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Algemene gegevens
Naam onderneming
W esther Hotel Supply B.V.

12-04-2018
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W esther Hotel Supply B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (1339 HR) Almere, aan de Smaragdhof 21, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58379789 hierna verder te
noemen: "W HS" en/of "de Vennootschap".
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Activiteiten onderneming
Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, groothandel
in hotel supplies en sanitaire voorzieningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 42.217,59

€ -23.446,24

2014

€ 30.759,10

€ 11.377,87

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
0.

12-04-2018
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Boedelsaldo
€ 716,77

12-04-2018
7

€ 15.530,49

11-04-2019
8

€ 15.142,92

09-04-2020
9

Toelichting
Op 8 mei 2019 heeft de curator een voorschot salaris ontvangen over de
periode van 24 maart 2015 tot en met 31 december 2018. Nadien heeft de
boedel op 2 augustus 2019 een tw eede betaling van de bestuurder ontvangen
w aardoor het boedelsaldo is verhoogd naar een bedrag van € 15.142,92.
€ 17.136,92

08-04-2021
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Toelichting
De boedel heeft op 1 juli 2020 een derde betaling van de bestuurder
ontvangen w aardoor het boedelsaldo is verhoogd naar een bedrag van €
17.136,92.
€ 20.485,92
Toelichting
De boedel heeft op 6 oktober 2021 een betaling van de Belastingdienst
ontvangen betreffende Omzetbelasting 2015, w aardoor het boedelsaldo is
verhoogd naar een bedrag van € 20.485,92.

Verslagperiode

08-11-2021
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Verslagperiode
van
14-4-2017

12-04-2018
7

t/m
12-4-2018
van
13-4-2018

11-04-2019
8

t/m
11-4-2019
van
12-4-2019

09-04-2020
9

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

08-04-2021
10

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021

08-11-2021
11

t/m
7-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2 uur 32 min

8

5 uur 22 min

9

6 uur 18 min

10

9 uur 54 min

11

6 uur 6 min

totaal

30 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 48,30

12-04-2018
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Totaal bestede uren: 54,1 uur.

11-04-2019
8

Totaal bestede uren: 60,4 uur.

09-04-2020
9

Totaal bestede uren: 70,3 uur.

08-04-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W HS leverde sanitaire artikelen aan hotels. Blijkens het uittreksel uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel is W HS op 15 juli 2013
opgericht. OPC Advies & Training B.V. houdt 25% van de aandelen en Bings
Beheer Holding B.V. houdt 75% van de aandelen in W HS. Enig aandeelhouder
en bestuurder van OPC Advies & Training B.V. is de heer W . Nai Chung Tong.
Enig bestuurder en aandeelhouder van Bings Beheer Holding B.V. is de heer W .
Hebing. Tot 4 september 2014 w aren beide aandeelhouders van W HS ook
bestuurder van W HS. Vanaf 4 september 2014 is Bings Beheer Holding B.V. en
daarmee de heer W . Hebing enig bestuurder van W HS.

12-04-2018
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

12-04-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen verzekeringen.

12-04-2018
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1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

12-04-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder, de heer Hebing, zijn de oorzaken van het
faillissement van W HS als volgt:
“W HS is op 16 oktober 2012 gestart als eenmanszaak. In maart 2013 is W HS
in contact gekomen met investeerder OPC Advies & Training B.V. w aarna op 16
juli 2013 is gestart met W esther Hotel Supply B.V. Overeengekomen w as dat
de heer Nai Chung Tong een bedrag van € 84.000,- zou investeren. In januari
2014 zijn er tussen de aandeelhouders (tevens bestuurders van W HS)
conflicten ontstaan w aarna in februari 2014 is besloten om niet verder te gaan
met de samenw erking. Op dat moment had de heer Nai Chung Tong een
bedrag van € 61.000,= geïnvesteerd. Daarna is het geëscaleerd in de zin van
bankpassen blokkeren, geld van de rekening afhalen, zow el klanten als
leveranciers benaderen om mij in een kw aad daglicht te zetten. Inmiddels had
de heer Jaap de Bode (mijn zw ager) zichzelf aangeboden om tot een oplossing
te komen tussen mij en de heer Nai Chung Tong als mediator. Door middel van
een volmacht verkregen door mij persoonlijk, kon hij op deze manier optreden.
Gezien het feit dat de heer Nai Chung Tong tot geen enkele reden meer
vatbaar w as, kw am de heer De Bode met het idee om W HS tijdelijk te laten
stoppen met haar w erkzaamheden en alle klanten door middel van een
schrijven hierdoor te laten kennisnemen. Met het doel om rust te creëren bij
de klanten, leveranciers en om een deal met maken met de heer Nai Chung
Tong. Nadat de overeenkomst tussen mij en Nai Chung Tong vast op papier
stond en getekend en w el w as zou alles w eer terug gezet w orden naar W HS.
Het gevolg van deze actie w as natuurlijk een lege BV w aarin alle bezittingen
zijn overgeheveld naar W orld Hotel Service B.V., die in eigendom is van de heer
De Bode. Bij W orld Hotel Service B.V. w erd ik in naam overal buiten gehouden
om eventuele problemen te voorkomen. De heer De Bode heeft uiteindelijk zo
de macht overgenomen dat ik volledig buitenspel stond en afhankelijk w erd
van de heer De Bode.
Op 1 september 2014 is de vaststellingsovereenkomst met de heer Nai Chung
Tong getekend en is de eerste betaling aan hem verricht. W e hebben de heer
De Bode erop aangesproken dat de vaststellingsovereenkomst getekend is,
maar hierop is hij 360 graden omgedraaid. W ilde niks meer met ons te maken
hebben, w as het niet eens met de hoogte van het bedrag in de
vaststellingsovereenkomst, w ilde niet de bedrijfsvoering meer teruggeven.
In januari 2015 is onderzocht om W HS te ontbinden. De heer Nai Chung Tong
is verzocht zijn medew erking te verlenen aan ontbinding van W HS. Hieraan
w ilde de heer Nai Chung Tong niet meew erken w aarna OPC Advies & Training
B.V. het faillissement van W HS heeft
aangevraagd.”
Vooralsnog zijn er geen andere oorzaken aan het licht gekomen dan
voornoemde oorzaken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Geen.
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

12-04-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er heeft zich een private kredietverstrekker bij de curator gemeld die een
beroep doet op haar pandrecht. Het krediet is verstrekt aan de eenmanszaak.
Ook is de activa van de eenmanszaak aan deze kredietverstrekker verpand.
Derhalve heeft de private kredietverstrekker zich gew end tot de bestuurder in
privé mede omdat de curator geen activa heeft aangetroffen.
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5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

12-04-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend, niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Voor zover bekend, niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend, niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van W HS onderzocht en is hierover in
gesprek met de bestuurder. Derhalve w ordt het rechtmatigheidsonderzoek de
komende verslagperiode voortgezet.

12-04-2018
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De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.
De curator is hierover in overleg met de bestuurder.
De curator is doende een betalingsregeling te treffen met de bestuurder en is
nog in afw achting van een voorstel van de bestuurder.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de adviseur van
de bestuurder inzake een betalingsvoorstel. De mogelijkheden om tot een
betalingsregeling te komen w orden verder onderzocht.
Het overleg met de bestuurder en zijn adviseur ten aanzien van een
betalingsregeling w ordt voortgezet.
De curator heeft de bestuurder (in privé) aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. De bestuurder heeft echter in privé meerdere schulden. In dat
kader heeft de bestuurder zich tot een schuldhulpverlener gew end. Aangezien
de bestuurder beschikt over spaarcapaciteit, heeft de schuldhulpverlener
namens de bestuurder een minnelijk spaarakkoord aan alle crediteuren
aangeboden. Dit minnelijk spaarakkoord komt er kort gezegd op neer dat naar verw achting - de gehele vordering van de boedel binnen 36 maanden kan
w orden voldaan. Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft boedel
ingestemd met dit minnelijk spaarakkoord. De regeling is in mei 2017 van start
gegaan. Volgens opgave van de schuldhulpverlener kan er - naar verw achting
- in mei a.s. een eerste betaling aan de crediteuren van de bestuurder w orden
gedaan.
Het minnelijk spaarakkoord heeft een looptijd van 36 maanden. Over de
periode van mei 2017 tot en met mei 2018 heeft de boedel een eerste betaling
van een bedrag van € 14.811,10 ontvangen. Dit bedrag is in juli 2018
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Volgens opgave van de
schuldhulpverlener van de bestuurder kan er - naar verw achting - over de
periode juni 2018 tot en met mei 2019 een tw eede betaling aan de boedel
w orden gedaan van een bedrag van afgerond € 10.000,-. Dit bedrag zal in juni
2019 aan de boedel w orden uitgekeerd.

11-04-2019
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Over de periode juni 2018 tot en met mei 2019 heeft de boedel een bedrag
van € 9.213,30 ontvangen. Dit bedrag is op 2 augustus 2019 bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

09-04-2020
9

De bestuurder is bezig met de afronding van het minnelijk spaarakkoord. Met
de adviseur van de bestuurder w ordt overleg gevoerd over het resterende
bedrag dat de bestuurder nog aan de boedel dient te betalen.
De boedel heeft in de afgelopen verslagperiode een laatste betaling van een
bedrag van € 1.994,- van de bestuurder ontvangen. In totaal heeft de
bestuurder een bedrag van € 26.018,40 aan de boedel betaald. Dit punt is
afgew ikkeld.

08-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-04-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

12-04-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet opportuun aangezien het startkapitaal slechts € 4,- bedraagt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zijn aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur. De curator is hierover in
gesprek met de bestuurder.

12-04-2018
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Zie hiervoor onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zijn aanw ijzingen voor paulianeus handelen. De curator is hierover in
gesprek met de bestuurder.

12-04-2018
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Zie hiervoor onder punt 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals hiervoor reeds uiteengezet, loopt er een betalingsregeling met de
bestuurder. Naar verw achting zal er in mei a.s. een eerste betaling aan de
boedel kunnen w orden gedaan. Gezien de lange looptijd van de
betalingsregeling, w ordt er - met goedkeuring van de rechter-commissaris één keer per jaar een faillissementsverslag opgesteld en ingediend.
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De curator monitort de betalingsregeling. Naar verw achting zal er in juni 2019
een tw eede betaling aan de boedel plaatsvinden. Dit zal in het volgende
verslag w orden vermeld.

11-04-2019
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De curator heeft de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. Met de bestuurder is een betalingsregeling getroffen. In dat
kader heeft de bestuurder jaarlijks betalingen aan de boedel verricht. In de
afgelopen verslagperiode heeft de boedel een laatste betaling van een bedrag
van € 1.994,- van de bestuurder ontvangen. In totaal heeft de bestuurder een
bedrag van € 26.018,40 aan de boedel betaald. Hiermee is het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

08-04-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

12-04-2018
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Overleg met (de adviseur van) de bestuurder.
Telefoon en correspondentie met (de adviseur van) de bestuurder.
Telefoon en correspondentie met (de adviseur van) de bestuurder.
Correspondentie met de adviseur van bestuurder.

09-04-2020
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Correspondentie met derden.

08-04-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator.
€ 657,00

12-04-2018
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08-11-2021
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Toelichting
Rechtbank Midden-Nederland, griffierecht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 1.724,- (omzetbelasting) en een vordering
van € 2.693,(vennootschapsbelasting) ingediend.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
OPC Advies & Training B.V. voor een bedrag van € 1.500.-.

Toelichting
De preferente vordering van OPC Advies & Training is ingetrokken.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
8.
6

12-04-2018
7

08-04-2021
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Toelichting
Eén vordering w as tw ee keer ingediend, namelijk door de crediteur zelf en
door het deurw aarderskantoor dat deze crediteur had ingeschakeld. De
vordering die het deurw aarderskantoor heeft ingediend is - na overleg met de
crediteur - van de lijst gehaald.
Daarnaast w as de vordering van één crediteur ook meegenomen in het
minnelijk spaarakkoord van de bestuurder. Deze vordering is volledig door de
bestuurder voldaan. Derhalve heeft deze crediteur de door haar ingediende
vordering ingetrokken. Het voorgaande heeft ervoor gezorgd dat het aantal
concurrente crediteuren is afgenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 35.394,14
€ 12.587,00

12-04-2018
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11-04-2019
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Toelichting
Zow el W HS als de bestuurder in privé hebben zich in hoofdelijkheid verplicht
tot terugbetaling van een door een crediteur (tevens de aanvrager van het
faillissement) aan W HS verstrekte lening. Derhalve heeft deze crediteur haar
vordering in het faillissement van W HS ingediend maar w ordt deze vordering
ook meegenomen in het minnelijk spaarakkoord van de bestuurder in privé.
Omdat (ook) deze crediteur reeds een eerste uitkering uit hoofde van het
minnelijk spaarakkoord heeft ontvangen, valt de vordering die deze crediteur
in het faillissement van W HS heeft ingediend lager uit. Derhalve is het bedrag
aan concurrente crediteuren ten opzichte van het vorige verslag verminderd.
€ 7.987,62

09-04-2020
9

€ 4.514,67

08-04-2021
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Toelichting
Eén vordering stond per abuis dubbel vermeld op de crediteurenlijst. Vandaar
dat het totaalbedrag aan concurrente crediteuren nu lager uitvalt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-04-2018
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Na voldoening van de boedelkosten en de preferente crediteuren kan er een
volledige uitkering aan de concurrente crediteuren plaatsvinden. Aan de
rechtbank zal het verzoek w orden gedaan om een (pro forma)
verificatievergadering te plannen.

08-04-2021
10

Er heeft een pro forma verificatievergadering plaatsgevonden w aarbij alle
vorderingen zijn geverifieerd. Er is aan de hand van het proces-verbaal een
uitdelingslijst opgesteld en gedeponeerd. Het faillissement zal na het
verbindend w orden van de uitdelingslijst verder financieel w orden
afgew ikkeld.

08-11-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

12-04-2018
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Correspondentie crediteuren.

11-04-2019
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Correspondentie met crediteuren.

09-04-2020
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Correspondentie en telefoon met crediteuren.

08-04-2021
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Correspondentie met crediteuren.

08-11-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

12-04-2018
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- Monitoring van de betalingsregeling met de bestuurder.

11-04-2019
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Aan de rechtbank zal het verzoek w orden gedaan om een (pro forma)
verificatievergadering te plannen.

08-04-2021
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Er resteren geen actiepunten meer.

08-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het verloop van de betalingsregeling
met de bestuurder.

12-04-2018
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Naar verw achting zal het minnelijk spaarakkoord van de bestuurder op korte
termijn w orden afgerond. De curator is met de adviseur van de bestuurder in
overleg over de resterende betaling die vanuit het minnelijk spaarakkoord aan
de boedel zal w orden verricht. Zodra de boedel de resterende betaling van de
bestuurder heeft ontvangen, kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

09-04-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een laatste betaling van de
bestuurder ontvangen. Hiermee is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Derhalve kan het faillissement w orden afgew ikkeld. Aan de rechtbank zal het
verzoek w orden gedaan om een (pro forma) verificatievergadering te plannen.
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Dit betreft het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

12-04-2018
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Verslaglegging, onderzoek stukken en correspondentie met adviseur van
bestuurder.

09-04-2020
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Onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met derden.

08-04-2021
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Onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met derden, verslaglegging.

08-11-2021
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Bijlagen
Bijlagen

