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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Bourgondier-Egmond B.V.

29-03-2022
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81712251, statutair
gevestigd Egmond, vestigingsadres: 1621 BC Hoorn, Appelhaven 26.
De onderneming is opgericht op 27 januari 2021.

29-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit
het exploiteren van een van restaurant, SBI-code: 5601

29-03-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 271.938,20

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -134.646,76

€ 344.329,56

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen jaarstukken. De onderneming is opgericht 26-01-2021.
Er is w el een saldibalans beschikbaar over 2021. Bovenstaande gegevens zijn
hieraan ontleend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

29-03-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

29-03-2022
1

Toelichting
Volgens de directie is het personeel reeds in december ontslag aangezegd en
hebben zij elders reeds een baan.
Het salaris is betaald tot en met december 2021.

Boedelsaldo
€ 61.992,20

25-04-2022
2

Toelichting
De afdracht van de bank, de opbrengst van de verkoop van de inventaris zijn
binnengekomen.

Verslagperiode
van
8-3-2022

29-03-2022
1

t/m
29-3-2022
van
30-3-2022

25-04-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 5 min

2

21 uur 0 min

totaal

56 uur 5 min

Toelichting bestede uren
Bespreking directie
Correspondentie met boekhouder

29-03-2022
1

Afgew ikkeld.

25-04-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 27 januari 2021.
Enig aandeelhouder en bestuurder is:
Broekmeulen-Vegter Holding B.V.,
statutair gevestigd te Hoorn,
Bezoekadres: Bottelsteeg 2, 1621 BC Hoorn
U.B.O. is: mevrouw Eline Leanne Rhea Broekmeulen-Veger, w onende aan de
Bottelsteeg 2, 1621 BC Hoorn, geboren: 13-08-1982.

29-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Niet aangetroffen.

29-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
Verzekering van de inventaris. Polis opgevraagd bij directie.
Zal zo spoedig mogelijk w orden opgezegd. Premierestitutie zal voor de boedel
opgevraagd w orden.

29-03-2022
1

In verband met de verkoop van de inventaris goederen, is de verzekering
opgezegd.
De curator heeft afdracht van de premierestitutie verzocht.

25-04-2022
2

1.4 Huur
De curator heeft een huurovereenkomst aangetroffen met Zuiderduin/Zeezicht
B.V. gevestigd te Egmond aan Zee voor het pand gelegen aan de Boulevard 2
A, CJ Egmond aan Zee. De huurovereenkomst is aangegaan met ingang van 1
februari 2021 voor de duur van 5 jaar.
Het pand is volgens de directie door haar per 1 december 2021 ter beschikking
gesteld aan de verhuurder. De achterstallige huur van 2 maanden, zou
verrekend zijn met de dito borgsom tegen finale kw ijting.
De curator onderzoekt de w ijze van opzegging/beëindiging. Zekerheidshalve
heeft de curator de huurovereenkomst voor zover nodig opgezegd ex art. 68
lid 3 Fw . krachtens generieke machtiging

29-03-2022
1

De curator heeft de inventaris van curanda met toestemming van de Rechtercommissaris verkocht aan de verhuurder. De verhuurder heeft de koopsom
betaald op de boedelrekening. Van overige vorderingen van de verhuurder
op curanda is niet gebleken en zijn door de verhuurder ook niet ingediend.
De curator beschouw t deze kw estie daarmee als afgew ikkeld.

25-04-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De UBO mevrouw E.L.R. Broekhoven - Vegter w as gehuw d met de heer L.J.M.
Broekhoven.
Via hun Holding Broekman-Vegter Holding B.V. hielden zij de aandelen in
curanda. Het echtpaar had reeds een restaurant in de vorm van een V.O.F. in
Hoorn. Zij hebben in januari 2021 curanda opgericht in verband met de
exploitatie van een tw eede restaurant in Egmond. Door een noodlottig
verkeersongeval is de heer Broekhoven omgekomen en mevrouw BroekhovenVegter en de kinderen zijn zw aar gew ond geraakt.
Na aan lange w eg van revalidatie lukte het mevrouw Broekhoven niet om tw ee
restaurants draaiende te houden. Het w as de bedoeling dat w ijlen haar man
het restaurant in Egmond zou gaan runnen en mevrouw Broekhoven het
restaurant in Hoorn. In combinatie met de Coronacrisis en het
personeelstekort, heeft zij moeten besluiten tot een eigen aangifte van
curanda. Het restaurant in Hoorn w ordt door mevrouw Broekmeulen in de vorm
van een eenmanszaak nog voortgezet.

29-03-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-03-2022
1

Toelichting
Volgens de directie is het personeel reeds in december 2021 ontslag
aangezegd. Het salaris is betaald tot en met december 2021.
Zij zouden reeds een andere baan hebben. De directie gaf aan dat er nimmer
pensioenpremies zijn afgedragen. De curator heeft zekerheidshalve alle
personeelsleden ontslagen voor zover nodig, zodat zij mogelijke aanspraken
(o.a. de achterstallige pensioenpremies) op grond van de Loongarantieregeling
geldend kunnen maken bij het UW V. Het UW V is hierover geïnformeerd en de
nodige informatie is verstrekt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

29-03-2022
1

Toelichting
Volgens de directie is het personeel in december 2021 ontslag aangezegd. Het
salaris is betaald tot en met december 2021. Zij zouden reeds een andere
baan hebben. De directie gaf aan dat er nimmer pensioenpremies zijn
afgedragen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-3-2022

17

Zie hiervoor

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
opzeggingsbrieven verzenden
overleg met UW V

29-03-2022
1

Afgew ikkeld.

25-04-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T. Er is sprake van huur.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.V.T.

29-03-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.V.T.

29-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 30.832,10

totaal

€ 30.832,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de directie zijn er geen bedrijfsmiddelen. De huurovereenkomst is per
30-11-2021 beëindigd.
De inventaris is destijds aan curanda door de huurverkoper Zuiderduin/
Zeezicht B.V. in huurkoop verkocht volgens een overeenkomst van 28 januari
2021, w aarbij de eigendom is voorbehouden totdat de volledige huurkoopsom
is betaald. De curator heeft de eigendom van de verhuurder gerespecteerd, nu
niet gebleken is dat de huurkoopsom is betaald.
De huurverkoper had tevens een huurovereenkomst gesloten voor het
gedeelte van de onroerende zaak, w aarin de horecagelegenheid gevestigd
w as. Beide overeenkomsten w aren onlosmakelijk met elkaar verbonden
volgens de tekst van de overeenkomst.

29-03-2022
1

De directie heeft de curator desgevraagd een lijst verstrekt van
bedrijfsmiddelen, die na 28 januari 2021 door curanda zelf zijn aangeschaft.
Volgens de directie zijn deze goederen achtergebleven in het pand na het
einde van de huurovereenkomst. De curator is in overleg met de verhuurder
om de inventaris die in de visie van de curator eigendom is van de boedel, te
verkopen en rechtsgeldige eigendommen van derden aan hen ter beschikking
te stellen.
De curator heeft de bedrijfsinventaris die eigendom is van curanda met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de verhuurder. De
opbrengst is op de boedelrekening binnengekomen.
Tevens zijn met toestemming van de rechter-commissaris een beperkt aantal
goederen verkocht aan de directie t.b.v. haar eenmanszaak/restaurant in
Hoorn

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

25-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris is verpand aan de Europese Financieringsmaatschappij N.V. bij
onderhandse akte van 10 februari 2021. Genoemde akte is geregistreerd 22
februari 2021.

29-03-2022
1

De inventaris is ook verpand aan W arsteiner Benlux B.V. bij notariële akte van
12 februari 2021. In de akte staat uitdrukkelijk opgenomen dat de verpanding
niet geschiedt bij de onderhavige authentieke akte, maar bij separate
overeenkomst, w elke pandnemer zal registreren bij de belastingdienst.
Van registratie van genoemde akte is de curator niet gebleken. W arsteiner
heeft ook afstand gedaan van haar pandrecht.
De inventaris, die eigendom van de (huur) verkoper is gebleven, omdat de
koopsom niet geheel is betaald, valt niet onder genoemde pandrechten, voor
zover al rechtsgeldig gevestigd.
Nu er sinds 1-12-2021 ook geen sprake meer is van een bodem van curanda,
is het bodemvoorrecht ook niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek naar de door curanda zelf aangeschafte bedrijfsmiddelen, die
na het einde van de huurovereenkomst in het pand van de eigenaar zijn
achtergebleven, voor de boedel opeisen en verkopen.
Overleg met pandhouder.
Overleg met taxateur.

29-03-2022
1

Onderzoek is afgew ikkeld. De inventaris die eigendom is van curanda is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De opbrengst is op de
boedelrekening binnengekomen. Dit geldt ook voor enkele
inventarisgoederen die aan de directie zijn verkocht.

25-04-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onderneming is reeds sinds 1-12-2021 gestaakt. Er zijn geen voorraden
aangetroffen.

29-03-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-03-2022
1

Toelichting andere activa
in onderzoek

29-03-2022
1

De curator is gebleken dat de directie enige goederen heeft meegenomen
naar haar restaurant in Hoorn. De curator heeft een voorstel gedaan om
deze goederen over te nemen. Deze zijn met toestemming van de rechtercommissaris verkocht.

25-04-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
nader onderzoek

29-03-2022
1

onderhandelen met directie over meegenomen goederen. Afgew ikkeld.
Overige activa zijn niet aangetroffen.

25-04-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.V.T.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de directie zijn er geen debiteuren.
De curator heeft w el een creditsaldo bij de ABN AMro aangetroffen en heeft
afdracht verzocht t.b.v. de boedel.

29-03-2022
1

Afdracht van de aangetroffen middelen door ABN Amro heeft plaatsgevonden.
De curator heeft geconstateerd dat curanda een voorschot NOW -subsidie
heeft ontvangen over de 7e aanvraag periode (NOW 5). Deze subsidie is
enkele dagen voorafgaande aan het faillissement binnengekomen op de
bankrekening van ABN Amro curanda en is afgedragen aan de boedel.
De curator heeft via een proefberekening op w w w .simulatienow .nl berekend
of er nog een nabetaling zou kunnen volgen. Dit blijkt niet het geval te zijn.
De curator acht het dan ook niet zinvol om een aanvraag definitieve
berekening in te dienen bij het UW V nu dit niet tot nabetaling c.q een bate
voor de boedel zal leiden.
Het voorschot zal door het UW V w orden teruggevorderd, hetgeen een
concurrente vordering zal opleveren.

25-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
n.v.t.

29-03-2022
1

Afgew ikkeld.

25-04-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda w erkt niet met een bankkrediet.
Er is w el een langlopende renteloze lening verstrekt van € 75.000,-- bij
notariële akte d.d. 12 februari 2021 met een exclusieve afname verplichting
van bieren, door W arsteiner Benelux B.V. De heer en mevrouw Broekmeulen
hebben zich ook prive verbonden voor genoemde lening.
Uit genoemde akte blijkt dat bij separate overeenkomst een pandrecht is

29-03-2022
1

gevestigd op de gehele bedrijfsinventaris, w elke akte pandnemer zal
registreren bij de belastingdienst. Dat laatste is niet gebeurd. W arsteiner
heeft afstand gedaan van haar pandrecht. De vordering van W arsteinder
bedraagt € 113.949,37.
Er is een langlopende overeenkomst van geldlening met de Europese
Financiering Maatschappij N.V. aangegaan d.d. 10 februari 2021 van €
50.000,--, w aarvoor VHC Jongens B.V., de leverancier van W arsteiner bier
en gevestigd te Oostzaan, zich borg heeft gesteld bij akte van 10 februari
2021.
Curanda is met VHC Jongens B.V. een afnameovereenkomst met
aangegaan, w elke verplichting in de considerans van genoemde
geldleningsovereenkomst is opgenomen.
In genoemde overeenkomst is tevens een verplichting opgenomen van
curanda om een pandrecht op de inventaris te vestigen.
Er is een overeenkomst van doorlopend krediet aangegaan d.d. 10 februari
2021 van € 7.500,-- , ook met de Europese Financiering Maatschappij N.V. ,
w aarvoor VHC Jongens B.V., gevestigd te Oostzaan zich ook borg geeft
gesteld.
De pandakte is geregistreerd 22 februari 2021.
De hoogte van de ingediende vordering van de Europese Horeca
Financieringsmaatschappij beloopt
€ 42.194,37

5.2 Leasecontracten
niet aangetroffen

5.3 Beschrijving zekerheden

29-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. De curator heeft een onderhandse akte van verpanding van de
bedrijfsinventaris, de voorraad, alle overige zaken, zoals bedrijfsauto's,
de handelsnaam, goodw ill, domeinnamen en het auteursrecht op het
verkoopconcept van de onderneming, de opbrengst uit de verkoop van
de onderneming aangetroffen gedateerd 10 februari 2021 tot zekerheid
van hetgeen de Europese Financiering Maatschappij N.V. en VHC Jongens
B.V. van curanda te vorderen heeft. Het echtpaar Broekmeulen heeft zich
ook hoofdelijk prive verbonden voor de nakoming van de verplichtingen
uit genoemde overeenkomst.
Genoemde akte is geregistreerd 22 februari 2021. De curator heeft de
pandhouder een redelijke termijn gesteld ex artikel 58 lid 1Fw ., die
inmiddels is verstreken.
De verhuurder van het pand w enst het pand w eer zo snel mogelijk te
verhuren en de eigendommen van curanda dienen veilig te w orden
gesteld.
2. De curator heeft een notariële schuldbekentenis tevens akte van
verpanding van de gehele bedrijfsinventaris aangetroffen, gedateerd 12
februari 2021 ten behoeve van W arsteiner Benelux B.V.
Uit de akte blijft dat verpanding van bedoelde zaken niet geschiedt bij de
onderhavige authentieke akte, maar bij separate overeenkomst , zoals
bedoeld in artikel 3: 237 BW , w elke akte de pandnemer zodanig zal
registreren bij de belastingdienst. Registratie blijkt niet te zijn geschiedt
en W arsteiner heeft afstand gedaan van haar gepretendeerde
pandrecht.
Tevens is een verplichting opgenomen in de overeenkomst van
geldlening om een recht van hypotheek te vestigen op de prive-w oning
van de heer en mevrouw Broekmeulen van € 75.000,--. Vooralsnog is de
curator niet gebleken dat genoemd recht van hypotheek is gevestigd.

29-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Pandhouder heeft zich niet hierop beroepen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van 3 pinautomaten is geclaimd.
De curator heeft de directie verzocht om aan te geven, w aar deze zich
bevinden. Deze bevinden zich nog in het pand. Er is overleg met de eigenaar
om deze op te laten halen dan w el te laten staan t.b.v. een nieuw e huurder.

29-03-2022
1

W arsteiner heeft aanspraak gemaakt op de goederen die zij in bruikleen heeft
verstrekt aan curanda.
De curator voert overleg met de eigenaar van het pand hoe deze goederen
kunnen terugkeren naar W arsteiner. De mogelijkheid bestaat dat zij hierover
afspraak maken om deze goederen te laten staan. De curator bew aakt de
afw ikkeling/vastlegging hiervan.
Rational Groothandel Keukentechniek B.V. heeft aanspraak gemaakt op haar
eigendom. De curator heeft een akte van verpanding van 26 januari 2021,
geregistreerd op 9 maart 2021 aangetroffen. Een verpanding is alleen mogelijk
als de goederen eigendom zijn van failliet, zodat de curator haar
eigendomsrecht niet heeft erkend, maar w el haar pandrecht. W at haar
pandrecht betreft is deze echter later gevestigd dan de aan de Europese
Financieringsmaatschapppij verpande inventaris goederen, w elke bij akte van
10 februari 2021 is gevestigd en geregistreerd op 22 februari 2021.
Rational Groothandel Keukentechniek B.V. is derhalve 2de pandhouder. Niet
aannemelijk is dat de opbrengst van de betreffende goederen toereikend is
om de vordering van de eerste pandhouder: de Europese
Financieringsmaatschappij van ruim € 42.000 te voldoen.
De curator heeft een bevestiging van de eigenaar van de pinautomaten dat
deze in zijn bezit zijn gesteld.

25-04-2022
2

De curaor heeft een bevestiging van W arsteiner dat de bruikleengoederen
rechtstreeks met de verhuurder van het pand w orden afgew ikkeld.
Tw eede pandhouder Rational Groothandel Keukentechniek B.V. is door de
curator op de hoogte gesteld dat de verpande goederen zijn verkocht met
toestemming van de rechter-commissaris, maar dat de opbrengst lager is dan
de vordering van de eerste pandhouder en dat haar vordering genoteerd is
op de lijst van van voorlopig erkende concurrente vordering.

5.6 Retentierechten
n.v.t.

29-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

29-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-03-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
onderzoek naar pinautomaten en bew aking teruggave aan eigenaar;
onderzoek naar verpande activa en opeisen voor boedel
nader overleg financiers/pandhouders
bruikleengoederen ter beschikking stellen aan W arsteiner en bew aking.

29-03-2022
1

Afgew ikkeld.

25-04-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is reeds op 1 december 2021 gestaakt.

29-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

29-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

29-03-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

29-03-2022
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

29-03-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

29-03-2022
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

29-03-2022
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

29-03-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een saldi balans verstrekt over 2021.
De bankafschriften zijn verstrekt over het jaar 2021. De afschriften over 2022
zijn opgevraagd.
De lijsten van crediteuren zijn verstrekt.
Gelet op de recente oprichting van curanda op 27 januari 2021 zijn geen
jaarstukken beschikbaar
De boekhouder van curanda heeft ook alle gew enste informatie aan de curator
verstrekt.

29-03-2022
1

De boekhouder heeft op verzoek van de curator ook een proefberekening
gemaakt i.v.m. het onderzoek naar mogelijke aanspraken uit hoofde van de
N.O.W .-regeling. Een nabetaling N.O.W . blijkt daaruit niet aan de orde te zijn.

25-04-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
n.v.t.

29-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

29-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-03-2022
1

in onderzoek

Toelichting

25-04-2022
2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
vergoeding bedongen voor de boedel i.m.v. meegenomen goederen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

29-03-2022
1

in onderzoek

Toelichting

25-04-2022
2

Onderzoek van alle bankafschriften in het jaar voorafgaande aan het
faillissement heeft geen dubieuze transactes opgeleverd. Uit de saldibalans
blijkt dat de de Holding van de directie per 31-21-2021 een vordering heeft
van € 40.300, op curanda. Deze is opgenomen op de lijst van voorlopig
erkende concurrente crediteuren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De gang van zaken rond de opzegging van de huurovereenkomst en het ter
beschikking stellen aan de verhuurder roept vragen op. Er is in het geheel
geen inventaris meer, terw ijl er w el een lijst van in de loop van 2021
aangeschafte goederen is verstrekt aan de curator. Deze inventaris valt in de
visie van de curator niet onder het bereik van de huurverkoopovereenkomst,
maar zijn eigendom van de boedel. Deze zijn immers gekocht en betaald door
curanda.

29-03-2022
1

De inventarisgoederen, die aangeschaft w aren door curanda en eigendom
van curanda zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan
de verhuurder.

25-04-2022
2

De curator heeft de bankafschriften van curanda onderzocht en geen
dubieuze transacties aangetroffen.
Door de directie meegenomen goederen naar het restaurant in Hoorn, zijn
onderw erp van overleg met de directie, ten einde de boedel daarvoor te
compenseren. Dit is met toestemming van de rechter-commissaris
geeffectueerd en afgew ikkeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
nader onderzoek.

29-03-2022
1

Overleg met directie over meegenomen goederen.
Toestemming rechter-commissaris verkregen en betaling directie ontvangen.
Kw estie is daarmee afgew ikkeld.

25-04-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

29-03-2022
1

PM
De curator verw acht geen boedelvordering van het UW V, nu al het personeel
reeds is opgezegd en volgens de directie een andere baan heeft.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.871,00

29-03-2022
1

€ 56.732,00

25-04-2022
2

Toelichting
Het betreft vorderingen terzake omzetbelasting en loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-03-2022
1

PM

€ 0,00
Toelichting
Geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-04-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 57.244,37

29-03-2022
1

Toelichting
Betreft pandhouders (Europsese Horeca Financieringsmaatschappij N.V. (1ste)
en Rational Nederland Groothandel Keukentechniek B.V. (2de)

€ 42.194,37

25-04-2022
2

Toelichting
De rest vordering van (Europsese Horeca Financieringsmaatschappij N.V.
(1ste pandhouder en de vordering van de tw eede pandhouder) Rational
Nederland Groothandel Keukentechniek B.V. dienen als concurrent genoteerd
te w orden, nu de opbrengst van de verpande inventaris niet toereikend is om
de vordering van de 1ste pandhouder geheel te voldoen. De rest vordering
van (Europese Horeca Financieringsmaatschappij N.V. zal blijken uit de
definitieve slotuitdelingslijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

29-03-2022
1

8

25-04-2022
2

Toelichting
De curator heeft W oertmann betaald, die een beroep had gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Dit betreft een vaatw asmachine.
Daar haar vordering lager w as dan de opbrengst bij verkoop heeft de curator
haar vordering betaald uit de verkoopopbrengst van de vaatw asmachine.
Deze crediteur is daarom van de lijst gehaald, nu de vordering door betaling
teniet is gegaan.
De vordering van de Holding van de directie is erbij gekomen.
De vordering van de tw eede pandhouder Rational Nederland is na de
verkoop van de inventaris genoteerd op de lijst van concurrente crediteuren.
De curator verw acht nog een concurrente vordering van het UW V uit hoofde
van teveel ontvangen NOW -subsidie.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 122.528,20

29-03-2022
1

Toelichting
Zie lijst CC bij financieel verslag

€ 176.805,26

25-04-2022
2

Toelichting
Zie hiervoor onder 8.5. terzake de nagekomen concurrente crediteuren,
w aardoor het bedrag hoger is gew orden.

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

29-03-2022
1

De curator draagt het faillissement voor opheffing voor w egens gebrek aan
baten met toepassing van artikel 137a Fw . Er is dan geen uitkering voor de
concurrente crediteuren beschikbaar.

25-04-2022
2

Dit verslag is aan te merken als het eindverslag.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren aanschrijven
eigendommen onderzoeken en laten ophalen

29-03-2022
1

Afgew ikkeld.

25-04-2022
2

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

29-03-2022
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

29-03-2022
1

9.3 Stand procedures
n.v.t

29-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v..t

29-03-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
crediteuren aanschrijven en schulden in kaart brengen;
eigendommen ophalen (pinautomaten, bruikleengoederen W arsteiner);
onderzoek naar inventaris, die is aangeschaft na datum oprichting;
onderzoek bankafschriften;
Opzegging verzekering en afdracht premierestitutie bew aken;
onderzoek naar registratie pandaktes zover van toepassing;
verhuurder/huurverkoper inventaris aanspreken op afgifte niet onder huurkoop
vallende inventaris.
verkopen inventaris van curanda.
onderzoek rechtmatigheid.
bew aking afdracht creditsaldo bank.

29-03-2022
1

Alle punten in het eerste verslag zijn afgew ikkeld.
Opstellen slotuitdelingslijst en faillissement afw ikkelen met toepassing van
artikel 137a Fw .

25-04-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
in dit stadium nog niet aan te geven

29-03-2022
1

De curator verw acht dat het faillissement nog dit jaar is afgew ikkeld.
Hangt af van de snelheid w aarmee de rechtbank het eindverslag behandelt.

25-04-2022
2

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

29-03-2022
1

gerelateerd aan plan van aanpak.

25-04-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

