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Algemene gegevens
Naam onderneming
Timberg B.V., Peruma W aalw ijk B.V. en Peruflex Leather and Finish B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
Timberg B.V. is gevestigd aan de Molenkrochtlaan 13 te (1861 LC) Bergen (NH).
Peruma W aalw ijk B.V. is gevestigd aan de Industriew eg 18 te (5145 PV)
W aaw ijk.
Peruflex Leather en Finish B.V. is gevestigd aan de Industriew eg 15 te (5145
PD) W aalw ijk.

03-04-2020
1

Met toestemming van de rechter-commissaris en met instemming van de bank
als pandhouder w orden deze drie faillissementen, vanw ege hun onderlinge
verw evenheid, geconsolideerd afgew ikkeld.

Activiteiten onderneming
Timberg B.V. houdstermaatschappij van een tw eetal 100% aandelen belangen
(in Peruma W aalw ijk B.V. en Peruflex Leather & Finish B.V.).
Peruma W aalw ijk B.V. exploiteerde een leerlooijerij. Peruflex Leather & Finish
B.V. hield zich bezig met de bew erking van leren huiden door het aanbrengen
van "finish-lagen"w aarmee leer op kleur w ordt gebracht.

Financiële gegevens

03-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.300.186,00

2018

€ 2.155.169,00

Toelichting financiële gegevens
in onderzoek

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 117.512,54

03-04-2020
1

€ 138.230,36

16-07-2020
2

€ 129.593,01

12-11-2020
3

Verslagperiode
van
4-2-2020

03-04-2020
1

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

16-07-2020
2

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020
t/m
11-11-2020

Bestede uren

12-11-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

158 uur 18 min

2

75 uur 48 min

3

24 uur 30 min

totaal

258 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Timberg is enig aandeelhouder en bestuurder van Peruma W aalw ijk B.V. en
Peruflex Leather & Finish BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van Timberg
B.V. is Carpentarius B.V., w aarvan enig aandeelhouder en bestuurder is de
heer D.P. Timmerman.

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing

03-04-2020
1

Tijdens de afgelopen verslagperiode bleek er een procedure te lopen bij de
Belastingkamer van de rechtbank Breda. De procedure stond voor vonnis, w elk
vonnis inmiddels is gew ezen. De vorderingen van de Nederlandse Staat zijn
afgew ezen onder veroordeling van de Nederlandse Staat in de proceskosten.
De boedel heeft verzocht deze proceskosten op de Kasbankrekening over te
maken.

16-07-2020
2

Inmiddels heeft het Ministerie van Justitie haar aandeel van de proceskosten
overgemaakt. De Belastingdienst heeft haar deel van de
proceskostenveroordeling nog niet overgemaakt. Er is een rappelbericht
verzonden.

12-11-2020
3

De Belastingdienst is bovendien in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep
dient op 27 november a.s. De curator zal refereren aan het oordeel van het
Hof.

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn per datum faillissement opgezegd, behoudens de
verzekering van 1 vrachtauto, die nog verkocht moet w orden.

1.4 Huur

03-04-2020
1

1.4 Huur
Ten aanzien van het pand van Peruflex Leather and Finish B.V., gelegen aan
de Industriew eg 15 te W aalw ijk geldt dat de huur van dit pand reeds vóór
faillissement w as beëindigd. Echter heeft ontruiming van het pand nog niet
volledig plaatsgevonden. De curator onderzoekt in w elke mate hij alsnog voor
ontruiming zorg kan dragen. Een en ander zal verband houden met de te
houden veiling van activa.

03-04-2020
1

De huur van het pand van Peruma W aalw ijk B.V. is door de verhuurder
opgezegd. De boedel streeft ernaar om het pand uiterlijk eind mei 2020
ontruimd te hebben.
De curator heeft het pand aan de Industriew eg 15 te W aalw ijk dat door
Peruflex Leather & Finish B.V. w erd gehuurd alsnog zoveel mogelijk kunnen
ontruimen door verkoop van de aanw ezige activa. De sleutels van het pand
zijn vervolgens aan de verhuurder ter beschikking gesteld.

16-07-2020
2

De huur van het pand van Peruma W aalw ijk B.V. aan de Industriew eg 18 te
W aalw ijk is begin juni 2020 opgeleverd aan de eigenaar.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de onderneming heeft aangegeven dat het faillissement
veroorzaakt is door het feit dat de vraag naar leerproducten aanmerkelijk is
gedaald. De kw aliteitsbeleving van leer zou niet meer zijn w at die in het
verleden is gew eest. Bovendien speelt volgens de bestuurder mee dat in de
mode-industrie meerdere seizoenen met bijbehorende modelijnen w orden
geproduceerd, w aardoor de oplages van hetgeen w erd geproduceerd daalden
en daarmee de kosten per oplage stegen. De curator zal zelfstandig
onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement. W at w el in dit
stadium reeds duidelijk is, is dat de leerlooi branche in Nederland al jaren
achteruitloopt. Er zijn thans nog tw ee bedrijven in deze branche actief in
Nederland. Voor het overige w ordt er in het buitenland, met name India en
Pakistan, geproduceerd.

03-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

03-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

03-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-2-2020

5

Peruma W aalw ijk B.V.

11-2-2020

7

Peruflex Leather & Finish B.V.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
Al het personeel is direct na de afzonderlijke faillissementen ontslag
aangezegd.
Het houden van een personeelsbijeenkomst en het houden van een UW V
bijeenkomst op locatie.

03-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

03-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn diverse bedrijfsmiddelen op de locaties aangetroffen. Deze zijn
geïnventariseerd en zullen te koop w orden aangeboden.

03-04-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn door middel van een tw eetal internetveilingen
verkocht en hebben een bedrag van € 70.379,49 inclusief BTW (€ 12.110,49)
opgebracht.

16-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft diverse vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht van
toepassing is en er zijn diverse bodemzaken aanw ezig.

03-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren aanw ezige bedrijfsmiddelen en tevens het laten taxeren van de
bedrijfsmiddelen.

03-04-2020
1

Het organiseren van een tw eetal internetveilingen en het uitleveren daarvan
aan cliënten. Bovendien het daartoe onderhouden van contacten met de
verschillende veilinghuizen.

16-07-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een aanzienlijke voorraad leer plus een voorraad chemicaliën voor de
bew erking van leer. De voorraad leer en chemicaliën die aanw ezig w aren op
het adres van Peruma W aalw ijk B.V. zijn verkocht en uitgeleverd. De voorraad
chemicaliën aanw ezig op het adres van Peruflex Leather and Finish B.V. is in
een tw eede transactie verkocht. De curator onderzoekt of hij deze voorraad
kan verkopen en zal die zonodig tevens ter veilig aanbieden.

03-04-2020
1

In aanvulling op het in het voorgaande verslag gestelde dient vermeld te
w orden dat de voorraad chemicaliën onder eigendomsvoorbehoud w as
geleverd. Om de eigendom daarvan alsnog in het vermogen van curanda te
laten vallen is een bedrag van € 2.000,00 uit de opbrengst aan de
eigendomsvoorbehouder betaald. De daardoor in het vermogen van curanda
vallende voorraad chemicaliën w ordt aangemerkt als vrij actief.

16-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het uitnodigen van potentiële kopers en het rondleiden van betreffende
potentiële kopers.
Het uit onderhandelen en contracteren inzake de verkoop van de voorraden
alsmede het toezien op de incasso van koopprijs.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

03-04-2020
1

Toelichting andere activa
Er w as een beperkte kas aanw ezig ad € 66,55
Er w aren een tw eetal voertuigen w aarvan er 1 is verkocht en er 1 ter veiling
zal w orden aangeboden.

03-04-2020
1

De opbrengst van de voertuigen is (... ... ... )
Restitutie: van energiebedrijven zijn restituties ontvangen voor een bedrag
van € 27.502,62.

16-07-2020
2

De opbrengst van de voertuigen is € 22.534,71 exclusief btw .

12-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w as er volgens de administratie van curanda een
debiteurensaldo van € 257.266,74. Hiervan is d.d. 25-03-2020 € 76.235,79
geïncasseerd. De curator is met de bank overeengekomen dat de boedel voor
uitw inning van de crediteuren zal zorg dragen tegen vergoeding van een
boedelvergoeding van 10% plus BTW .

03-04-2020
1

Op basis van de laatste bankafschriften die van ABN AMRO Bank N.V. zijn
ontvangen (tot en met 20 mei 2020) is een bedrag van € 133.354,14
geïncasseerd. Dit bedrag is inmiddels hoger, doch daarin is geen inzicht op
basis van actuele bankafschriften. Met diverse debiteuren zijn
betalingsregelingen afgesproken w elke in de komende verslagperiode zullen
moeten w orden nagekomen. Met name de incasso van de Britse debiteuren
vorderingen stuit op verzet van betreffende debiteuren. Omdat Nederlands
recht op de rechtsverhouding van toepassing is en de Nederlandse rechter
bevoegd is om kennis te nemen van deze debiteurengeschillen verw acht de
curator hier in de komende verslagperiode vooruitgang in te kunnen boeken.

16-07-2020
2

Inmiddels is een bedrag van € 170.968,31 aan debiteuren geïncasseerd. Nog
enkel een aantal Britse debiteuren dienen uitgew onnen te w orden. Hiervoor
zijn reeds conceptdagvaardingen opgesteld. De curator hoopt onder druk van
die conceptdagvaardingen alsnog betaling af te kunnen dw ingen.

12-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Veiligstellen debiteurenadministratie.
Aanschrijven debiteuren.
Overeenkomen boedelvergoeding met bank.

03-04-2020
1

Diverse correspondentie met debiteuren.

16-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO N.V. heeft een vordering van € 996.547,31op curanda.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft een tussentijdse afrekening met ABN AMRO Bank N.V. in
concept aan de bank voorgelegd. Na goedkeuring zal een bedrag aan ABN
AMRO Bank N.V. w orden overgemaakt en zal zij haar vordering moeten
aanpassen.

03-04-2020
1

12-11-2020
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. Er w aren w el diverse servicecontracten op grond w aarvan
schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen aanw ezig w aren. Deze zijn
inmiddels teruggeleverd aan de eigenaren daarvan.

03-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht
Pandrecht
Pandrecht
Pandrecht

op
op
op
op

debiteuren
voorraad
inventaris
rollend materieel

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.2., 5.3. en 5.5.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
Veelal w aren goederen reeds verw erkt of vermengd. De partijen die een
rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn in de
gelegenheid gesteld om hun eigendommen terug te nemen.

03-04-2020
1

5.6 Retentierechten
nvt

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
nvt

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank is overeengekomen een boedelbijdrage van 10% over hetgeen
ten behoeve van de bank w ordt verkocht. Ten aanzien van de incasso van
debiteuren is overeengekomen dat indien het noodzakelijk is om te procederen
ten behoeve van de incasso, dat partijen daarvoor een nieuw e afspraak zullen
maken.

Toelichting
In de tussentijdse afrekening met ABN AMRO Bank N.V. zal w orden
afgerekend conform voorgaande overeenkomst.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-04-2020
1

12-11-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er heeft veelvuldig afstemming met de bank plaatsgevonden over de
inventarisatie, de taxatie, de onderhandse verkoop en de uiteindelijke veiling
die zal plaatsvinden.

03-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

03-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

03-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

03-04-2020
1

6.5 Verantwoording
nvt

03-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt

03-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt

03-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

03-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een nagenoeg bijgew erkte boekhouding aangetroffen. Er zal
nog gedetailleerd onderzoek naar de boekhouding plaatsvinden.

03-04-2020
1

De curator heeft een eerste aanzet tot een boekenonderzoek gedaan.
Hieruit vallen nog geen definitieve conclusies te trekken, doch er zijn
vooralsnog geen aanw ijzingen voor onregelmatigheden.

12-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tot en met boekjaar 2018 gedeponeerd. Het boekjaar
2019 hoefde nog niet gedeponeerd te zijn ten tijde van het faillissement.

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven.Er zijn w el
samenstellingsverklaringen afgegeven. De curator zal onderzoeken of
goedkeuringsverklaring vereist w as.

03-04-2020
1

Een goedkeurende verklaring van de accountant w as niet vereist.

12-11-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
zie 7.1

03-04-2020
1

12-11-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
zie 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-04-2020
1

12-11-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen gedetailleerd onderzoek naar de rechtmatigheid
gedaan. De stand van het faillissement is dat de aanw ezige activa zijn
veiliggesteld en voor een deel reeds zijn uitgew onnen en voor het overige deel
nog door middel van een veiling aan de markt zullen w orden aangeboden. Na
afw ikkeling van de verkoop van de activa zal de curator zich toeleggen op een
gedetailleerd onderzoek naar de rechtmatigheid.

03-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 19.297,57

03-04-2020
1

Toelichting
Claimsagent € 15,13
Verhuurder € 19.282,44
€ 23.516,28

16-07-2020
2

Toelichting
Claimsagent:
Timberg € 39,33
Peruflex Leather & Finish B.V. € 36,30
Peruma W aalw ijk B.V. € 108.90
Verhuurder € 23.331,75
€ 58.742,51

12-11-2020
3

Toelichting
Claimsagent:
Timberg € 42,35
Peruflex Leather & Finish B.V. € 48.40
Peruma W aalw ijk B.V. € 117,98
Verhuurder € 23.331,75
UW V
Peruflex Leather & Finish B.V. € 35.202,03
Peruma W aalw ijk B.V. P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.231,35

16-07-2020
2

€ 38.231,00

12-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m
€ 14.414,34

03-04-2020
1

12-11-2020
3

Toelichting
Peruflex Leather & Finish B.V. € 14.414,34
Peruma W aalw ijk B.V. P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nvt
€ 1.000.652,64

03-04-2020
1

12-11-2020
3

Toelichting
ABN Amro Bank N.V. € 996.547,31
De heer F. van Roessel € 847.99
Pensioenfonds Detailhandel € 3.257,34

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

16-07-2020
2

Toelichting
Timberg: 3
Peruma W aalw ijk B.V.: 33
Peruflex Leather & Finish B.V.: 11
50

12-11-2020
3

Toelichting
Timberg: 3
Peruma W aalw ijk B.V.: 36
Peruflex Leather & Finish B.V.: 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 431.685,90

16-07-2020
2

€ 433.335,05

12-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk hoe er afgew ikkeld zal w orden.

03-04-2020
1

Naar de huidige stand van de boedel zal er bij gebrek aan baten afgew ikkeld
w orden. Een en ander is afhankelijk van de uitkomsten van het
boekenonderzoek en de conclusies die daarin getrokken zullen w orden,
alsmede van de verhaalsmogelijkheden die er al dan niet zijn.

16-07-2020
2

Ongew ijzigd.

12-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
crediteuren aanschrijven en verw erken.

03-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

03-04-2020
1

9.2 Aard procedures
nvt

03-04-2020
1

9.3 Stand procedures
nvt

03-04-2020
1

Procedure tegen de Nederlandse Staat inzake Motor, soort invoerheffing en
die staat voor hoger beroep op 27 november a.s.

12-11-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

03-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Oplevering huurpand
Verkoop activa dmv veiling
Uitw inning debiteuren
Onderzoek rechtmatigheid
Onderzoek oorzaak faillissement

03-04-2020
1

- Afw ikkeling veilingopbrengst + debiteuren uitw inning met ABN AMRO Bank
N.V.
- Verdere uitw inning van debiteuren.
- Onderzoek rechtmatigheid
- Onderzoek oorzaak faillissement.

16-07-2020
2

Ongew ijzigd.

12-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

03-04-2020
1

onbekend

16-07-2020
2

Onbekend ivm uit te w innen debiteuren en nadere uitkomsten
boekenonderzoek

12-11-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-11-2020
3

