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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bij Meta Lingerie & Badmode B.V.

28-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap "Bij Meta Lingerie & Badmode" tevens handelende
onder de handelsnamen:
"Donna Donna" "Donna Donna W orld", is statutair gevestigd te Hoorn sinds 24
oktober 2017;
Opgericht op 23 oktober 2017;
Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw : Plat - Esveld, Ingeborg
Christina, geboren 31 oktober 1963, w onende te 1621 AW Hoorn aan het
adres: W est 50. Thans w oonachtig te 2011 RV Haarlem, aan de Jansstraat
53C.

28-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister:
SBI-code: 47716: W inkels in onderkleding, foundations e.d.
Het in- en verkopen van kleding en accessoires, w aaronder - doch niet
uitsluitend - lingerie, bad- en ondermode, zow el de detailhandel als online.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 34.521,25

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 3.820,62

€ 158.589,28

28-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarstukken 2017/2018 zijn verstrekt. Het eigen vermogen is negatief: 14.284 Verlies beloopt: - 15.284
De publicatie stukken van 2019 zijn verstrekt. Het eigen vermogen is negatief:
- 83.409.
De saldi balans 2020 over de periode tot en met september 2020 is verstrekt.
Het verlies beloopt: - 3.820,62.

28-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er is geen personeel in dienst

28-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.712,69

28-10-2020
1

Toelichting
Zie financieel verslag
€ 19.293,08

11-01-2021
2

Toelichting
De w inkelverkopen zijn de afgelopen verslag periode op de boedelrekening
binnengekomen.
De opbrengst van de restant voorraad en w inkelinventaris is geveild en de
opbrengst is op de boedelrekening binnengekomen.

Verslagperiode
van
8-10-2020

28-10-2020
1

van
29-10-2020

11-01-2021
2

t/m
11-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 15 min

2

14 uur 35 min

totaal

51 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie bijgaande uren verantw oording

28-10-2020
1

Zie bijgaande uren verantw oording

11-01-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Directeur en enig aanhouder sinds 5 november 2019 is mevrouw Plat - Esveld,
Ingeborg Christina, geboren 31 oktober 1963, volgens het handelsregister
w onende aan het adres W est 40, 1621 AW Hoorn, maar per 1 oktober 2020 te
2011 RV Haarlem, aan de Jansstraat 3 C.
Mevrouw Plat is alleen/zelfstandig bevoegd.

28-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de directie zijn er geen lopende procedures. De curator heeft deze ook
niet aangetroffen.

28-10-2020
1

De curator is gebleken dat er een procedure loopt bij de Rechtbank NoordHolland, kantonzaken, sector Alkmaar (Rol- en zaaknummer 8721323/ 204231. Curanda is in verzet gegaan. Finance View B.V. is de eisende partij. De
curator heeft de raadsman van laatstgenoemde gew ezen op artikel 26 Fw io.
110 Fw .
Deze heeft echter de vordering niet ingediend.

11-01-2021
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de volgende verzekering aangetroffen:
Een pakketpolis, w aarin zijn begrepen een
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een inventaris/goederen verzekering.
Het contract vervalt per 15 november 2020. De curator heeft de premie voor
de komende maand betaald.

28-10-2020
1

De verzekeringen zijn per 1-1-2021 beeindigd, omdat de internetveiling is
afgew ikkeld.

11-01-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd. Het betreft een bedrijfsruimte in de zin van
artikel 7: 290 BW en is gelegen aan het Kleine Noord 37 te Hoorn (1621 JE).
Het is bestemd voor w inkelruimte ten behoeve van de verkoop van lingerie en
badmode.
Uit de saldibalans per 29 september 2020 blijkt dat er een vordering bestaat
op de verhuurder uit hoofde van vooruitbeaalde kosten € 1.847,80 en een
betaalde borgsom van € 4.380,20.
De huur beloopt € 1.847,80 per maand excl. BTW .
De curator is voornemens de huurovereenkomst tegen de vroegst mogelijke
termijn op zeggen, nadat de verkoop van de voorraad en inventaris is
geeffectueerd.

28-10-2020
1

De huurovereenkomst is opgezegd tegen de vroegst mogelijke termijn. De
curator heeft de w inkel eind december 2020 aan de verhuurder ter
beschikking te kunnen stellen. Er is een proces-verbaal van oplevering
opgemaakt.

11-01-2021
2

De verhuurder heeft zijn boedelvordering en concurrente vordering ingediend
en deze is opgenomen in het financieel verslag (boedelschuld tot en met
december 2020). De w aarborgsom is op de vordering van de verhuurder in
mindering gebracht.

1.5 Oorzaak faillissement
De directie heeft aangegeven dat de terugval in omzet is veroorzaakt door de
Corona-crisis.
Bovendien heeft de directie gezondheidsproblemen, w aardoor zij niet in staat
w as om full time in de w inkel aanw ezig te zijn. Zij heeft met de hulp van een
advocaat eigen aangifte gedaan.
De curator heeft geen reden om aan de door de directie beschreven oorzaak
te tw ijfelen.
Zij heeft zichtbaar medische beperkingen.

28-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
28-10-2020
1

Toelichting
n.v.t. Er is geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

28-10-2020
1

Toelichting
N.V.T. Er is geen personeel in dienst

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.V.T.

28-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het pand w aarin failliet gevestigd is w ordt gehuurd.

28-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

28-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris
totaal

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boekw aarde volgens de saldibalans 2020 beloopt € 9.920,--.

28-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van stil verpande goederen is niet gebleken. N.V.T.

28-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mogelijkheden verkopen onderzoeken

28-10-2020
1

Omdat het geen standaard w inkelinrichting betreft heeft de curator de
inventaris laten beoordelen door een veiling bedrijf. Omdat dit bedrijf w el
kansen ziet voor een online veiling is de rechter-commissaris toestemming
gevraagd en verkregen om een online veiling te starten. Ook de
restvoorraad van de kleding in de w inkel zijn daarbij meegenomen. De
veiling is eind december afgerond.

11-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Lingerie en badkleding

€ 7.902,12

totaal

€ 7.902,12

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De huidige inkoopw aarde beloopt ca. € 46.000,-- en ziet op ca. 1.350,-- stuks.
Deze gegevens zijn verstrekt door de directie en ontleend aan de kassa.
Er is ook een partij goederen in consignatie. Deze zijn niet in genoemd bedrag
begrepen.
Er zijn de afgelopen periode de nodige goederen opgehaald uit hoofde van
een ingeroepen eigendomsvoorbehoud. De inkoopw aarde dient dan ook
neerw aarts te w orden bijgesteld.

28-10-2020
1

De opbrengst via de opheffingsverkoop via de w inkel beloopt € 7.902,12.
Het restant is verkocht via de internetveiling.

11-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aanschrijven crediteuren i.v.m. mogelijk eigendomsvoorbehoud. Afgew ikkeld.
Afhaaldag organiseren. Afgew ikkeld.
Voorraad verkopen. Loopt
Met toestemming van de rechter-commissaris is een opheffingsuitverkoop
georganiseerd voor de komende w eken op de vrijdag en zaterdag. Loopt.
Consignatiegoederen laten ophalen. Afgew ikkeld.

28-10-2020
1

De opheffingsverkoop verloopt voorspoedig mede gelet op de Corona
perikelen. De opheffingsverkoop is voor het laatst het w eekend van 20/21
november gew eest. Daarna is het veiling traject ingezet, w aarbij ook de
restvoorraad is meegenomen.
Zie hiervoor 3.5

11-01-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De aangetroffen kasgelden in de w inkelkassa zijn afgedragen aan de curator
en op de boedelrekening gestort.

28-10-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
nader onderzoek

28-10-2020
1

Andere activa zijn niet aangetroffen

11-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren. De w inkel w erkte alleen met directe betaling per pin of
contant.

28-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
n.v.t.

28-10-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda w ordt niet gefinancierd door de Bank.
De lopende rekening loopt bij de Rabobank.
De crediteringen zijn opgeeist voor de boedel en op de boedelrekening
binnengekomen.

Toelichting vordering van bank(en)
De rekening is per 31-1-2021 opgeheven.

28-10-2020
1

11-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

28-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

28-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

28-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren die een eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen, zijn in de
gelegenheid gesteld om de eigendom aan te tonen en na
goedkeuring/erkenning mee te nemen.

28-10-2020
1

5.6 Retentierechten
nog niet van gebleken

28-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
niet van gebleken

28-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.V.T.

28-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afdracht toekomstige crediteringen verzoeken en bew aken.

28-10-2020
1

Crediteringen zijn afgew ikkeld. De rekening opgeheven. Afgew ikkeld.
Van retentie rechten of recht van reclame is niet gebleken. Afgew ikkeld.
Eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

11-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt een opheffingsuitverkoop
gehouden de komende w eken op vrijdag en zaterdag. Dit geschiedt met de
(kosteloze) hulp van een bevriende relatie van de directie, die haar vaker in
het verleden heeft geholpen in de w inkel en de nodige ervaring met de w inkel
en de klanten heeft.

6.2 Financiële verslaglegging

28-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Omdat het pinapparaat niet w erkt, w ordt contant afgerekend. De bedragen
w orden aangeslagen op de kassa en zijn zo controleerbaar. De gelden w orden
iedere verkoopdag afgedragen en zullen in een keer (i.v.m. de kosten van het
storten) via de derdenrekening van het kantoor van de curator op de
boedelrekening w orden gestort. De curator tracht het pinapparaat w eer
operationeel te krijgen door het achterhalen van de leverancier en de reden
van de buitenw erking stelling.

28-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Begeleiding opheffingsuitverkoop. Afdracht gelden en storten op
boedelrekening. Het in w erking stellen van het pinapparaat.

28-10-2020
1

De curator heeft onderzocht of het pinapparaat w eer in w erking kon w orden
gesteld. De daarmee gepaarde tijd 2 tot 3 w eken bleek niet effectief gelet op
de kort lopende opheffingsuitverkoop.
Ook het huren van een pinapparaat (ca. 600,-- per maand) bleek te duur in
relatie met de opbrengst van de verkopen.
Contante betaling bleek in de praktijk voor de klanten geen probleem, omdat
de Bank op loopafstand van de w inkel is gevestigd.
De contante gelden zijn w ekelijks aan de curator afgedragen en op de
boedelrekening gestort.
Via de kassa konden de totale verkopen en contante inkomsten w orden
gecontroleerd.

11-01-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

28-10-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

28-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

28-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

28-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

28-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is tot en met september 2020 bijgew erkt. Een lijst van
crediteuren is verstrekt.
De jaarstukken 2017/2018, publicatiestukken 2019 en de saldibalans 2020 zijn
verstrekt.
Alles maakt een zeer verzorgde indruk. De boekhouding is op orde.

28-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 29 september 2020.

28-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

28-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de verplichting is voldaan.

28-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nader onderzoek. De curator heeft de bankafschriften van 1 jaar voorafgaande
aan het faillissement onderzocht en geen dubieuze transacties aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen

28-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zijn ook de nodige prive-middelen in de onderneming gestoken door de
directie en ook door de partner van de directie. Laatstgenoemde heeft zijn
vordering ad € 30.300,-- ingediend.
De directie, mevrouw Esveld, heeft prive een vordering op failliet, die op de
balans staat voor een bedrag van € 82.958,03. Zij heeft (nog) geen vordering
ingediend.
Deze vordering van mevrouw Esveld op failliet is ontstaan uit een aan haar
prive gecedeerde vordering van Driessen Plat Holding B.V. op failliet door
Driessen Plat Holding B.V. bij gelegenheid van een aandelen overdracht van de
aandelen van curanda voor € 1,-- door Driesen Plat Holding als verkoper aan
mevrouw Esveld prive als koper voor € 1,--. Dit blijkt uit de aan de curator
verstrekte akte van geldlening van 5-11-2019 en akte van
aandelenoverdracht van 5-11-2019.
De oorspronkelijke lening beliep een bedrag van € 93.129,20. Mevrouw
Esveld heeft zich prive verbonden voor deze schuld aan de voormalig
aandeelhouder Driesen Plat Holding B.V. aan curanda.
De curator heeft vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat sprake zou
zijn van onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen. De directie lijkt eerder
zich zelf in een prive nadelige positie te hebben gebracht door voornoemde
transacties.

Toelichting
De curator handhaaft haar conclusie.

28-10-2020
1

11-01-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie ad 7.6

28-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
nader onderzoek

28-10-2020
1

De curator heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

11-01-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM
€ 6.419,02

28-10-2020
1

11-01-2021
2

Toelichting
De verhuurder heeft zijn vordering ingediend. Deze is vooralsnog opgenomen
tot en met december 2020.
De curator streeft ernaar om voor 1-1-2021 de w inkel ter beschikking te
stellen aan de verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.503,00

28-10-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering OB 2020 eerste kw artaal ingediend van € 5.503.-.
Volgens de saldi balans 2020 is er nog een schuld uit hoofde van af te dragen
BTW van € 1.530,97.
De curator onderzoekt of bezw aar tegen de (hogere) vordering zinvol is.
€ 6.367,00

11-01-2021
2

Toelichting
De curator heeft de aanslagen voorgelegd aan de directie. Deze heeft de
aanslagen w eer voorgelegd aan haar accountant. Laatstgenoemde heeft de
aanslagen correct bevonden.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is geen personeel.

28-10-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nog niet van gebleken

28-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

28-10-2020
1

Toelichting
Volgens de door de directie verstrekte lijst zijn er 18 concurrente crediteuren.
Tot heden hebben zich 8 crediteuren gemeld.
10
Toelichting
Er hebben zich 10 crediteuren gemeld, terw ijl alle zijn aangeschreven volgens
de lijst van de directie.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 41.726,12

28-10-2020
1

Toelichting
De lijst van de directie zou niet meer up to date zijn, zodat de nodige
aanpassingen zullen volgen.
Volgens het financieel verslag beloopt het bedrag € 41.726,12.
€ 44.952,56

11-01-2021
2

Toelichting
De verhuurder heeft ook een concurrente vordering ingediend. De w aarborg
som is door de curator in mindering gebracht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium nog niet aan te geven.

28-10-2020
1

Gelet op het huidige boedelsaldo, de hoogte van de boedelcrediteur en
preferente crediteur verw acht de curator niet dat het tot een uitkering aan
concurrente crediteuren zal komen.

11-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren. Afgew ikkeld.
Onderzoek vorderingen fiscus. Loopt.
Afhaaldag organiseren en afw ikkelen. Afgew ikkeld.
Overige schulden in kaart brengen.

28-10-2020
1

Alle w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

11-01-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

28-10-2020
1

De curator is gebleken dat er een procedure loopt bij de Rechtbank NoordHolland, kantonzaken, sector Alkmaar (Rol- en zaaknummer 8721323/ 204231. Curanda w as in verzet gegaan. Finance View B.V. is de eisende partij.
De curator heeft de raadsman van laatstgenoemde gew ezen op artikel 26 Fw
io. 110 Fw .
Deze heeft geen vordering ingediend.

11-01-2021
2

9.2 Aard procedures
n.v.t.

28-10-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

28-10-2020
1

De procedure is ter zitting van 4 november 2020 van rechtsw ege geschorst.

11-01-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

28-10-2020
1

De eisende partij heeft nog geen vordering bij de curator ingediend. W el is
aangekondigd het proces dossier aan de curator te doen toekomen. De
curator zal dit bew aken en nader beoordelen. er is geen vordering
ingediend. Afgew ikkeld.

11-01-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Crediteuren aanschrijven. Afgew ikkeld.
Schulden in kaart brengen. Vervolgen.
Afhaaldag organiseren. Afgew ikkeld.
Consignatiegoederen laten ophalen. Afgew ikkeld.
Verzekeringen onderzoeken en eventuele aanspraken op premierestitutie
bew aken. Vervolgen.
Afdracht crediteringen bank verzoeken, volgen en bew aken. Vervolgen.
Onderzoek bankafschriften over afgelopen jaar. Afgew ikkeld.
Onderzoek pauliana en onbehoorlijk bestuur. Vervolgen.
Huurovereenkomst opzeggen. Vervolgen.
Voorraad en inventaris verkopen. Vervolgen.
Opheffingsuitverkoop. Vervolgen.

28-10-2020
1

Alle punten zijn afgew ikkeld.

11-01-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
ca. 1 jaar

28-10-2020
1

De curator draagt het faillissement voor opheffing voor w egens gebrek aan
baten.

11-01-2021
2

De termijn van de afw ikkeling hangt af van de snelheid w aarmee de
rechtbank dit verzoek behandelt.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Gerelateerd aan plan van aanpak

28-10-2020
1

Alle punten zijn afgew ikkeld.

11-01-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

