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mr. J.F. Haeck
mr L. Kuiper

Algemene gegevens
Naam onderneming
Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V

02-05-2018
6

Gegevens onderneming
KvK: 50085743
statutaire zetel: Abcoude

02-05-2018
6

Activiteiten onderneming
Holding- en financieringsactiviteiten

02-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ -226.854,00

€ 289.902,00

2013

€ 8.335,00

€ 517.078,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

02-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 0,00

02-05-2018
6

€ 326,55

20-02-2020
13

€ 2.614,20

19-05-2020
14

€ 3.103,35

19-08-2020
15

€ 3.592,50

17-11-2020
16

€ 3.924,00

11-01-2021
17

Verslagperiode
van
2-2-2018

02-05-2018
6

t/m
1-5-2018
van
2-5-2018

02-08-2018
7

t/m
1-8-2018
van
2-8-2018

01-11-2018
8

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

21-02-2019
9

t/m
19-2-2019
van
20-2-2019
t/m
19-5-2019

20-05-2019
10

van
20-5-2019

20-08-2019
11

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

20-11-2019
12

t/m
19-11-2019
van
20-11-2019

20-02-2020
13

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

19-05-2020
14

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

19-08-2020
15

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

17-11-2020
16

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020
t/m
10-1-2021

Bestede uren

11-01-2021
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

4 uur 12 min

7

5 uur 48 min

8

3 uur 0 min

9

2 uur 48 min

10

0 uur 48 min

11

3 uur 15 min

12

4 uur 18 min

13

2 uur 48 min

14

1 uur 48 min

15

0 uur 24 min

16

0 uur 36 min

17

1 uur 12 min

totaal

30 uur 57 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 28 mei 2010 opgericht en is houdster van de aandelen
van de eveneens op 6 december 2016 gefailleerde vennootschap
BusinessCompleet.nl BV. De directie van zow el Eikhoudt & Van Vuuren Holding
BV als BusinessCompleet.nl BV bestaat uit de heer S.D. Eikhoudt en mevrouw
F.L. van Vuuren. Zij houden de aandelen in de holding.

02-05-2018
6

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

02-05-2018
6

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

02-05-2018
6

1.4 Huur
N.v.t.

02-05-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. De voorlopige bevindingen zijn als volgt: In de holding vonden
geen activiteiten plaats. Zij w as slechts houdster van de aandelen van
BusinessCompleet.nl BV. Dit bedrijf is eveneens gefailleerd. De holding is
hoofdelijk aansprakelijk voor enkele van de schulden van BusinessCompleet.nl
BV, reden w aarom ook voor de holding het faillissement is aangevraagd.

02-05-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-05-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

02-05-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De holding is aandeelhoudster van de
gefailleerde vennootschap BusinessCompleet.nl
BV
totaal

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
In onderzoek is een rekening-courant vordering op de directie.

02-05-2018
6

Onderzoek van de administratie heeft doen blijken dat er een rekeningcourantvordering bestaat op de directie van € 67.334,-. De curator heeft het
bedrag opgeëist. Naar aanleiding daarvan heeft één van de directieleden
telefonisch contact gezocht met de curator en daarbij aangegeven dat de
directie niet de middelen heeft de vordering te voldoen. Afgesproken is dat de
financiële positie van de directie nader zal w orden onderbouw d door de
directie.

02-08-2018
7

Afgelopen verslagperiode is één van de tw ee directieleden op gesprek
gew eest om een toelichting te geven op de financiële situatie en het plan van
aanpak om een regeling met de diverse schuldeisers van de directie te
realiseren. Ter zake zijn zij momenteel in gesprek met de overige schuldeisers.
De verw achting is dat hierover aankomende verslagperiode meer duidelijk
w ordt.

01-11-2018
8

Afgelopen verslagperiode heeft de directie een voorstel gedaan om een
regeling te treffen met haar schuldeisers, onder meer met betrekking tot de
schulden aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding BV en BusinessCompleet.nl BV.
De vorderingen van BusinessCompleet.nl BV zijn verpand aan ABN AMRO Bank
NV.
De regeling komt eerst tot stand, indien alle schuldeisers met het voorstel
instemmen. De curator heeft het voorstel nader bestudeerd. De vorderingen
van beide boedels bleken voor een verkeerd bedrag in het voorstel te zijn
meegenomen. De directie is hierover geïnformeerd. Voorts heeft de curator
over de contouren van de voorgestelde regeling contact gezocht met de ABN
AMRO Bank NV, om te bezien w at haar standpunt in deze is. Dit is onder meer
van belang, omdat de bank als pandhouder niet zonder medew erking van de
boedel regelingen kan treffen ten aanzien van de verpande vorderingen. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bank en heeft ter zake
reeds een herinnering gestuurd.

21-02-2019
9

Afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met de bank over
de voorgestelde regeling. Het ziet er naar uit dat er een regeling getroffen zal
w orden. De curator verw acht nog een schriftelijke reactie van de bank met
voorw aarden/afspraken over de regeling met betrekking tot de verpande
vorderingen.

20-05-2019
10

De curator heeft een aangepast voorstel van de directie ontvangen. Hierin zijn
de vorderingen van beide boedels voor het juiste bedrag verw erkt. Naar
aanleiding hiervan is een concept vaststellingsovereenkomst opgesteld. Deze
ligt nog ter beoordeling bij de directie om -indien akkoord- vervolgens ook nog
voorgelegd te w orden aan de bank en de rechter-commissaris.

20-08-2019
11

De concept overeenkomst is nog niet definitief. Momenteel w ordt er bezien of
er tot een snellere aflossing gekomen kan w orden om er voor te zorgen dat de
faillissementen binnen een redelijke termijn afgew ikkeld kunnen w orden.

20-11-2019
12

De overeenkomst is definitief. Dat betekent dat de boedel van
BusincessCompleet.nl B.V. een bedrag ontvangt van € 1.725,76 in 3 termijnen,
w elk bedrag verrekend zal w orden met de boedelbijdrage van de pandhouder.

20-02-2020
13

Het resterende deel zal rechtstreeks aan de pandhouder w orden betaald.
De moedermaatschappij, Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V., zal € 3.924
ontvangen in 12 maandelijkse termijnen. De eerste termijnen van deze
regeling zijn reeds voldaan.
Inmiddels is er € 2.614,20 betaald aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V.

19-05-2020
14

Inmiddels is er € 3.103,35 betaald aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V.

19-08-2020
15

Inmiddels is er € 3.592,50 betaald aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V.

17-11-2020
16

Inmiddels is er € 3.924,00 betaald aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V.
Het volledige bedraq is derhalve ontvangen.

11-01-2021
17

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 149.680,60

02-05-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank N.V. is in verband met de afdracht van de
opbrengst van verpande goederen (niet zijnde bodemzaken) in het
faillissement van dochtervennootschap BusinessCompleet.nl BV bijgesteld naar
€ 149.680,60. Deze bedroeg aanvankelijk € 220.078,03.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. had een vordering van € 220.078,03 en investeerders via
Collin Crow dfund N.V. hebben gezamenlijk een vordering van € 334.789,89.
Eikhoudt & Van Vuuren Holding B.V. en BusinessCompleet.nl B.V. zijn voor deze
schulden hoofdelijk verbonden.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-05-2018
6

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
Zie verslag 5 inzake het faillissement van BusinessCompleet.nl BV.

02-05-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 23-09-2015

02-05-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De jaarrekeningen in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn tijdig
gedeponeerd. Er is w at dat betreft derhalve geen w ettelijk onw eerlegbaar
vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er is voorts enig
onderzoek gedaan naar digitale administratieve stukken. Daaruit zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen.

02-08-2018
7

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator: pm

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-05-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.117,00

02-05-2018
6

Toelichting
ter zake van OB
€ 50.258,00

01-11-2018
8

Toelichting
ter zake van OB

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

02-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

02-05-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-05-2018
6

3

02-08-2018
7

Toelichting
Dochtervennootschap BusinessCompleet.nl BV heeft een vordering van €
18.000 op Eikhoudt & Van Vuuren Holding BV.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 484.470,49

02-05-2018
6

€ 502.470,49

02-08-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

02-05-2018
6

Er zal geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren en
de verw achting is dat het faillissement opgeheven zal w orden bij gebrek aan
baten.

17-11-2020
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek rekening-courantvordering directie en rechtmatighedenonderzoek

02-05-2018
6

Incasso rekening-courantvordering.

02-08-2018
7

Na betaling van de tw aalfde termijn (zie onder 4.1) zal de afw ikkeling in gang
kunnen w orden gezet.

20-02-2020
13

Na betaling van de tw aalfde termijn (zie onder 4.1) of eerder, als er vervroegd
w ordt afgelost, zal de afw ikkeling in gang kunnen w orden gezet.

19-05-2020
14

Naar verw achting zullen aankomende verslagperiode de laatste tw ee
termijnen w orden betaald en zal de rechter-commissaris vervolgens gevraagd
kunnen w orden het faillissement voor te dragen voor een opheffing ex art. 16
Fw (gebrek aan baten).

17-11-2020
16

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond en de rechtercommissaris zal w orden gevraagd het faillissement voor te dragen voor een
opheffing ex art. 16 Fw (gebrek aan baten).

11-01-2021
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

