermeld onder 5.1, 7.1 en 7.5.

Toelichting
Zie hetgeen is vermeld onder 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-01-2020
1

16-07-2020
3

15-10-2020
4

12-04-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

03-01-2020
1

In het kader van het onderzoek naar de administratie is overleg met de
bestuurder over i) het gevoerde beleid, ii) de administratieplicht, iii) de
publicatieplicht en iv) mogelijk paulianeus handelen.

14-01-2021
5

Partijen hebben de onderlinge discussie in goed onderling overleg beslecht.
Daarbij is het bedrag dat op de derdenrekening w as geparkeerd, ook
aangew end om het financiële geschil te beslechten. Daarnaast heeft de
bestuurder in het kader van de regeling reeds een betaling verricht en zal er
medio mei aanstaande nog een tw eede deelbetaling w orden verricht van €
7.700,=. Na deze betaling, zal het faillissement vervolgens gereed zijn voor
afw ikkeling. De rechter-commissaris heeft haar goedkeuring verleend aan deze
regeling.

12-04-2021
6

De tw eede deelbetaling van € 7.700,= is de afgelopen verslagperiode
ontvangen en daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

12-07-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgt uit het voorafgaande.

03-01-2020
1

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend. Volgens opgave van de
bestuurder zou er een bedrag van € 6.116,= (aan omzetbelasting) openstaan
en een bedrag van € 1.849,= (aan loonheffing over de maanden september en
oktober 2019).
€ 3.916,00

03-01-2020
1

02-04-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 3.916,= uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
€ 7.316,00

16-07-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 7.316,= uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.
€ 7.345,15

03-01-2020
1

02-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.
€ 7.093,57

03-01-2020
1

16-07-2020
3

Toelichting
Door een oud-w erknemer is een loonvordering ingediend.
€ 26.224,72
Toelichting
De loonvordering van de oud-w erknemer is verhoogd naar € 26.224,72.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-10-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 4 concurrente crediteuren.
5

03-01-2020
1

02-04-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben er zich 5 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
6

15-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er een
(totaal)bedrag openstaan van € 25.765,21. Bij het tw eede openbare verslag
zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden gevoegd.

03-01-2020
1

€ 2.612,74

02-04-2020
2

€ 3.217,16

15-10-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-01-2020
1

Alle actiepunten zijn afgerond. De faillissementskosten kunnen gedeeltelijk
w orden voldaan. Derhalve zal de curator het faillissement voordragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw .

12-07-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

03-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

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

03-01-2020
1

- Verkoop aanw ezige voorraad;
- Verder onderzoek naar overige activa bestanddelen;
- 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.
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.

02-04-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met
voortzetting (en zo mogelijk afronden) van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-07-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met
voortzetting (en zo mogelijk afronden) van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2020
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met
voortzetting (en zo mogelijk afronden) van het rechtmatigheidsonderzoek.

14-01-2021
5

De afw ikkeling van de regeling met de bestuurder en vervolgens de afw ikkeling
van het faillissement.

12-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-01-2020
1

Indien de bestuurder de regeling tijdig nakomt, zou het faillissement in de
komende verslagperiode nog kunnen w orden afgew ikkeld.

12-04-2021
6

Dit betreft een eindverslag. De curator zal het faillissement voordragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

De regeling is nagekomen en dus kan het faillissement nu w orden
afgew ikkeld. Dit is een eindverslag.

12-07-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

