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Algemene gegevens
Naam onderneming
W aterw olf Brasserie Badhoevedorp B.V.

29-09-2020
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 68978804
Handelsnaam: W aterw olf Gastrobar
Statutaire zetel: Badhoevedorp
Vestigingsadres: Zeemanlaan 1 te (1171 BC) Badhoevedorp

Activiteiten onderneming

29-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is opgericht bij akte van 14 juni 2017. Gefailleerde exploiteerde
een restaurant/brasserie in het gehuurde aan het vestigingsadres.

29-09-2020
1

Gefailleerde w as voor de lock-dow n al van plan om de onderneming te
verkopen. Daarover zijn al in begin maart 2020 gesprekken gevoerd met AW
Horecamakelaars en op 11 maart 2020 heeft gefailleerde met AW
Horecamakelaars een overeenkomst van opdracht tot verkoop van de
onderneming gesloten. Op 9 juli 2020 is een eerste bieding ontvangen van €
45.000,=. Er is op 10 juli 2020 een tegenbod gedaan van € 130.000,= maar
het verschil w as te groot.
Gefailleerde heeft op 19 juli 2020 haar onderneming gestaakt omdat de
exploitatie door teruglopende resultaten als gevolg van covid-19,
verliesgevend w as en er geen vooruitzicht bestond op verbetering.
Er dienden zich toch w eer enkele geïnteresseerden aan en die zijn in de
periode tot 15 augustus 2020 in de gelegenheid gesteld om een bieding uit te
brengen. Het hoogste bod w as € 120.000,= en dat heeft gefailleerde op 17
augustus 2020 aanvaard.
Vervolgens heeft gefailleerde op 18 augustus 2020 eigen aangifte van het
faillissement van de vennootschap gedaan.
De koopovereenkomst met Gaaf Ventures B.V. is op 20 augustus 2020
getekend. Levering van de onderneming (voorraad, goodw ill en andere
bedrijfsmiddelen exclusief voorraad) heeft op 31 augustus 2020
plaatsgevonden.
Op 1 september 2020 is het faillissement uitgesproken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 482.035,00

€ -58.233,00

€ 240.244,00

2017

€ 125.834,00

€ -44.783,00

€ 286.946,00

2019

€ 491.473,00

€ -35.942,00

€ 221.925,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2019 zijn op basis van een concept jaarrekening.

29-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

Boedelsaldo

29-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-09-2020
1

€ 64.064,14

26-03-2021
3

€ 66.401,86

22-06-2021
4

€ 67.757,86

15-03-2022
7

€ 50.060,83

16-09-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-9-2020

29-09-2020
1

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020

28-12-2020
2

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020

26-03-2021
3

t/m
26-3-2021
van
27-3-2021

22-06-2021
4

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

21-09-2021
5

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

23-12-2021
6

t/m
22-12-2021
van
23-12-2021

15-03-2022
7

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren

16-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 36 min

2

19 uur 48 min

3

13 uur 12 min

4

5 uur 42 min

5

12 uur 0 min

6

16 uur 54 min

7

13 uur 56 min

8

15 uur 24 min

totaal

152 uur 32 min

Toelichting bestede uren
Diverse besprekingen bestuurder, telefonisch contact, veelvuldig mailcontact,
onderzoek/bestudering stukken overdracht activa, cijfers/balans, overleg met
bank.

29-09-2020
1

Het totaal aan bestede uren bedraagt 94,54 uur.

22-06-2021
4

Het totaal aan bestede uren bedraagt 106,90 uur.

21-09-2021
5

Het totaal aan bestede uren bedraagt 129,80 uur.

23-12-2021
6

Het totaal aan bestede uren bedraagt 142,04 uur.

15-03-2022
7

Het totaal aan bestede uren bedraagt 152,32 uur.

16-09-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Van Stiphout
Gastvrijheid B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van Van Stiphout
Gastvrijheid B.V. is de heer Danny van Stiphout ("Van Stiphout").

1.2 Lopende procedures

29-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

29-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle bekende verzekeringen zijn beëindigd w egens het staken van de
onderneming.

29-09-2020
1

1.4 Huur
Koper van de onderneming en verhuurder zijn een nieuw e huurovereenkomst
aangegaan. De verhuurder heeft een vordering ingediend.

29-09-2020
1

In tegenstelling tot het bericht in het vorig verslag heeft de verhuurder geen
vordering ingediend.

26-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde heeft het restaurant 'W aterw olf Gastrobar' in 2017 geopend.
W elisw aar w as er enige aanloop uit het dorp maar gefailleerde is er niet in
geslaagd om het restaurant succesvol te maken.

29-09-2020
1

Al voordat de horeca als gevolg van covid-19 moest sluiten had gefailleerde
het besluit genomen om de onderneming te verkopen. Door de lock-dow n en
tegenvallende resultaten na heropening, heeft gefailleerde besloten het
restaurant te sluiten en verkoop niet meer af te w achten.
Gefailleerde w as een lening aangegaan bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO")
voor een totaalbedrag van € 210.000,=. In de loop van juli 2020 heeft ABN
AMRO de financiering opgezegd en het dossier uit handen gegeven aan
Intrum, het aan de bank verbonden incassobureau.
Gefailleerde heeft overeenstemming bereikt met Intrum: als de gehele
opbrengst van de verkoop van de onderneming (na aftrek van verkoopkosten)
aan ABN AMRO zou toekomen zou het restant van de lening w orden
kw ijtgescholden en Van Stiphout w orden ontslagen uit de verplichtingen in het
kader van een door hem gegeven borgstelling ten behoeve van ABN AMRO.
Vooralsnog kan w orden geconcludeerd dat het faillissement is veroorzaakt
door een tegenvallende exploitatie als gevolg w aarvan de verplichtingen die
zijn aangegaan om de investeringen te financieren, naast de lopende
verplichtingen, niet meer gedragen konden w orden.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande. De
curator heeft de bestuurder van gefailleerde om nadere informatie verzocht en
is in afw achting daarvan.

15-03-2022
7

De curator heeft vastgesteld dat de door de bestuurder aangeleverde
informatie volstaat en het onderzoek is afgerond.

16-09-2022
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

29-09-2020
1

Toelichting
Door de verkoop op 20 augustus 2020 en levering van de onderneming op 31
augustus 2020 zijn de rechten verplichtingen uit hoofde van 8
arbeidsovereenkomsten tussen gefailleerde en w erknemers op de voet van
het bepaalde in art. 7:663 Burgerlijk W etboek (overgang van onderneming)
van rechtsw ege overgegaan op de koper van de onderneming.
De curator heeft de betreffende arbeidsovereenkomsten voor zover nodig
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

29-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-9-2020

8

Voor zover nodig, gezien art. 7:663 BW

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven w erknemers, contact met UW V en w erknemers.

29-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

29-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

29-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ABN AMRO had in het kader van de door haar verstrekte financiering een
pandrecht op de inventaris, die blijkens de jaarstukken over 2019 per ultimo
2019 een w aarde van circa € 23.363,= had.

29-09-2020
1

De Ontvanger heeft tot dusverre een vordering uit hoofde van niet afgedragen
loonheffingen ingediend voor een bedrag van € 23.626,= en deze vordering
had grotendeels uit de opbrengst van de inventaris voldaan kunnen w orden
als de Ontvanger in staat w as gew eest haar bodemvoorrecht uit te oefenen.
ABN AMRO en gefailleerde hebben nagelaten voorafgaand aan de verkoop van
de inventaris een melding ex art. 22bis lid 2 respectievelijk lid 3
Invorderingsw et 1990 te doen.
Met ABN AMRO Bank is overeengekomen dat zij het bodemvoorrecht van de
Ontvanger afw ikkelt en uit de opbrengst van de bodemzaken, voor zover die
toereikend is, de bodemvordering van de Ontvanger voldoet.

28-12-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

29-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

29-09-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Geen.

29-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

29-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Geen.

29-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

29-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

29-09-2020
1

In het kader van de verkoop van de onderneming door gefailleerde en betaling
van de netto verkoopbrengst aan de ABN AMRO heeft ABN AMRO de resterende
vordering op gefailleerde kw ijtgescholden en Van Stiphout ontslagen uit de
verplichtingen in het kader van de borgstelling. De bank heeft derhalve geen
vordering meer, hetgeen zij ook aan de curator heeft bevestigd.

Toelichting vordering van bank(en)

28-12-2020
2

De gang van zaken rondom verkoop en levering van de onderneming van
gefailleerde aan Gaaf Ventures B.V. en de betaling van de netto
verkoopopbrengst aan ABN AMRO Bank riepen bij de curator de nodige vragen
op.
Onderzoek door de curator en overleg met ABN AMRO Bank hebben er
inmiddels toe geleid dat de ABN AMRO Bank en de curator (onder voorbehoud
van goedkeuring ex art. 104 Fw ) zijn overeengekomen dat de gehele netto
verkoopopbrengst verminderd met het bedrag dat ziet op de inventariszaken,
door ABN AMRO Bank is afgedragen aan de boedel. Daar staat tegenover dat
zij haar vordering, w aarvoor zij aanvankelijk kw ijting had verleend, kan
indienen in het faillissement. Die indiening heeft nog niet plaatsgevonden en
zal nog volgen.

€ 76.019,90
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft een vordering ad € 76.019,90 ingediend.

26-03-2021
3

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

29-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van de door haar verstrekte financiering had de bank een
pandrecht bedongen op alle vorderingen van gefailleerde, op de voorraad en
de inventaris.

29-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover niet bekend.

29-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover niet bekend.

29-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover niet bekend.

29-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover niet bekend.

29-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met Intrum/ABN AMRO Bank.

29-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

29-09-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

29-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

29-09-2020
1

De curator heeft het bureau Nuijten & Nederpel verzocht een quick scan uit te
voeren en de administratie te beoordelen. De curator zal met de resultaten
daarvan de bestuurder op een aantal punten om nadere tekst en uitleg
vragen.

26-03-2021
3

In onderzoek.

21-09-2021

5
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. De curator had vragen
over de boeking van met name rekening-courant vorderingen en betalingen
tussen gefailleerde en haar middellijk bestuurder/aandeelhouder de heer Van
Stiphout en tussen gefailleerde en haar directe aandeelhouder/bestuurder
Van Stiphout Gastvrijheid B.V. Een en ander heeft er toe geleid dat de curator
enerzijds en Van Stiphout en Van Stiphout Gastvrijheid B.V. anderzijds zijn
overeengekomen dat Van Stiphout zijn vordering op gefailleerde niet zal
indienen in het faillissement en de vordering van Van Stiphout Gastvrijheid
B.V. w ordt beperkt tot een bedrag van € 70.000,=.

16-09-2022
8

Met de door Van Stiphout gegeven antw oorden en uitleg en met
inachtneming van de gemaakte afspraak zoals hierboven w eergegeven kan
w orden geconcludeerd dat de boekhouding van gefailleerde voldoende
inzicht geeft in de rechten en plichten van gefailleerde op faillissementsdatum
en de periode daarvoor.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2019 is in concept aanw ezig.

29-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

29-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

29-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-09-2020
1

De gang van zaken omtrent de verkoop van de onderneming en de betaling
van de verkoopopbrengst aan de bank roept veel vragen op. De curator is dit
aan het onderzoeken.

Toelichting

28-12-2020
2

In onderzoek

Toelichting
Gezien het feit dat de ABN AMRO de netto verkoopopbrengst na aftrek van het
bedrag dat ziet op de inventaris, aan de boedel heeft betaald, is de gang van
zaken zonder de verkoop, geen onderw erp van onderzoek meer. Voor het
overige geldt dat het onderzoek nog niet is afgerond.

22-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-09-2020
1

Toelichting
De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen. Daarbij zal
w orden gekeken naar de verkoop en levering van de onderneming aan GaaF
Ventures B.V. en de betaling van verkoopopbrengst aan de bank.

Nee

28-12-2020
2

Toelichting
De netto opbrengst van de verkoop van de onderneming, verminderd met het
gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op de inventaris, is geheel aan
de boedel toegekomen. Het biedingsproces en de marktomstandigheden in
aanmerking genomen, komt de ontvangen koopprijs de curator reëel voor. De
curator is van oordeel dat er geen sprake (meer) is van benadeling van
crediteuren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie veilig laten stellen door Insolvit B.V. in
Abcoude. Daarnaast heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek de e-mailcorrespondentie van gefailleerde door
Insolvit B.V. laten veiligstellen.

29-09-2020
1

De curator is in afw achting van nadere beantw oording van de door curator
gestelde vragen en verzochte informatie.

23-12-2021
6

De curator is in overleg met de bestuurder van de gefailleerde naar aanleiding
van de door hem aangeleverde informatie en beantw oording.

15-03-2022
7

Met verw ijzing naar alinea 7.1 hierboven, kan het onderzoek rechtmatigheid
w orden afgesloten. De curator is tot de conclusie gekomen dat er geen
aanleiding aanw ezig is om verdere stappen tegen de (middellijke) bestuurder
van gefailleerde te nemen.

16-09-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inschakelen Insolvit B.V. overleg rechter-commissaris, onderzoek stukken en
overeenkomsten, bespreking gefailleerde.

29-09-2020
1

Uitgebreid onderzoek naar pauliana, overleg met ABN AMRO Bank, opstellen
vaststellingsovereenkomst

28-12-2020
2

Overleg en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde.

15-03-2022
7

Overleg en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde.

16-09-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

29-09-2020
1

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.626,00

29-09-2020
1

€ 12.776,00

26-03-2021
3

€ 21.546,00

16-09-2022
8

Toelichting
De fiscus heeft recentelijk een actueel overzicht van de openstaande
vorderingen toegezonden, w aaruit de vordering van € 21.546,- blijkt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-09-2020
1

Het UW V zal geen vordering indienen aangezien er op faillissementsdatum ten
gevolge van de overgang van onderneming geen w erknemers meer bij
gefailleerde in dienst w aren.

€ 15.639,23

26-03-2021
3

Toelichting
Anders dan bericht in het 1e verslag heeft het UW V w el een vordering
ingediend. Het betreft loon over de periode tot faillissementsdatum en
vakantiedagen. De curator onderzoekt of het UW V, gezien de overname, deze
vordering daadw erkelijk in het faillissement kan indienen.

€ 15.639,23
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de door het UW V ingediende vordering
correct is.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-09-2022
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

29-09-2020
1

Geen.

Toelichting

28-12-2020
2

Vordering ex-w erknemer(s) P.M.

€ 325,18

16-09-2022
8

Toelichting
De preferente vordering van de ex-w erknemer is vastgesteld op € 325,18.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

29-09-2020
1

9

28-12-2020
2

11

26-03-2021
3

12

22-06-2021
4

18

16-09-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.147,08

29-09-2020
1

Toelichting
Volgens de informatie die gefailleerde in het kader van de eigen aangifte heeft
ingediend, zou de post crediteuren zonder de ABN AMRO circa € 75.000,=
bedragen.

€ 31.824,98

28-12-2020
2

€ 192.624,88

26-03-2021
3

€ 196.237,29

22-06-2021
4

€ 296.443,05

16-09-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

29-09-2020
1

De omvang van de boedel zal naar verw achting een beperkte uitdeling aan de
concurrente crediteuren mogelijk maken.

28-12-2020
2

Aan de concurrente crediteuren kan een uitdeling van ongeveer 5% w orden
gedaan.

16-09-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verw erken ingediende vorderingen.

29-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

29-09-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verw erken crediteuren
onderzoek rechtmatigheid

onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
inventariseren en beoordelen van de ingediende vorderingen
verificatievergadering

afronden rechtmatigheidsonderzoek
afw ikkelen faillissement

verificatie vergadering
afw ikkelen faillissement

29-09-2020
1

28-12-2020
2

23-12-2021
6

16-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-09-2020
1

Dit is het eindverslag.

16-09-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen onderhavig verslag.

29-09-2020
1

Opstellen onderhavig verslag.

15-03-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

