Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
06-04-2021
F.13/20/55
NL:TZ:0000131884:F001
18-02-2020

mr. W.M. de Vries
mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens
Naam onderneming
DeLuxeLaser B.V.

31-03-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van
koophandel onder nummer 72687886, is statutair gevestigd te Amsterdam en
feitelijk te (1181 ZG) Amstelveen aan het Binnenhof 16 (in w inkelcentrum het
Stadshart).

31-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich
bezig met: "(het voorbereiden van) het verstrekken van cosmetische
behandelingen, alsmede de verkoop van cosmetica producten". Dit stemt
overeen met mededelingen van de bestuurder en voormalig w erknemers, met
dien verstande dat gefailleerde zich met name bezig hield met
laserbehandelingen.

31-03-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn thans nog onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Deze gegevens zijn thans nog onbekend.

31-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting
Thans nog nihil. Het beperkte creditsaldo is opgevraagd bij ING Bank. Voor het
overige zijn nog geen baten gerealiseerd.
€ 0,00

25-09-2020
2

Toelichting
Het saldo is nog nihil. ING bank heeft het beperkte boedelsaldo niet op de
faillissementsrekening overgemaakt. Hier zal nogmaals om w orden verzocht.

Toelichting
Het boedelsaldo is tot op heden nihil; het saldo van de ING-bank is negatief.
Het is de verw achting van de curator dat er geen betalingen meer w orden
ontvangen op deze bankrekening. In de komende verslagperiode zal daarom
contact w orden opgenomen met de ING-bank over de opheffing van deze
bankrekening.
€ 0,00

23-12-2020
3

06-04-2021
4

Verslagperiode
van
18-2-2020

31-03-2020
1

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

25-09-2020
2

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

23-12-2020
3

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020
t/m
5-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 51 min

2

13 uur 51 min

3

2 uur 21 min

4

17 uur 30 min

totaal

65 uur 33 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbende inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

31-03-2020
1

Per abuis is de een tijdsregistratie van 6 minuten van de curator op 31 maart
2020 niet meegenomen in de vorige verslagperiode. Dit is nu alsnog in het 4e
verslag verw erkt.

06-04-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuur
Direct bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Rayhas
International B.V. en indirect bestuurder is de heer R.G.M. Hasselerharm.

31-03-2020
1

Aandeelhouderschap
Enig direct aandeelhouder is Rayhas International B.V. voornoemd en indirect
de heer Hasselerharm voornoemd.

1.2 Lopende procedures
Hier is de curator niet van gebleken.

31-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zouden alle verzekeringen die van kracht w aren zijn
beëindigd. De curator is ook nog niet gebleken van het actief zijn van enige
verzekering.

1.4 Huur

31-03-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde van dezelfde verhuurder tw ee w inkelruimtes: één te
Amstelveen en één te Leidschendam. De ruimte in Leidschendam w as nog niet
in gebruik genomen.

31-03-2020
1

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn beide huurovereenkomsten
door de curator beëindigd. De verhuurder heeft ingestemd met de datum van
beëindiging als datum w aarop beide overeenkomsten als geëindigd w orden
beschouw d.
Een formele oplevering van de bedrijfsruimte te Amstelveen heeft niet
plaatsgevonden, omdat de verhuurder reeds had ingestemd met het einde van
de huurovereenkomst per datum beëindiging en reeds toen al over de ruimte
beschikte. In de ruimte w aren nog enkele zaken van gefailleerde aanw ezig,
w aaronder behandelstoelen. Getracht is om deze activa (met geringe w aarde)
te verkopen, maar helaas zonder resultaat. De curator heeft deze zaken prijs
gegeven en de verhuurder heeft ermee ingestemd dat de curator deze zaken
om niet achter zou laten. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

25-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door enkele w erknemers van gefailleerde.
De bestuurder heeft desgevraagd verklaard dat de w inkel/salon in Amstelveen
te w einig w erd bezocht en het tij kon ondanks diverse inspanningen
(marketing en verbouw ingen) niet w orden gekeerd. De bestuurder heeft naar
eigen zeggen getracht een faillissement te voorkomen door voorafgaand aan
het faillissement alle schuldeisers te voldoen. Volgens de bestuurder zouden er
dan ook nauw elijks crediteuren zijn.
Naar de oorzaak van het faillissement doet de curator indien opportuun nog
(nader) onderzoek.

31-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

31-03-2020
1

Toelichting
Deze w erknemers hebben reeds voorafgaand aan het faillissement aanspraak
gemaakt op de loongarantieregeling van het UW V en het UW V heeft conform
die regeling de loonbetalingsverplichtingen van gefailleerde overgenomen
vanw ege betalingsonmacht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-03-2020
1

Toelichting
Thans nog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-2-2020

4

Uitsluitend voor zover vereist en met machtiging van de rechtercommissaris

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met de advocaten van de w erknemers en met de w erknemers zelf,
contact met het UW V, contact met de bestuurder en correspondentie met de
rechter-commissaris.

31-03-2020
1

Correspondentie met diverse w erknemers en UW V.

25-09-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onderzoek heeft uitgew ezen dat gefailleerde geen eigenaresse is van
onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

31-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek op internet en in het kadaster, bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w inkelinventaris bestond ten tijde van het faillissement nog uit diverse
(hoogw aardige) w andkasten en - meubels, losstaande tafels en
behandelstoelen.

31-03-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode getracht om deze zaken
onderhands te verkopen maar de daarop uitgebrachte bieding acht de curator
onvoldoende toereikend en daardoor niet in het belang van de boedel. In de
aankomende verslagperiode gaat de curator zich beraden over de
vervolgaanpak.
Voorafgaand aan het faillissement zou door/namens de bestuurder
(w aardevolle) laserapparatuur uit de w inkelruimte zijn verw ijderd. Hierover
heeft de curator vragen gesteld aan de bestuurder. Zie hiervoor ook paragraaf
7 van dit openbaar verslag.
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.4 van dit openbaar verslag is de
w inkelinventaris prijsgegeven en om niet achtergelaten in de bedrijfsruimte.
Kennelijk vertegenw oordigen deze zaken geen marktw aarde, in elk geval niet
op het moment dat deze te koop w erden aangeboden, te w eten kort na de
uitbraak van COVID-19 en de daarop volgende lock dow n.

25-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiermee w ordt voor zover opportuun rekening gehouden door de curator.

31-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezichtiging w inkelruimte, bespreking met de bestuurder, correspondentie met
opkopers/handelaren, organisatie bezichtiging, contact met de rechtercommissaris, contact met de verhuurder en contact met w erknemers.

31-03-2020
1

Plaatsing marktplaats advertentie.

25-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naar de curator heeft begrepen zouden voorafgaand aan het faillissement
diverse voorraden uit de w inkelruimte zijn verw ijderd door/namens de
bestuurder. Hier doet de curator nog onderzoek naar. Zie hiervoor ook
paragraaf 7 van dit openbaar verslag.

31-03-2020
1

Zie hiervoor paragraaf 7 van dit openbaar verslag.

25-09-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezichtiging w inkelruimte, bespreking met de bestuurder, contact met de
rechter-commissaris en contact met w erknemers.

31-03-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van immateriële activa lijkt geen sprake te zijn, althans, het lijkt er vooralsnog
op dat de intellectuele rechten die daaraan zijn verbonden toebehoren aan de
bestuurder, althans, aan een aan hem gelieerde entiteit. De bestuurder
exploiteert vergelijkbare salons onder dezelfde handelsnaam in - onder meer Zuid-Afrika.

31-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek op internet en bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van handelsdebiteuren is vooralsnog niet gebleken. Dit is gezien de diensten
die gefailleerde leverde ook niet onlogisch.

31-03-2020
1

Voor het overige is ook nog niet van debiteuren gebleken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

25-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een creditsaldo van EUR 21,63.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is verzocht om de bankrekening op te heffen en een eventueel
positief saldo over te maken naar de boedelrekening. De curator is
vooralsnog in afw achting van een bevestiging dat de bankrekening is
opgeheven.

06-04-2021
4

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is hier niet van gebleken. Volgens de bestuurder zouden alle
overeenkomsten voorafgaand aan het faillissement zijn beëindigd.

31-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hier lijkt geen sprake van te zijn.

5.4 Separatistenpositie

31-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Hier lijkt geen sprake van te zijn, zie paragraaf 5.3.

31-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

31-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

31-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

31-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met ING Bank N.V. en bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

Correspondentie ING Bank in de vorm van bankafschriften.

25-09-2020
2

Correspondentie ING-Bank.

23-12-2020
3

Opheffen ING-bankrekening.

06-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De onderneming van gefailleerde w as voorafgaand aan
het faillissement - per eind oktober 2019 - reeds gestaakt.

31-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

25-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De onderneming van gefailleerde w as voorafgaand aan
het faillissement - per eind oktober 2019 - reeds gestaakt en de w inkelruimte
reeds ontruimd, w aardoor een doorstart feitelijk onmogelijk is gew orden.

31-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met de bestuurder.

31-03-2020
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

25-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Diverse digitale administratieve bescheiden - w aaronder de grootboekkaarten,
de audit-files, de balans en w inst- en verliesrekeningen over 2018 en 2019 zijn desverzocht aan de curator ter beschikking gesteld. Deze maken op het
eerste gezicht een geordende en complete indruk.

31-03-2020
1

Voorts heeft de curator diverse administratieve bescheiden van de bestuurder
ontvangen.
Of aan de boekhoudplicht is voldaan dient de curator nog te onderzoeken.
Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan.

25-09-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en de curator streeft ernaar om
dit de komende verslagperiode af te ronden.

23-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Gefailleerde is eind 2018 opgericht
en had voor dat jaar volgens de bestuurder en de boekhouder een verlengd
boekjaar. Tot deponering van jaarrekening 2019 (inclusief de laatste paar
maanden van 2018) is het - vanw ege het faillissement begin 2020 - niet
gekomen.

31-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier dient nog onderzoek naar te w orden gedaan, maar gezien de beperkte
omvang van de activiteiten van gefailleerde zal hier naar verw achting geen
sprake van zijn.

31-03-2020
1

Hiervan in geen sprake.

06-04-2021
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van EUR 1,20 zou volgens het uittreksel van de Kamer
van Koophandel niet zijn volgestort. Indien opportuun doet de curator naar de
gevolgen hiervan nog onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier dient nog onderzoek naar te w orden gedaan.

Toelichting
Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is voortgezet en de curator streeft
ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is voortgezet en de curator
verw acht dat in de komende verslagperiode te kunnen afronden. De curator
is hiervoor mede afhankelijk van de medew erking van derden.

7.6 Paulianeus handelen

31-03-2020
1

25-09-2020
2

23-12-2020
3

06-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-03-2020
1

Toelichting
Eind oktober 2019 zou de onderneming van gefailleerde zijn gestaakt. Naar de
curator heeft begrepen is in die periode laserapparatuur en voorraad uit de
w inkelruimte verw ijderd door/namens de bestuurder. Hierover is de curator in
overleg getreden met de bestuurder en hier w ordt (nader) onderzoek naar
gedaan.
In onderzoek

25-09-2020
2

Toelichting
Bij de bestuurder is schriftelijk navraag gedaan over de verw ijdering van
laserapparatuur en voorraden net voorafgaand aan het faillissement.
De bestuurder heeft hier schriftelijk op gereageerd. In de aankomende
verslagperiode zal de reactie van de bestuurder nader w orden bestudeerd en
zal hierover contact met hem w orden opgenomen.
Voorts is onderzoek verricht naar de bankafschriften. Ook dit onderzoek zal in
de aankomende verslagperiode w orden voortgezet.
In onderzoek

23-12-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar de verdw enen (laser)apparatuur en voorraden heeft de
curator nog in onderzoek. Het is de verw achting dat dit onderzoek in de
komende verslagperiode afgerond kan w orden. De curator is in dit kader mede
afhankelijk van de medew erking van derden.
Het onderzoek naar de bankmutaties lijkt afgerond te kunnen w orden.

Toelichting
Het onderzoek naar de verdw enen (laser)apparatuur en voorraden heeft de
curator voortgezet. De curator heeft hierover onder meer contact met de
advocaat van de bestuurder. De curator streeft er naar dit onderzoek in de
komende verslagperiode af te ronden, maar is daarvoor mede afhankelijk van
de medew erking van derden.

06-04-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en de curator streeft ernaar om
dit de komende verslagperiode af te ronden.

23-12-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek neemt meer tijd in beslag dan verw acht, o.a.
doordat de curator afhankelijk is van de medew erking en reactiesnelheid van
derden. De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek op korte
termijn af te ronden

06-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met de bestuurder, onderzoek in administratieve bescheiden,
contact met de boekhouder van gefailleerde, etc.

31-03-2020
1

Onderzoek administratie, bestuderen reactie bestuurder op vragen over
apparatuur en voorraden, contact derden, bestuderen bankafschriften.

25-09-2020
2

Nader onderzoek administratie, afronding onderzoek (laser)apparatuur en
voorraden.

23-12-2020
3

Nader onderzoek administratie, onderzoek (verdw enen) laser(apparatuur) en
voorraden en correspondentie daarover met derden.

06-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In elk geval w ordt rekening gehouden met het salaris curator.

31-03-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting
Vooralsnog nihil.
€ 9.246,00

25-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-03-2020
1

Toelichting
Vooralsnog nihil, maar het is de verw achting dat het UW V een regresvordering
zal indienen vanw ege de loongarantieregeling w aarop enkele w erknemers
voorafgaand aan het faillissement aanspraak hebben gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog nihil, maar de kosten voor de aanvraag van het faillissement
kw alificeren als preferent. Deze vordering is echter nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

31-03-2020
1

Toelichting
Deze crediteuren betreffen klanten die voor behandelingen vooruit hadden
betaald.
9

25-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 899,34

31-03-2020
1

€ 350.132,92

25-09-2020
2

Toelichting
Deze totale vordering bestaat voor EUR 325.000,00 uit een door de bestuurder
ingediende vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover zijn thans nog geen uitspraken te doen.

31-03-2020
1

Hierover zijn thans nog geen uitspraken te doen.

25-09-2020
2

Hierover zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

23-12-2020
3

Hierover zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

06-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren, bijw erken crediteurenlijst en financieel
verslag.

31-03-2020
1

Correspondentie met crediteuren, bijw erken crediteurenlijst en financieel
verslag.

25-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de bestuurder. De w erkzaamheden met betrekking tot dit
onderdeel zijn hiermee afgerond.

31-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- het veiligstellen van de overige administratie;
- de verkoop van de aanw ezige inventaris;
het voortzetten van het onderzoek naar de verw ijderde laserapparatuur
en voorraad.

31-03-2020
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
het voortzetten van het onderzoek naar de verw ijderde laserapparatuur
en voorraad en eventuele overige paulianeuze handelingen/betalingen.

25-09-2020
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- voortzetten (en indien mogelijk afronden) administratieonderzoek; en
- het voortzetten (en indien mogelijk afronden) van het onderzoek naar de
verw ijderde laserapparatuur en voorraad en eventuele overige paulianeuze
handelingen/betalingen.

23-12-2020
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- het voortzetten (en indien mogelijk afronden) van het
administratieonderzoek;

06-04-2021
4

- het voortzetten (en indien mogelijk afronden) van het onderzoek naar de
(verw ijderde) laserapparatuur, voorraad en eventuele overige paulianeuze
handelingen en correspondentie daarover met o.a. de advocaat van de
bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijk termijn.

31-03-2020
1

De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijk termijn.

25-09-2020
2

De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

23-12-2020
3

De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

06-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

06-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, correspondentie met de rechter-commissaris.

31-03-2020
1

Opstellen openbaar verslag.

25-09-2020
2

Opstellen openbaar verslag.

23-12-2020
3

Opstellen openbaar verslag.

06-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

