Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
29-12-2020
F.16/16/133
NL:TZ:0000004139:F001
01-03-2016

R-C
Curator

mr. Neijt
mr M. Mos

Algemene gegevens
Naam onderneming
W elcom Careshop Zeist B.V.

24-08-2018
7

Gegevens onderneming
W elcom Careshop Zeist B.V., statutair gevestigd te Zeist, laatstelijk gevestigd
gew eest te
(3881 LA) Putten aan de Nijverheidslaan 10 B

24-08-2018
7

Activiteiten onderneming
W inkels in medische orthopedische artikelen

24-08-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 681.919,00

€ 12.691,00

€ 543.419,00

2014

€ 589.922,00

€ 170.308,00

€ 767.999,00

2015

€ 649.780,00

€ 273.224,00

€ 940.213,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Deze omzetcijfers zijn i.i.g. vanw ege de overgang van de onderneming
naar een andere vennootschap niet correct.

24-08-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-08-2018
7

Boedelsaldo
€ 566,66

18-05-2018
6

Verslagperiode
van
10-2-2018

18-05-2018
6

t/m
17-5-2018
van
18-5-2018

24-08-2018
7

t/m
24-8-2018
van
25-8-2018

07-12-2018
8

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

13-03-2019
9

t/m
13-3-2019
van
14-3-2019

11-06-2019
10

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

12-09-2019
11

t/m
11-9-2019
van
12-9-2019
t/m
13-12-2019

13-12-2019
12

van
14-12-2019

12-03-2020
13

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

18-06-2020
14

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

22-09-2020
15

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

29-12-2020
16

t/m
29-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

36 uur 24 min

7

15 uur 12 min

8

19 uur 48 min

9

6 uur 30 min

10

36 uur 48 min

11

6 uur 18 min

12

20 uur 18 min

13

3 uur 24 min

14

1 uur 42 min

15

0 uur 48 min

16

1 uur 0 min

totaal

148 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren tot heden: 104,15

18-05-2018
6

Totaal bestede uren 119,35

24-08-2018
7

139,15

07-12-2018
8

Totaal bestede uren: 145,65

13-03-2019
9

Totaal bestede uren: 182,45

11-06-2019
10

Totaal bestede uren: 188,95

12-09-2019
11

Totaal bestede uren 209,45

13-12-2019
12

Totaal bestede uren: 214,55

18-06-2020
14

Totaal bestede uren: 216,35

29-12-2020
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W elcom Careshop Zeist B.V., hierna te noemen: Careshop is op 24 december
2010
opgericht en op 29 december 2010 ingeschreven in het handelsregister. Enig
aandeelhouder
en bestuurder van Careshop is W elcom Care Holding B.V. De heer J.D. Heijns is
zow el enig
aandeelhouder als enig bestuurder van W elcom Care Holding B.V.
W elcom Care Holding is eveneens enig bestuurder en aandeelhouder van
W elcom Care
Thuiszorg B.V., hierna te noemen: Thuiszorg van w elke vennootschap op 17
november 2015
het faillissement is uitgesproken. In dit faillissement is gelijk aan het
onderhavige faillissement mr. Neijt tot rechter-commissaris benoemd en is
ondergetekende als curator aangesteld. De heer J.D Heijns is naast enig
bestuurder en aandeelhouder van W elcom Care Holding B.V. eveneens enig
bestuurder en aandeelhouder van JDH Beheer B.V. JDH Beheer B.V. is op haar
beurt enig aandeelhouder en bestuurder van W elcom Gezondshop B.V., hierna
te noemen: Gezondshop van w elke vennootschap gelijk het onderhavige

24-08-2018
7

faillissement op 1 maart 2016 het faillissement is uitgesproken met benoeming
van mr. Neijt tot rechtercommissaris en aanstelling van ondergetekende tot
curator. Careshop exploiteerde tot medio 2015 in Zeist een w inkel in
voornamelijk thuiszorgproducten (bv. rollators, scootmobiels etc.). Daarnaast
verhuurde zij tot medio 2015 thuiszorgproducten (bv. bedden, matrassen,
bedverhogers etc.). Een groot deel van de huuropbrengsten w erd rechtstreeks
bij zorgverzekeraars gedeclareerd.
Omdat de onderneming in zw aar w eer zat, schakelde de bestuurder een
bedrijfsadviseur in
om de onderneming w eer op de juiste koers te krijgen. Aldus de bestuurder,
adviseerde deze
adviseur om de onderneming van Careshop ±onder achterlating van enkele
schuldeisers te
verkopen en over te dragen aan een andere vennootschap die onder de
controle van de heer
Heijns stond. Om die reden w erd medio 2015 Gezondshop opgericht en w erd
de onderneming van Careshop per 1 juni 2015 verkocht en overgedragen aan
Gezondshop.

1.2 Lopende procedures
zover mij bekend zijn er geen procedures aanhangig.

24-08-2018
7

1.3 Verzekeringen
thans geen

24-08-2018
7

1.4 Huur
Careshop huurde een w inkel aan de Voorheuvel en een kantoorlocatie aan de
Bergw eg,
beiden te Zeist. Deze huurovereenkomsten eindigden reeds ruim voorafgaand
aan het
faillissement.

24-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
De volledige onderneming van Careshop w erd voor een bedrag ad € 17.500,verkocht en
geleverd aan Gezondshop. Vanaf dat moment had Careshop geen
mogelijkheden meer om
haar schulden te voldoen en w as een faillissement onvermijdelijk. Het
faillissement is op eigen
verzoek uitgesproken.

24-08-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-08-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

24-08-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t

24-08-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De procedure staat thans op de rol van 23 mei 2018 voor antw oord zijdens
Kersten c.s.

18-05-2018
6

Naar de omvang van de debiteurenstand w ordt thans onderzoek gedaan. Kort
voor het
faillissement is er een aanzienlijke debiteurenstand ontstaan.

24-08-2018
7

De debiteuren van Careshop zijn aan de ING Bank verpand. De ING Bank
verzocht de curator om de debiteuren te incasseren tegen een boedelbijdrage
van 10%. Er heeft overleg tussen Kersten en de curator plaatsgevonden over
de vaststelling van de feitelijke situatie, de hoogte van de vordering en de
tw istpunten. De herkomst van een deel van de vordering w as voor Kersten
onbekend. De bestuurder w as verzocht daarvoor achterliggende stukken aan
te leveren. Deze zijn inmiddels ontvangen en zullen aan Kersten w orden

toegezonden. Voorts lijkt Kersten zich op het standpunt te stellen dat zij
gerechtigd is de vordering van W elcom Careshop Zeist B.V. te mogen
verrekenen met een vordering die zij op W elcom Gezondshop B.V. heeft. Een
feitelijke onderbouw ing van dit standpunt w erd nog niet van Kersten
ontvangen.
Overleg tussen partijen heeft niet tot een oplossing geleid. Er ligt thans een
voorstel aan de
pandhouder (ING Bank) voor om tegen Kersten een procedure te starten ter
incasso van deze bedragen. Het overleg met de ING Bank is nagenoeg
afgerond.
Voorafgaand aan de overdracht van de onderneming aan Gezondshop had
Careshop een
overeenkomst met Kersten Hulpmiddelenspecialist B.V., hierna te noemen:
Kersten. Uit
hoofde van die overeenkomst ontstonden verplichtingen over en w eer
w aarvoor partijen ook
over en w eer facturen verzonden. Toen de onderneming overging van
Careshop naar Gezondshop, w erden de facturen aan Kersten vanaf dat
moment ook door Gezondshop verzonden. Deze facturen w erden door Kersten
deels ook voldaan. Eind 2015 w eigerde Kersten verdere betalingen aan
Gezondshop te doen. Zij stelde dat zij enkel een contract had met Careshop
en niet met Gezondshop, en zij daarom enkel diende te betalen aan Careshop.
Op verzoek van Kersten en na onderling overleg, heeft Gezondshop alle door
haar aan Kersten verzonden facturen gecrediteerd en zijn deze zelfde facturen
door Careshop aan Kersten opgevoerd en verzonden. Kort daarop w erd het
faillissement van Careshop uitgesproken. Deze facturen zijn nog niet door
Kersten voldaan. De bestuurder heeft aangegeven dat een deel van de over
en w eer verzonden facturen betw ist w ordt. Thans w ordt de omvang van de
debiteurenstand na verrekening van diverse over en w eer verschuldigde
facturen - onderzocht.
Een procedure tegen Kersten is in voorbereiding en zal in de volgende
verslagperiode
aanvangen.
Het starten van deze procedure is vertraagd. Hierover zal overleg gevoerd
w orden met
de rechter-commissaris.
De procedure staat thans op de rol van 23 mei 2018 voor antw oord zijdens
Kersten c.s.
Nieuw : In de procedure tegen Kersten staat op 30 augustus 2018 een zitting
(comparitie van partijen) gepland.
Nieuw : Op 14 november 2018 is vonnis gew ezen. De vorderingen van de
curator zijn afgew ezen. De rechter-commissaris gaf reeds toestemming voor
het hoger beroep. Thans w ordt met de ING Bank overlegd over het voeren van
dit hoger beroep.

07-12-2018
8

Thans staat de hoger beroep procedure op de rol van 19 maart 2019 voor het
indienen van een memorie van grieven door de curator.

13-03-2019
9

De hoger beroep procedure staat op de rol van 11 juni 2019 voor het indienen
van een memorie van grieven door de curator. De memorie van grieven is
ingediend.

11-06-2019
10

In de hoger beroep procedure staat op 12 november 2019 een pleidooi
gepland over de incidentele vordering ex artikel 843 a Rv. alsmede een
vordering op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst uit hoofde
w aarvan nadere stukken w orden gevorderd.

12-09-2019
11

Op 3 december 2019 heeft het gerechtshof arrest gew ezen inzake deze
incidentele vordering. Het gerechtshof heeft deze vordering afgew ezen. Thans
is de curator in overleg met de ING Bank over eventuele rechtsmaatregelen
hiertegen. Deze procedure staat thans op de rol van 28 januari 2020 voor
memorie van antw oord van de zijde van de geïntimeerden.

13-12-2019
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de procedure tegen Kersten staat op 30 augustus 2018 een zitting
(comparitie van partijen) gepland.

24-08-2018
7

Overleg met de ING Bank over hoger beroep.

07-12-2018
8

Indienen van de memorie van grieven in het hoger beroep.

13-03-2019
9

Overleg met de ING Bank over eventuele rechtsmaatregelen tegen het
afw ijzend arrest inzake de incidentele vordering.

13-12-2019
12

De zaak stond op 10 maart 2020 op de rol voor beraad partijen, op w elke
datum zij zich mochten uitlaten over de w ijze w aarop zij w ensten dat de
procedure w ordt voortgezet. Beide partijen hebben verzocht om arrest te
w ijzen. Thans staat de zaak in hoger beroep op de rol van 6 oktober 2020
voor dagbepaling arrest.

12-03-2020
13

De zaak staat op de rol van 6 oktober 2020 voor dagbepaling arrest.

18-06-2020
14

De zaak staat op de rol van 13 oktober 2020 voor arrest.

22-09-2020
15

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 175.442,00
Toelichting vordering van bank(en)
Careshop hield een bankrekening aan bij de ING Bank.
Ing bank verstrekte aan Careshop en Thuiszorg gezamenlijk een compte joint

24-08-2018
7

krediet. Per
faillissementsdatum bedroeg de schuld € 175.442,- excl. rente en kosten en
vermindering van
de opbrengst van aan haar verstrekte zekerheden.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

24-08-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de ING Bank w aren pandrechten verstrekt op alle roerende zaken alsmede
alle
vorderingen. Op de roerende zaken die Careshop aan Gezondshop overdroeg
rustte
eveneens een pandrecht. Omdat Gezondshop dezelfde minnelijk bestuurder
had als
Careshop, kon zij zich niet op de beschermende goeder trouw beroepen
(artikel 3:86 BW ) en
bleef het pandrecht van de ING Bank op deze zaken van kracht. Per
faillissementsdatum van
beide vennootschappen w as de aan Gezondshop overgedragen
w inkelvoorraad volledig
verkocht, en w as de w inkel ingericht met door Gezondshop aangekochte
voorraad. Op deze
w inkelvoorraad rustte geen pandrecht. De verhuurvoorraad daarentegen w as
bij het uitspreken van het faillissement dezelfde voorraad als de voorraad die
aan Gezondshop w as
overgedragen. Daarop rustte nog w el een pandrecht van de ING Bank. In het
faillissement van Gezondshop is de volledige voorraad verkocht en is met de
ING Bank afgesproken dat van de verkoopopbrengst daarvan een bedrag ad €
4.200,- aan de ING Bank zal toekomen.

24-08-2018
7

5.4 Separatistenpositie
De ING Bank is de enige bekende pandhouder.

24-08-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

24-08-2018
7

5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

24-08-2018
7

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-08-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de ING Bank is afgesproken dat bij het uitw innen van de debiteuren een
boedelbijdrage
van 10% gehanteerd zal w orden.

24-08-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving een jaarrekening over 2013 alsmede kolommenbalansen
over 2014 en
2015.

24-08-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2010 tot en met 2013 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over
2014 is niet gedeponeerd.

24-08-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
Het betreft een kleine onderneming w aardoor accountantscontrole niet
noodzakelijk is.

24-08-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt thans € 18.000,-. W ordt onderzocht.
Hieromtrent is een regeling met de bestuurder getroffen.

24-08-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-08-2018
7

Toelichting
In dit kader is met de bestuurder een regeling getroffen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
In dit kader zijn er geen aanw ijzingen dat er een vordering jegens een derde
bestaat.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-08-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Een deel van de administratie dient door de bestuurder nog aan de curator
beschikbaar te
w orden gesteld. Voorts dient er nog onderzoek naar de stortingsplicht,
eventuele paulianeuze handelingen en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
plaats te vinden. Daarbij zal nadrukkelijk onderzoek w orden gedaan naar de
overdracht van de onderneming medio 2015 aan Gezondshop onder
achterlating van crediteuren in Careshop.
Met de bestuurder is overleg gew eest over zijn rol bij het ontstaan van de
faillissementen
van de vennootschappen W elcom Careshop Zeist B.V., W elcom Gezondshop
B.V. en W elcom
Care Thuiszorg B.V. Hij heeft aangegeven in deze faillissementen gezamenlijk
een minnelijke
regeling te w illen aanbieden. Hij geeft daarbij aan dat hij thans geen middelen
heeft en zijn
aanbod daarom gering is. Hem is verzocht ons zijn huidige onvermogen aan de
hand van
stukken aannemelijk te maken.
In het kader van de bestuurders aansprakelijkheidskw estie is met de
bestuurder een
minnelijke regeling getroffen in de faillissementen van zow el W elcom Care
Thuiszorg,
W elcom Gezondshop en W elcom Careshop Zeist. In deze faillissementen
gezamenlijk zal de
bestuurder een bedrag ad totaal € 1.700,00, w aarvan een bedrag van €
500,00 ineens,
gevolgd door 12 gelijke maandelijkse termijnen.
De bestuurder is de regeling volledig nagekomen en de opbrengst is verdeeld
tussen de
drie faillissementen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-08-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-08-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.274,00

24-08-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-08-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-08-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

18-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 134.013,51

18-05-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan thans nog niets concreets w orden vermeld.

24-08-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De normale w erkzaamheden in het kader van de verificatie te verrichten.

24-08-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Kersten Hulpmiddelenspecialist B.V. en Kersten Hulpmiddelenspecialist Arnhem

18-05-2018

B.V.

6

9.2 Aard procedures
Innen vordering

18-05-2018
6

9.3 Stand procedures
De zaak staat thans op de rol van 23 mei 2018 voor antw oord aan de zijde
van Kersten c.s.

18-05-2018
6

Op 14 november 2018 is vonnis gew ezen. In dit vonnis zijn de vorderingen van
de curator afgew ezen.

07-12-2018
8

Er is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 14 november 2018. Thans
staat deze zaak op de rol van 19 maart 2019 voor het indienen van de
memorie van grieven door de curator.

13-03-2019
9

De hoger beroep procedure staat op de rol van 11 juni 2019 voor het indienen
van een memorie van grieven door de curator. De memorie van grieven is
ingediend.

11-06-2019
10

In de hoger beroep procedure staat op 12 november 2019 een pleidooi
gepland over de incidentele vordering ex artikel 843 a Rv. alsmede een
vordering op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst uit hoofde
w aarvan nadere stukken w orden gevorderd.

12-09-2019
11

Op 3 december 2019 heeft het gerechtshof arrest gew ezen inzake deze
incidentele vordering. Het gerechtshof heeft deze vordering afgew ezen. Thans
is de curator in overleg met de ING Bank over eventuele rechtsmaatregelen
hiertegen. Deze procedure staat thans op de rol van 28 januari 2020 voor
memorie van antw oord van de zijde van de geïntimeerden.

13-12-2019
12

De zaak stond op 10 maart 2020 op de rol voor beraad partijen, op w elke
datum zij zich mochten uitlaten over de w ijze w aarop zij w ensten dat de
procedure w ordt voortgezet. Beide partijen hebben verzocht om arrest te
w ijzen. Thans staat de zaak in hoger beroep op de rol van 6 oktober 2020
voor dagbepaling arrest.

12-03-2020
13

De zaak staat op de rol van 6 oktober 2020 voor dagbepaling arrest.

18-06-2020
14

De zaak staat op de rol van 13 oktober 2020 voor arrest.

22-09-2020
15

De zaak staat op de rol van 2 februari 2021 voor arrest.

29-12-2020
16

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
In de procedure tegen Kersten staat op 30 augustus 2018 een zitting
(comparitie van partijen) gepland.

24-08-2018
7

De rechter-commissaris gaf reeds toestemming voor een hoger beroep. Thans
w ordt overleg gevoerd met de ING Bank over hoger beroep.

07-12-2018
8

Overleg met de ING Bank over eventuele rechtsmaatregelen tegen het
afw ijzend arrest inzake de incidentele vordering.

13-12-2019
12

Het hof is verzocht arrest te w ijzen. Thans zijn partijen in afw achting van het
arrest. De zaak staat op rol ban 6 oktober 2020 voor dagbepaling arrest.

12-03-2020
13

De zaak staat op de rol van 13 oktober 2020 voor arrest.

22-09-2020
15

De zaak staat op de rol van 2 februari 2021 voor arrest.

29-12-2020
16

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier kan nog niets over w orden medegedeeld.

24-08-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
29-3-2021

29-12-2020
16

10.4 Werkzaamheden overig
Procedure tegen Kersten c.s.

18-05-2018
6

Hoger beroeps procedure tegen Kersten c.s.

07-12-2018
8

Bijlagen
Bijlagen

