Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
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R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr M. Bonefaas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pechhulp On Demand C.V.

10-10-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming is op 1 augustus 2017 opgericht.

10-10-2018
1

Uit de aangetroffen administratie en met name de documenten die zien op een
procedure tegen een ex-w erknemer valt af te leiden dat Pechhulp On Demand
C.V. in 2017 de activiteiten van KMN Scooters Hoorn C.V. - tevens in
faillissement - heeft voortgezet.

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich vanuit een w inkel in Hoorn bezig met reparatie van
scooters en verkoop van scooteronderdelen. Voorts w erd pechhulp geboden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 16.059,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

10-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

10-10-2018
1

Op de computers van gefailleerde is een zeer summiere administratie
aangetroffen in de vorm van een Excel-bestand w aarin de inkopen en
verkopen over 2018 zijn bijgehouden. Aan omzet in de maanden januari t/m
half augustus 2018 is € 16.059 geboekt.

11-01-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-10-2018
1

Toelichting
Vanw ege overgang van onderneming is sprake gew eest van een
dienstverband met een w erknemer.

Boedelsaldo
€ 173,07

10-10-2018
1

Toelichting
Creditsaldo rekening ING Bank N.V.
€ 91,07

11-04-2019
3

Toelichting
Credit:
Kasgeld ad € 98,Debet:
Dhr. Poland uitw inningskosten ad € 180,-

€ 1.622,57
Toelichting
Door ProVeiling is de eerste 20% van de veilingsopbrengst ad € 2.076,-,
conform het gedane betalingsvoorstel, overgeboekt. Daarnaast is de factuur
van Viginti B.V., zijnde de taxatiekosten, ad € 544,50 voldaan.

Verslagperiode

11-07-2019
4

Verslagperiode
van
11-9-2018

10-10-2018
1

t/m
10-10-2018
van
11-7-2019

17-10-2019
5

t/m
17-10-2019
van
17-10-2019

17-01-2020
6

t/m
17-1-2020
van
17-1-2020

17-04-2020
7

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

16-10-2020
8

t/m
16-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

115 uur 27 min

2

43 uur 30 min

3

7 uur 30 min

4

0 uur 42 min

5

1 uur 54 min

6

0 uur 42 min

7

0 uur 48 min

8

1 uur 30 min

9

2 uur 0 min

totaal

174 uur 3 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de tw eede verslagperiode is tijd besteed aan achterhalen van, en de
verkoop en afw ikkeling van de activa. Verder is tijd besteed aan de afw ikkeling
van eigendomsposities van derden, het achterhalen van kentekenbew ijzen en
sleutels, alsmede aan het ontsluiten en onderzoeken van de administratie.

11-01-2019
2

In de derde verslagperiode is tijd besteed aan afw ikkeling van de verkoop van
de activa.

11-04-2019
3

De curator heeft de ontw ikkelingen in het faillissement van Proveiling (ReGoed
B.V.) afgew acht. Op 9 januari 2020 is in dit faillissement het tw eede verslag
door de curator, mr. S.L. Edzinga, ingediend. Het tw eede verslag geeft er geen
blijk van dat er een uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen w orden
gedaan.

17-01-2020
6

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een minnelijke regeling met
de bestuurder van ReGoed B.V. bereikt. Aan de boedel zal tegen finale
kw ijting 20% van ** w orden voldaan.

30-04-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer L. Meppe - tevens in faillissement - is beherend vennoot van de CV. De
heer G. Koopman te W ormerveer zou stille vennoot van de CV zijn.

10-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

10-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

10-10-2018
1

Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

11-04-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de w inkellocatie aan de Lange Kerkstraat te Hoorn. Met de
verhuurder is afgesproken dat de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
zal w orden beëindigd zodra de veiling van de activa gereed is en tot
bezemschone oplevering kan w orden gekomen. Streefdatum is 1 november
2018.

10-10-2018
1

De w inkellocatie is op 2 november 2018 opgeleverd aan de verhuurder.

11-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Faillissementsaanvraag door ex-w erknemer met loonvordering.

10-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-10-2018
1

Toelichting
Vanw ege overgang van onderneming is sprake gew eest van een
dienstverband met een w erknemer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
geen, w erknemer is 2 januari 2018 uit dienst getreden

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek aanspraken w erknemer, bijeenkomst UW V / w erknemer

10-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

10-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

10-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris, voorraad, scooters

€ 2.076,00

totaal

€ 2.076,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de w inkel Lange Kerkstraat 27 zijn een aantal scooters, inventaris en
w inkelvoorraad aangetroffen. Voorts is een voorraad scooters in en nabij een
zeecontainer op een opslagterrein te Nibbixw oud aangetroffen. Tot slot is een
bedrijfsbus aangetroffen op een parkeerterrein te Hoorn.
Enkele eigenaren van scooters hebben zich gemeld. De posities van de
eigenaren w ordt afgew ikkeld met behulp van controle van de
kentekenbew ijzen en/of w erkbonnen en/of mededelingen van de betrokkenen.

10-10-2018
1

De activa zijn inmiddels via een veiling verkocht. Afw ikkeling van de verkoop
heeft vertraging opgelopen vanw ege de tenaamstelling van de scooters. De
eigendomsposities van derden zijn afgew ikkeld.

11-01-2019
2

Afw ikkeling van de verkoop van de activa heeft vertraging opgelopen vanw ege
betalingsproblemen bij het veilinghuis.

11-04-2019
3

Met het veilinghuis is een betalingsregeling getroffen.

11-07-2019
4

Het veilinghuis is gefailleerd. De directie heeft aangegeven een doorstart te
w illen bew erkstelligen, w aarbij een crediteurenakkoord zou w orden
aangeboden. De komende verslagperiode zullen de ontw ikkelingen w orden
gevolgd. Bij gebreke van een reële verw achting op nadere betalingen zal het
faillissement voor opheffing w orden voorgedragen.

17-10-2019
5

Volgens het tw eede verslag in het faillissement van ReGoed B.V. is er recent
sprake gew eest van een doorstart in beperkte vorm. De curator heeft bericht
van de directeur van de doorstarter ontvangen over een mogelijk
crediteurenakkoord.

17-01-2020
6

Zoals reeds opgemerkt, ligt het niet in de lijn der verw achting dat er betalingen
zullen vloeien uit de faillissementsboedel van het veilinghuis.
Er is nog steeds overleg met de voormalige bestuurder over een mogelijk
akkoord. De effectuering daarvan is afhankelijk van financiering en zou
vertraagd w orden door de coronacrisis.

17-04-2020
7

Overleg met de voormalig bestuurder van veilingbedrijf ReGoed B.V. heeft nog
niet tot een oplossing geleid. Volgens de advocaat van de bestuurder, die
tevens curator in een tw eetal faillissementen is, w aarin dezelfde problematiek
speelt, vindt overleg plaats met een nieuw e investeerdersgroep en tracht de
voormalig bestuurder een lening van zijn ouders te verkrijgen. Daarbij is een
deadline van 31 december 2020 genoemd.

16-10-2020
8

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een minnelijke regeling met
de bestuurder van ReGoed B.V. bereikt. Aan de boedel zal tegen finale
kw ijting 20% van het verschuldigde bedrag w orden voldaan. Dit bedrag zou
inmiddels op de boedelrekening moeten zijn ontvangen. Echter, op dit
moment kan de curator als gevolg van de w ijziging naar een andere bank,
Caceis Bank, nog niet nagaan of dit schikkingsbedrag is ontvangen. Nadat
ontvangst van het bedrag zal tot afw ikkeling van het faillissement w orden
overgegaan.

30-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De activa is getaxeerd. In de komende verslagperiode zal de curator tot
verkoop van de activa overgaan.

10-10-2018
1

De activa zijn inmiddels via een veiling verkocht.

11-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor w at betreft de voorraad zie 3.3 t/m 3.5. Er is geen sprake van
onderhanden w erk

10-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie 3.5

10-10-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Er is geen debiteurenadministratie aangetroffen. Enkele w erkbonnen
vermelden openstaande bedragen, maar de beperkte hoogte van de
openstaande bedragen en de ouderdom van de w erkbonnen rechtvaardigt
geen verdere bemoeienis door de curator.

10-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

10-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering.

10-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van enkele scooters w orden eigendomsclaims afgew ikkeld. Het betreft
voormalig klanten.

10-10-2018
1

De eigendomsclaims zijn afgew ikkeld.

11-01-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet geclaimd.

10-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet geclaimd.

10-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek en afw ikkeling eigendomsclaims

10-10-2018
1

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

10-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

10-10-2018
1

Artikel 3:15i BW bepaalt dat een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep
uitoefent, verplicht is van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn
bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige w ijze
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige w ijze te bew aren, dat te allen tijde zijn
rechten en verplichtingen kunnen w orden gekend.

11-01-2019
2

Uit de administratie van gefailleerde blijkt niet dat aan deze verplichting is
voldaan. W elisw aar is een Excel-bestand aangetroffen met de inkopen en
verkopen in 2018 doch deze is niet bijgew erkt tot datum faillissement.
Gefailleerde is medio 2017 opgericht en over 2017 is niet een dergelijk bestand
aangetroffen. Ook w ijzen de onduidelijkheden over de eigendommen van o.a.
scooters op een onvoldoende bijgehouden administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

10-10-2018
1

11-01-2019
2

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van paulianeuze
handelingen. Vanw ege de gebrekkige administratie is het onderzoek
noodgedw ongen ook zeer beperkt gebleven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

10-10-2018
1

Vanw ege de gebrekkige administratie is het onderzoek noodgedw ongen
beperkt gebleven.

11-01-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Maatregelen ter bew aring en openstelling administratie en onderzoek naar de
inhoud van de administratie

10-10-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-10-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.971,00

10-10-2018
1

Toelichting
Vooralsnog voornamelijk aanslagen motorrijtuigenbelasting
€ 7.701,00

11-01-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aanvullende aanslag Omzetbelasting ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

10-10-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De vordering van de aanvrager van het faillissement, de ex-w erknemer, zal
nog w orden gespecificeerd. Dit zal bij het volgende verslag duidelijk zijn.
€ 7.667,40

10-10-2018
1

11-01-2019
2

Toelichting
Dit betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

10-10-2018
1

Toelichting
Er hebben zich vooralsnog bijzonder w einig concurrente crediteuren gemeld. Er
is door gefailleerde ook nog geen crediteurenlijst verstrekt.
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.104,81

10-10-2018
1

€ 4.123,34

11-01-2019
2

€ 4.211,67

11-07-2019
4

Toelichting
De Gemeente Hoorn heeft een aanvullende vordering aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de inmiddels bestede tijd is het niet te verw achten dat er een uitkering
aan de crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

10-10-2018
1

Er zal geen uitkering aan de crediteuren kunnen plaatsvinden.

30-04-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, plaatsen op lijst.

10-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-10-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie, afw ikkeling eigendommen derden, verkoop activa,
w erkzaamheden i.v.m. crediteuren en afw ikkeling

10-10-2018
1

Afw ikkeling opbrengst activa.

11-04-2019
3

De curator zal het voorstel van de doorstarter afw achten.

17-01-2020
6

Er is nog steeds overleg met de voormalige bestuurder over een mogelijk
akkoord. De effectuering daarvan is afhankelijk van financiering en zou
vertraagd w orden door de coronacrisis.

17-04-2020
7

Het overleg met de voormalig bestuurder van ReGoed B.V. is nog gaande.

16-10-2020
8

Het overleg met de voormalig bestuurder van ReGoed B.V. heeft tot een
oplossing in der minne geleid.

30-04-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

10-10-2018
1

Onbekend. De afw ikkeling loopt vertraging op door betalingsproblemen bij het
veilinghuis.

11-04-2019
3

Het veilinghuis is gefailleerd. De directie heeft aangegeven een doorstart te
w illen bew erkstelligen, w aarbij een crediteurenakkoord zou w orden
aangeboden. De komende verslagperiode zullen de ontw ikkelingen w orden
gevolgd. Bij gebreke van een reële verw achting op nadere betalingen zal het
faillissement voor opheffing w orden voorgedragen.

17-10-2019
5

De curator zal het voorstel van de doorstarter afw achten, w aarna tot opheffing
van het faillissement zal w orden zorggedragen.

17-01-2020
6

Na ontvangst van het schikkingsbedrag zal het faillissement voor afw ikkeling
w orden voorgedragen.

30-04-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal tot afw ikkeling van de veiling w orden
overgegaan en zal vervolgens het faillissement w orden afgew ikkeld.

11-01-2019
2

De afw ikkeling loopt vertraging op door betalingsproblemen bij het veilinghuis.

11-04-2019
3

Afw ikkeling voorstel doorstarter en opheffing.

17-01-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

