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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kelly Fashion Oostland B.V.

19-08-2020
1

Gegevens onderneming
Het kantoor van Kelly Fashion Oostland B.V. w as gevestigd aan de Grote Noord
17 te Hoorn. Daarnaast huurde Kelly Fashion Oostland B.V. zeven
w inkelruimtes in Hoorn, Purmerend, Heerhugow aard en Amsterdam-Noord.

19-08-2020
1

Kelly Oostland B.V. is opgericht op 29-03-2006

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
- w inkels in dameskleding
- w inkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment)
- w inkels in baby- en kinderkleding
- w inkels in herenkleding
- detailhandel in dames-, heren- en kinderkleding

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 5.379.266,00

€ -205.195,00

€ 1.853.762,00

2017

€ 6.126.931,00

€ 12.034,00

€ 1.868.084,00

19-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers betreffende de boekjaren 2017 en 2018 zijn afgeleid uit de
gepubliceerde jaarstukken 2018.

19-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
33

19-08-2020
1

Toelichting
Op 21 juli 2020 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren er 33
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 127.254,65

19-08-2020
1

Toelichting
Voornoemde som is nog exclusief een bedrag ad € 3.950 aan contante gelden.
De curator zal de gelden storten op de boedelrekening.
€ 107.103,88

23-11-2020
2

Toelichting
Deze verslagperiode is een bedrag van € 57.176,60 bijgeschreven bestaande
uit de opbrengst van de verkoop van de Opel Agila, restituties, kasgeld,
tegoed creditcard en saldo Rabobank rekening. Voorts zijn er facturen ten
behoeve van taxatiew erkzaamheden voldaan en is er een tussentijdse
salarisbeschikking uitgekeerd.
€ 90.805,94

22-02-2021
3

Toelichting
Deze verslagperiode zijn de rekeningen bij huisbankier Rabobank definitief
afgew ikkeld, zijn de verkoopmutaties na faillissement afgerekend met de
doorstarter, is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de uitkomsten
besproken met het bestuur.
€ 84.417,41
Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is definitief afgerond nu ook uitvoering is
gegeven aan de afspraken met het bestuur.

Verslagperiode

01-06-2021
4

Verslagperiode
van
21-7-2020

19-08-2020
1

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

23-11-2020
2

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

22-02-2021
3

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

01-06-2021
4

t/m
1-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

157 uur 54 min

2

58 uur 42 min

3

18 uur 48 min

4

14 uur 0 min

totaal

249 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator, advocaat en faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op:
-inventarisatie van de omvang van de boedel;
-veiligstellen van de administratie;
-analyseren van de financiële administratie ten behoeve van een eventuele
doorstart
-onderhandelingen in verband met de doorstart;
-communicatie bank;
-communicatie bestuurder;
-communicatie personeel en UW V;
-communicatie leveranciers in verband met eigendomsvoorbehoud.

19-08-2020
1

de w erkzaamheden hebben vooral gezien op:
- in kaart brengen en afw ikkelen verkoopopbrengst uit voortzetting
onderneming na faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek naar huurgarantieclaims;
- afw ikkelen bankrekening;
- gebruikelijke w erkzaamheden.

23-11-2020
2

de w erkzaamheden hebben vooral gezien op:
- afw ikkelen verkoopopbrengst uit onderneming na faillissement, inmiddels is
afgerekend met de doorstarter;
- rechtmatigheidsonderzoek is beëindigd en de uitkomsten zijn besproken met
het bestuur;
- de bankrekeningen die failliet hield bij haar huisbankier zijn opgeheven;
- gebruikelijke w erkzaamheden.

22-02-2021
3

De w erkzaamheden hebben, naast de gebruikelijke w erkzaamheden vooral
gezien op controle op de uitvoering van de afspraken met het bestuur.
Inmiddels is uitvoering gegeven aan die afspraken, zodat er kan w orden
afgew ikkeld.

01-06-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Kelly Oostland B.V. is op 29-03-2006 opgericht. De bestuurder en enig
aandeelhouder is Eastland Holding B.V..
Enig aandeelhouder en bestuurder van Eastland Holding B.V. is sinds 2006
Eastland Northend Beheer B.V..
Enig aandeelhouder en bestuurder van Eastland Northend Beheer B.V. is de
heer R. Oostland.
Op 21 juli 2020 is het faillissement van Kelly Fashion Oostland B.V.
uitgesproken, mr. M. Helmstrijd is aangesteld to curator in dit faillissement.

1.2 Lopende procedures

19-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-08-2020
1

Idem, onderzoek afgerond

23-11-2020
2

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn voldaan tot en met juli. De curator heeft de
assuradeur gemeld de verzekeringen voor de duur van 1 maand (augustus)
nog gestand te doen.

19-08-2020
1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

23-11-2020
2

1.4 Huur
Kelly Fashion Oostland B.V. huurde zeven w inkelruimtes:
- Grote Noord 113 te Hoorn
- Grote Noord 110 te Hoorn
- Grote Noord 17 te Hoorn
- Buikslotermeerplein 209 te Amsterdam
- Middenw aard 101-105 te Heerhugow aard
- W illem Eggertstraat 37 te Purmerend
- W illem Eggertstraat 41-43 te Purmerend

19-08-2020
1

De huurovereenkomsten zijn door de curator op 29 juli 2020 schriftelijk
opgezegd, zodat deze ingevolge van de Faillissementsw et eindigen per 29
oktober 2020.
Door de Rabobank zijn garanties verstrekt. Deze zijn uitbetaald en de
verplichting is daarmee vervallen.
Alle verhuurders beschikten over een bankgarantie. De verhuurders hebben
allen onder de garantie geclaimd bij de bank van gefailleerde, die tot uitkering
is overgegaan. Er zijn geen schulden aan verhuurders. Het onderzoek naar de
omvang van de claims en of deze terecht w aren is afgerond. Er zijn geen
noemensw aardige feiten naar voren gekomen. Het onderzoek is afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

23-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Op 16 juli 2020 is de eigen aangifte faillietverklaring ingediend. Het bestuur
van Kelly Fashion Oostland heeft het volgende als oorzaak van het
faillissement opgegeven.

19-08-2020
1

Kelly Fashion had begin dit jaar 8 vestigingen , w aarvan er nu nog 7 over zijn,
w aarin dames en
herenkleding w ordt verkocht.
Na een aantal jaren van verlies in een moeilijk retail landschap, een branche
en sector w aar velen het
zw aar hebben, heeft Kelly het zw aar gehad door hoge huren en hoge
personeelslasten met niet
toenemende omzetten.
Vooral door hoge huren op diverse locaties en hoge personeelslasten zijn de
omzetten niet meer
toereikend genoeg voor een rendabele bedrijfsvoering. Na een verlies in 2018
van ruim 205.000 euro en dan een verlies in 2019 van: 264.000 euro is er een
groot probleem ontstaan in solvabiliteit en liquiditeit. Helemaal nu ook nog de
corona periode aanbrak met de lockdow n in Nederland heeft dit geleid tot een
enorm omzetverlies in 2020.
Daarmee ontstonden grote tekorten om leveranciers en verhuurders te
betalen. Maar ook alle
belastingverplichtingen van maart tot en met heden moesten daarom
uitgesteld w orden.
De totale schuldenlast is daarmee opgelopen tot niet meer overbrugbare
proporties. Het zal onmogelijk zijn om de achterstanden op normale w ijze in te
lopen en daarom is er geen andere keuze dan faillissement aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

19-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
33

2.3 Ontslagaanzegging

19-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-7-2020

33

totaal

33

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 22 juli 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd
met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn, één en
ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .

19-08-2020
1

Alle data is overgedragen aan het UW V. Er is een collectief intakegesprek
gew eest. De coronamaatregelen zijn in acht genomen, de intake heeft
plaatsgevonden in tw ee sessies. Het UW V dient haar vordering nog aan te
melden in het faillissement.
Er is inmiddels een doorstart gerealiseerd. Er zijn per 29 juli 2020, 19
w erknemers overgegaan, 2 meer dan overeengekomen. Deze w erknemers zijn
afgemeld bij het UW V.

Geen w erkzaamheden meer. Het UW V moet haar vordering nog aanmelden.

23-11-2020
2

Idem.

22-02-2021
3

Het faillissement is gereed om te w orden afgew ikkeld.

01-06-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken

19-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie de inventariatielijst van FRD

€ 95.900,00

totaal

€ 95.900,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft de voorraad kleding en bedrijfsinventaris, alsmede een Ford Ka,
Volksw agen Caddy, een Ford Fiesta en een Vespa.
Voor een verdere beschrijving van de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar
de rapporten van FDR & Associés. De gew aardeerde voorraad is voor het
merendeel eigendom van consignatiehouders en leveranciers met een geldig
eigendomsvoorbehoud.

19-08-2020
1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en met
toestemming van de Rabobank als pandhouder alle activa onderhands
verkocht aan Nina Dulce B.V. voor een bedrag van € 120.800,00 exclusief de
kasgelden.
De koopsom is door de curator ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een voorrecht van de fiscus op de verkoopopbrengst van
inventaris.

19-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan de doorstarter. Onderdeel van de koop
is dat de doorstarter ook de w inkels ontruimt die niet w orden voortgezet. Het
gaat dan om een w inkel in Purmerend, een in Amsterdam-Noord en een in
Hoorn. De voorraad is voor het merendeel geleverd in consignatie, dan w el
onder voorbehoud van eigendom. De doorstarter heeft ook deze voorraad
overgenomen onder de toezegging dat hij tot een regeling komt met de
betreffende partijen. Voor het geval het niet tot overeenstemming zou komen,
kan de derde zijn eigendommen ophalen. Inmiddels is duidelijk dat vrijw el alle
leveranciers tot overeenstemming zijn gekomen met de doorstarter.

19-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie hiervoor
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhanden w erk is geen sprake

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

19-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder punt 6

19-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 525,00

€ 525,00

Kasgeld/kluisgeld

€ 9.981,15

€ 9.981,15

Viertal seizoenkaarten AJAX

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Opel Agila

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 17.375,00

€ 17.375,00

€ 423,50

€ 423,50

€ 33.304,65

€ 33.304,65

Vijftal Apple Iphones

Goodw ill, immateriële activa
Boedelbijdrage
totaal

Toelichting andere activa
De koper vergoedt tevens een bedrag van € 4.000,00 ter compensatie van een
reeds voor faillissement overgenomen leasecontract ter zake een Porsche
Cayenne.

19-08-2020
1

Een leverancier heeft beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud en deze is
erkend door de curator. De leverancier heeft de eigendommen opgehaald.
Gezien de daarmee gepaard gaande w erkzaamheden en kosten is er een
boedelbijdrage van € 350,- ex btw voldaan.
De Opel Agila w as voor faillissement verkocht voor € 2.000,00 aan een derde.
De opbrengst van de verkoop van de Opel Agila is gestort op de
boedelrekening.

23-11-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen, behoudens het storten van € 3.950,- contante gelden op de
boedelrekening

19-08-2020
1

Er is een bedrag van € 3.950,- aan contanten overgemaakt op de
boedelrekening.

23-11-2020
2

Er is een bedrag van € 3.742,71 aan huurgarantie gerestitueerd.

22-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten

19-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft formeel nog geen vordering aangemeld. W el is sprake van
ene latente bankschuld, daar de bank garant staat jegens de verhuurders.
Inmiddels hebben meerdere verhuurders onder de garantie geclaimd. De
verw achting is dat het banksaldo afdoende is om deze schulden te voldoen.
Een positief resterend banksaldo zal toegevoegd w orden aan het boedelactief.

Toelichting vordering van bank(en)
De schuld van gefailleerde aan de Rabobank is volledig voldaan middels
verrekening met de creditstand van gefailleerde bij de bank. Na verrekening
resteerde een bedrag voor de boedel van € 50.945,99. De bank heeft
inmiddels dit saldo overgemaakt aan de boedel. De curator heeft verzocht de
rekening op te heffen.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels heeft de huisbankier Rabobank gehoor gegeven aan het verzoek de
rekeningen op te heffen. Geen w erkzaamheden meer.

5.2 Leasecontracten

19-08-2020
1

23-11-2020
2

22-02-2021
3

5.2 Leasecontracten
Zie hiervoor. Voor faillissement heeft de voormalig bestuurder een financial
leaseovereenkomst overgenomen. De overw aarde is afgestort op de
boedelrekening. Voorts is sprake van een tw eetal operational lease contracten
ter zake een tw eetal voertuigen. De leasemaatschappij Stern is in contact
gebracht met de bestuurder voor de verdere afw ikkeling.

19-08-2020
1

Stern lease heeft haar vordering aangemeld in het faillissement. Geen
w erkzaamheden meer.

23-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op alle goederen, alsmede op het kasgeld.

19-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

19-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de verschillende claims beoordeeld en geverifieerd bij de
bestuurder. De claims zijn terecht. Tevens is sprake van verkoop in
consignatie. Met al deze partijen zijn inmiddels afspraken gemaakt over de
verkoop c.q. afgifte van de zaken.

19-08-2020
1

Deze verslagperiode is met de doorstarter Nina Dulce B.V. afgesproken dat zij
afrekent met hetgeen de leveranciers nog te vorderen kunnen hebben uit
hoofde van verkopen na faillissement. De opbrengst uit die verkopen is
bijgeschreven op de rekening die gefailleerde houdt bij de Rabobank. De
boedel heeft vervolgens met Nina Dulce B.V. afgesproken dat zij de kostprijs
uit deze verkopen doorstort aan Nina Dulce B.V.. Het gaat om een bedrag van
€ 19.940,44. In Totaal is er na faillissement voor € 41.262,21 aan kleding
verkocht.

23-11-2020
2

Geen w erkzaamheden meer. Afgelopen verslagperiode is afgerekend met de
doorstarter.

22-02-2021
3

5.6 Retentierechten
Nog niet van gebleken.

19-08-2020
1

Neen.

23-11-2020
2

5.7 Reclamerechten
Een enkele crediteur deed een beroep op het recht van reclame. Inmiddels is
met deze crediteur al een regeling getroffen door koper.

19-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nu de bank vrijw el zeker geen vordering heeft vervalt de gehele
boedelopbrengst aan de boedel.

19-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen saldo bank. Na faillissement hebben diverse mutaties
plaatsgevonden. Zie punt 6. Komende verslagperiode w ordt verw acht dat met
de bank tot een afw ikkeling kan w orden gekomen en de rekening van failliet bij
de bank kan w orden opgeheven.

19-08-2020
1

Het saldo van de Rabobank ad in totaal € 50.945,99 is gestort op de
boedelrekening.

23-11-2020
2

De bank is verzocht de rekeningen op te heffen w aarna er geen
w erkzaamheden meer te verrichten zijn.
Geen w erkzaamheden meer.

22-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w aren alle w inkels gesloten. Het personeel zat thuis.
Daar er w el interesse vanuit de bestuurder en derden w as om door te starten
zijn met instemming van de rechter-commissaris de w inkels w eer opengesteld
voor publiek. Op 29 juli 2020 is een doorstart bereikt. De w inkels zijn op 24,25,
27 en 28 juli open gew eest voor rekening en risico van de boedel.

6.2 Financiële verslaglegging

19-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Mede dankzij de nauw gezette voorraad- en kasadministratie en met behulp
van een extern IT-bedrijf en financieel onderzoeker w as het mogelijk om de
verkopen na faillissement nauw gezet te volgen. Mede met het oog op de
afrekening met de leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud hadden
geleverd of goederen in consignatie hadden geleverd. Komende
verslagperiode zal de finale afrekening plaatsvinden. In totaal is er voor €
41.262,21 aan voorraad verkocht in de vier dagen. De marge en opbrengst
voor de boedel is ca. € 20-21K. De details w orden op dit moment bestudeerd
met alle betrokkenen. Mogelijk is zelfs een hoger bedrag gerealiseerd voor de
boedel. De idee is dat koper met alle leveranciers (met eigendomsvoorbehoud)
afrekent en de boedel afrekent met koper.

19-08-2020
1

Zie ook onder punt 5. Inmiddels is er afgerekend met koper Nina Dulce B.V., die
de vorderingen van de leveranciers heeft voldaan. Het gaat om een bedrag
van € 19.940,44 van de verkoopopbrengst van € 41.262,21. Het saldo komt
toe aan de boedel.

23-11-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afrekenen met leveranciers c.q. koper

19-08-2020
1

Zie 6.2. geen w erkzaamheden meer. Zoveel een leverancier onverhoopt toch
nog meent een vordering te hebben op de boedel uit hoofde van de verkopen
na faillissement heeft Rob Oostland (voormalig bestuurder)/Nina Dulce B.V. een
vrijw aring verstrekt aan de boedel.

23-11-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

19-08-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-08-2020

1
Het onderzoek is afgerond. De administratie voldoet aan de eisen die de w et
stelt.

23-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

19-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de oprichting dateert uit 2006 is een eventuele vordering tot volstorting
komen te verjaren. Geen onderzoek meer.

19-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Inmiddels heeft een externe partij de administratie onderzocht op onder meer
onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen. De bevindingen zullen nader
bestudeerd w orden en zo nodig besproken w orden met de bestuurder.

Toelichting
De bevindingen zijn eerst per post en later ook tijdens een bespreking met het
bestuur en zijn financieel adviseur besproken. Het bestuur heeft te kennen
gegeven 24 februari 2021 inhoudelijk te reageren op de bevindingen.

Toelichting
Ten aanzien van een aantal punten uit het rechtmatigheidsonderzoek is een
discusssie gevoerd met het bestuur. Na onderhandelingen is met het bestuur
een regeling getroffen, inhoudende de betaling door het bestuur van in
totaal € 25.000,- te voldoen in tw ee termijnen van elk € 12.500,-. Aan die
regeling, w elke met instemming van de rechter-commissaris tot stand is
gekomen - is inmiddels uitvoering gegeven.

7.6 Paulianeus handelen

19-08-2020
1

23-11-2020
2

22-02-2021
3

01-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2020
1

In onderzoek

23-11-2020
2

Toelichting
Zie 7.5

Toelichting
Zie 7.5.

22-02-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een extern
bureau een Info Scan uit laten voeren met betrekking tot de digitale
administratie over de jaren 2017 – 2020.

22-02-2021
3

Bij het uitvoeren van de Info Scan is gebruik gemaakt van:
- uit het administratiepakket Accountview verkregen financiële data;
- informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- de ontvangen concept-jaarrekeningen 2018 en 2019;
- de ontvangen proef-en saldibalansen 2017-2020;
- de uit analysesoftw are geëxporteerde proef- en saldibalansen 2017 – 2020.
De gegevens die uit de Info Scan zijn verkregen zijn door de curator nader
bestudeerd. Daaruit zijn een aantal vragen naar voren gekomen die aan de
failliet zijn gesteld.
De vragen zien op:
- financiële vaste activa;
- rekeningen-courant;
- overige vorderingen en overlopende activa;
- leningen;
- w inst- en verliesrekening;
- managementovereenkomst.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard)
onderzoeken verrichten.

19-08-2020
1

Zie 7.5

23-11-2020
2

Zie 7.5

22-02-2021
3

Geen w erkzaamheden meer

01-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.796,63

19-08-2020
1

Toelichting
Insolvit B.V.
€ 12.974,44

23-11-2020
2

Toelichting
Nuijten & Nederpel, € 7.547,81
FDR & Associés, € 3.630,00
€ 97.234,18

01-06-2021
4

Toelichting
UW V: € 83.701,88
Nuijten & Nederpel: € 557,86

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 189.017,00

19-08-2020
1

Toelichting
Kelly Fashion Oostland B.V. : € 118.779,00
Fiscale eenheid Kelly Fashion Oostland B.V. en Eastland Holding B.V.: €
70.238,00
€ 274.142,00

23-11-2020
2

Toelichting
Kelly Fashion Oostland B.V. : € 139.901,00
Fiscale eenheid Kelly Fashion Oostland B.V. en Eastland Holding B.V.: €
134.241,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal haar vorderingen later in het faillissement aanmelden.

Toelichting
Nog ongew ijzigd.

Toelichting
Idem.
€ 56.145,27

8.4 Andere pref. crediteuren

19-08-2020
1

23-11-2020
2

22-02-2021
3

01-06-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 463,93

23-11-2020
2

Toelichting
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkw artier

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

19-08-2020
1

Toelichting
Er zijn 8 leveranciers die een vordering hebben ingediend ad totaal €
147.347,51.

25

23-11-2020
2

Toelichting
Inmiddels zijn alle vorderingen van de bekende leveranciers voldaan door
derden. Zie punt 5 en 6 voor een toelichting.
26

22-02-2021
3

27

01-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 184.986,54

19-08-2020
1

Toelichting
Daar er per 29/7 sprake is van een doorstart en de afw ikkeling van de posities
van de leveranciers met eigendomsvoorbehoud en de consignatiehouders
onderdeel is van de overname, is de verw achting dat deze positie gereduceerd
w ordt tot een gering bedrag.
€ 73.914,08

23-11-2020
2

€ 74.304,37

22-02-2021
3

€ 74.236,54

01-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-08-2020
1

nog niet bekend.

23-11-2020
2

De curator zal het faillissement voordragen voor vereenvoudige afw ikkeling.

01-06-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden. Nader in kaart brengen vorderingen bank en
leveranciers.

19-08-2020
1

Gebruikelijke w erkzaamheden. De bank heeft geen vordering. De leveranciers
zijn allen voldaan door koper Nina Dulce B.V.

23-11-2020
2

Gebruikelijke w erkzaamheden.

22-02-2021
3

Zie 8.3

01-06-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van een procedure.

19-08-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

19-08-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken
verrichten, w aaronder rechtmatigheidsonderzoek.

19-08-2020
1

Voorts zal de curator verder onderzoek doen naar de claims onder de
huurgaranties en vervolgens afw ikkelen met de bank.
Tenslotte zal de curator de verkopen na faillissement afw ikkelen.
Na bestudering van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek, zal
beoordeeld w orden of een bespreking met het bestuur op zijn plaats is.

23-11-2020
2

Er zijn geen verdere w erkzaamheden meer.
De bespreking met het bestuur heeft inmiddels plaatsgevonden. Al naar gelang
de reactie w ordt bepaald of er nog vervolgstappen nodig zijn.

22-02-2021
3

Zie 7.5. De bespreking van het rechtmatigheidsonderzoek heeft geresulteerd
in een regeling, w aar inmiddels uitvoering aan is gegeven door het bestuur.

01-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-08-2020
1

nog niet bekend.

23-11-2020
2

Zie 10.1.

22-02-2021
3

De curator heeft verder geen w erkzaamheden meer te verrichten. De curator
draagt het faillissement voor vereenvoudigde afw ikkeling voor.

01-06-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
1-6-2021

01-06-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

19-08-2020
1

Zie plan van aanpak.

23-11-2020
2

Zie plan van aanpak.

22-02-2021
3

De curator draagt het faillissement voor vereenvoudigde afw ikkeling voor.

01-06-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

