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Algemene gegevens
Naam onderneming
La Bella Living B.V.

02-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap La Bella Living B.V., statutair gevestigd te Schagen,
kantoorhoudende te 1766 HM W ieringerw aard aan het adres Molenw eg nr. 37
B en w inkel houdende te 1771 CR W ieringerw erf aan het adres Fazantstraat
nr. 18 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58702245.

02-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Detailhandel via internet
in huis- en tuinartikelen. Tevens kleinhandel in brocante meubels en
w oonaccessoires via internet.

Financiële gegevens

02-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ -863,00

2014

€ -11.788,00

Balanstotaal

2015

€ 11.093,00

€ -854,00

€ 11.370,00

2016

€ 56.727,00

€ 16.711,00

€ 16.727,00

2017

€ 16.000,00

2018

€ 12.000,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens betreffen schattingen van de bestuurder. Over de jaren
2017 en 2018 zijn nog geen jaarrekeningen opgemaakt. De jaarrekeningen
over de jaren daarvoor zijn thans niet beschikbaar.

02-10-2019
1

Van de accountant heeft de curator de jaarrekening over het jaar 2016
ontvangen.

15-01-2020
2

Van de bestuurder heeft de curator begrepen dat de omzet over het jaar
2016 substantieel hoger w as dan de andere jaren in verband met het feit dat
er voor dat jaar voor gekozen is om de w erkzaamheden van de partner van
de bestuurder van La Bella Living B.V. via La Bella Living B.V. te laten lopen.
In verband hiermee w as de partner van de bestuurder dat jaar ook in
loondienst bij La Bella Living B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

02-10-2019
1

Toelichting
De bestuurder/aandeelhouder is w elisw aar w erkzaam bij c.q. voor La Bella
Living B.V., doch is formeel niet in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

02-10-2019
1

€ 3.171,94

15-01-2020
2

Toelichting
Op de faillissementsrekening is een saldo groot € 2.909,79 aanw ezig. Vanuit
de verkoop van de voorraden is in contanten nog een bedrag van € 262,15
aanw ezig. Dit bedrag zal binnen afzienbare termijn w orden overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-9-2019

02-10-2019
1

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

15-01-2020
2

t/m
6-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 10 min

2

4 uur 30 min

totaal

11 uur 40 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
La Bella Living B.V. is op 4 september 2013 opgericht. De eerste inschrijving in
het handelsregister is van 5 september 2013.

02-10-2019
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van La Bella Living B.V. is mevrouw G. de
Ruijter.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as La Bella Living B.V. als
gedaagde partij betrokken bij een procedure die door de voormalig verhuurder
aanhangig w as gemaakt bij de kantonrechter. De procedure stond op dat
moment reeds voor verstekvonnis. Op 11 september 2019 is er een
verstekvonnis gew ezen w aarbij de vordering van de voormalig verhuurder
volledig is toegew ezen en La Bella Living B.V. is veroordeeld in de
proceskosten.

02-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Van de bestuurder heeft de curator vernomen dat er geen sprake w as van
lopende verzekeringen. Als gevolg van betalingsachterstanden w aren eerder
afgesloten verzekeringen reeds beëindigd.

02-10-2019
1

1.4 Huur
La Bella Living B.V. huurt het w inkelpand aan de Fazantstraat nr. 18 te
W ieringerw erf.

02-10-2019
1

De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met in acht neming van de
kortst mogelijke opzegtermijn. De huurovereenkomst zal in ieder geval 1
januari 2020 eindigen.
In onderling overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst per 7
november 2019 beëindigd. Op dat moment is het w inkelpand w eer
beschikbaar gesteld aan de verhuurder.

15-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. Uitgaande van de informatie van de bestuurder is
eenvoudigw eg sprake van een terugval in omzet met als gevolg dat de omzet
de kosten zijn gaan overstijgen.

02-10-2019
1

Ook uitgaande van de inmiddels ontvangen financiële informatie lijkt
geconstateerd te moeten w orden dat de bedrijfsvoering zelfstandig nimmer
rendabel is gew eest. Enkel het jaar dat ook de bedrijfsactiviteiten van de
partner van de bestuurder ook vanuit La Bella Living B.V. plaatsvonden, is er
sprake gew eest van w inst. Alle andere jaren is c.q. lijkt sprake te zijn
gew eest van verlies.

15-01-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er geen sprake van in
dienst zijnd personeel. In het verleden is de bestuurder/aandeelhouder w el bij
La Bella Living B.V. in loondienst w erkzaam gew eest, doch omdat dit financieel
niet uit kon, is dit dienstverband beëindigd w aarbij de
bestuurder/aandeelhouder feitelijk w el voor La Bella Living B.V. is blijven
w erken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

02-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet gebleken is dat La Bella Living B.V. zelf eigenaar is van enige onroerende
zaak.

02-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover gesteld zou moeten w orden dat er sprake is van bedrijfsmiddelen,
dan betreft dit een tw eetal pinapparaten.

02-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover nodig zal de curator de belangen van de Belastingdienst
behartigen. In ieder geval vooralsnog is niet gebleken dat de activa zijn
verpand.

02-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mogelijk dat de beide pinapparaten dienen te w orden verkocht.

02-10-2019
1

De beide pinapparaten zijn gelijktijdig met de voorraden verkocht.

15-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

meubilair en kleding

€ 3.049,92

€ 0,00

totaal

€ 3.049,92

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het w inkelpand is nog enige hoeveelheid (brocante) meubilair aanw ezig.
Tevens is er nog kleding aanw ezig.

02-10-2019
1

In eerste instantie is getracht om met een uitverkoop zo veel mogelijk
voorraden te verkopen. Zow el vanuit het w inkelpand als via internet. Voor
zover dit niet is gelukt, is uiteindelijk in overleg met de bestuurder de
beslissing genomen om de resterende voorraad te verkopen aan één partij.
Alle voorraden zijn inmiddels verkocht.

15-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor de kleding geldt dat deze aan de leverancier zijn geretourneerd omdat
deze een beroep op eigendomsvoorbehoud kon doen. Getracht zal w orden de
nog aanw ezige (brocante) meubels te verkopen. In verband hiermee heeft er
reeds een uitverkoop plaatsgevonden. Daarnaast vindt ook nog verkoop via
internet plaats.

02-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa dan de aanw ezige voorraad.

02-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

02-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
vordering in rekening-courant op de
bestuurder

€ 6.548,00

totaal

€ 6.548,00

Toelichting debiteuren
Aankopen vonden plaats à contant dan w el per pinbetaling, voorafgaande dan
w el uiterlijk met de aankoop c.q. levering.

02-10-2019
1

Uit de jaarrekening over het jaar 2016 blijkt dat La Bella Living B.V. per 31
december 2016 een vordering op haar bestuurder/aandeelhouder had groot
€ 6.548,00. Vooralsnog is niet gebleken dat de bestuurder/aandeelhouder
deze schuld aan La Bella Living B.V. in de periode daarna heeft ingelost.

15-01-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

02-10-2019
1

De curator zal de bestuurder/aandeelhouder nogmaals aanschrijven in
verband met de door hem geconstateerde vordering per 31 december 2016.
De bestuurder/aandeelhouder is eerder door de curator aangeschreven met
het verzoek om een reactie. Tot op heden heeft de curator nog geen
inhoudelijke reactie ontvangen.

15-01-2020
2

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

02-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as op de bankrekeningen
bij ING Bank N.V. in totaal sprake van een positief saldo groot € 124,02.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft de saldi op de bankrekeningen overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
Gebleken is dat er ten tijde van het uitspreken van het faillissement ook nog
sprake w as van een bankrekening bij Knab Bank. Het saldo op deze

15-01-2020
2

bankrekening w as beperkt negatief. In overleg met Knab Bank is deze
bankrekening opgeheven. Vooralsnog heeft Knab Bank geen vordering
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet gebleken is dat er sprake is van leasecontracten.

02-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet gebleken is dat La Bella Living B.V. zekerheden aan derden heeft
verstrekt.

02-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van de kleding heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator heeft dit beroep erkend en de nog aanw ezige kleding is
opgehaald. Andere beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn afgew ezen omdat
de in het verleden ingekochte activa niet langer aanw ezig w aren.

02-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft nog geen enkele partij zich op een retentierecht beroepen.

02-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft nog geen enkele partij zich op een reclamerecht beroepen.

02-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

02-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal ING Bank N.V. verzoeken op het aanw ezige saldo over te maken
naar de faillissementsrekening. Dit betreft zow el het saldo zoals aanw ezig ten
tijde van het uitspreken van het faillissement als de bedragen die nadien nog
zijn bijgeschreven in verband met verkopen die nadien hebben
plaatsgevonden.

02-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator tracht in overleg met de bestuurder/aandeelhouder tot een
(uit)verkoop van de nog aanw ezige voorraden te komen.

02-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nog niet van toepassing, althans volgt bij het volgende verslag.

02-10-2019
1

De voortzetting van de onderneming heeft er toe geleid dat in totaal een
bedrag van € 3.049,92 is ontvangen. Om de bankrekening bij ING Bank N.V.
beschikbaar te houden, is een bedrag van € 2,00 aan kosten gemaakt.

15-01-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met de aandeelhouder/bestuurder in verband met het te volgen
trajecten om te komen tot een uitverkoop van de nog aanw ezige activa.

02-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

02-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

02-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2016 is op 24 oktober 2017 gedeponeerd. Over
de jaren 2017 en 2018 zijn nog geen jaarrekeningen opgemaakt.

02-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Onbekend. De curator beschikt nog niet over de jaarrekening.

02-10-2019
1

De verklaring bij de jaarrekening over het jaar 2016 betreft een
samenstellingsverklaring.

15-01-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend. Voor zover de aandelen ten tijde van de oprichting niet zijn
volgestort, geldt dat de hieruit voortvloeiende vordering reeds is verjaard.

02-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. In acht nemende dat verzuimd is over te gaan tot het (laten)
opmaken en deponeren van de jaarrekening over het jaar 2017 geldt w el het
w ettelijk vermoeden van artikel 2:248 BW .

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aangeschreven en geïnformeerd omtrent het
w ettelijk vermoeden van artikel 2:248 BW en heeft de bestuurder verzocht
hier op te reageren. In zijn algemeenheid heeft de bestuurder aangegeven
dat zij betw ist dat zij aansprakelijk kan w orden gehouden, doch deze
betw isting is tot op heden niet onderbouw d en/of gemotiveerd.

02-10-2019
1

15-01-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

02-10-2019
1
15-01-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de aankomende periode in ieder geval nader onderzoek doen
naar de bedrijfsvoering in de periode voorafgaande aan het uitspreken van het
faillissement en de achtergronden van het faillissement.

02-10-2019
1

De curator zal de bestuurder opnieuw aanschrijven in verband met de
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Afhankelijk van de reactie zal de
curator bezien of de bestuurder w el of niet formeel aansprakelijk dient te
w orden gesteld.

15-01-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval zal er sprake zijn van een boedelvordering vanuit de verhuurder.

Toelichting
De verhuurder heeft nog geen boedelvordering ingediend. Zekerheidshalve is
er voor gekozen om de verhuurder op dit punt aan te schrijven.

02-10-2019
1

15-01-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.354,00

02-10-2019
1

€ 14.748,00

15-01-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
W aarschijnlijk niet van toepassing.

02-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
In afw achting.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

02-10-2019
1

13

15-01-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.260,52

02-10-2019
1

€ 22.882,42

15-01-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In afw achting. De curator acht zich nog niet in staat om een inschatting te
maken omtrent de w ijze w aarop het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

02-10-2019
1

De w ijze van afw ikkeling van het faillissement zal naar verw achting volledig
afhankelijk zijn van de bestuurdersaansprakelijkheidskw estie.

15-01-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere aanschrijving en inventarisering van de crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal nader onderzoek doen omtrent de exacte achtergrond van het
faillissement en zal trachten te komen tot verkoop van de aanw ezige
activa/voorraad. Ook de crediteuren zullen w orden aangeschreven.

02-10-2019
1

Met de bestuurder/aandeelhouder zal de curator in overleg treden voor
zow el de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid als de mogelijke vordering
in rekening-courant.

15-01-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator is nog niet in staat een inschatting te maken omtrent de termijn
w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

02-10-2019
1

Het streven van de curator is om het faillissement voor 1 januari 2021 af te
ronden.

15-01-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

15-01-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van aanpak".

02-10-2019
1

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder "10.1 Plan van
aanpak".

15-01-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

