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

4
10-10-2019
F.16/18/522
NL:TZ:0000082408:F001
27-11-2018

R-C
Curator

mr. J. Haeck
mr M.H. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
Deuzo B.V.

03-01-2019
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 20 februari 2018 en is gevestigd aan de Loodstraat
33-35 in Zoetermeer.

03-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde w as actief op het gebied van de betimmering, verkoop en
plaatsing van deuren.

03-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 419.112,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -62.046,00

Toelichting financiële gegevens
De bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het grootboek. Gefailleerde is in
februari 2018 opgericht. Er zijn dan ook geen jaarrekeningen. Uit het
grootboek is niet een balanstotaal af te leiden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

03-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 30.646,52

01-04-2019
2

€ 8.505,03

10-07-2019
3

€ 8.505,03

10-10-2019
4

Verslagperiode
van
27-11-2018

03-01-2019
1

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

01-04-2019
2

t/m
27-3-2019
van
28-3-2019

10-07-2019
3

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

10-10-2019
4

t/m
7-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

71 uur 0 min

3

11 uur 24 min

4

26 uur 0 min

totaal

108 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In verband met een storing in KEI tijdens verslagperiode 1, zijn de uren in
verslagperiode 1 niet opgenomen.

01-04-2019
2

Urenregistratie verslag 1: 46,7 uur
Urenregistratie verslag 2: 71 uur
Totaal: 117,7
In het voorgaande (2e) verslag zijn per abuis uren meegenomen van een
medew erker die niet kw alificeert als faillissement medew erkster. Het betreft
29,6 uur.
in dit (3e) verslag is dit aantal uren gecorrigeerd.

10-07-2019
3

Urenregistratie verslag 1: 46,7 uur
Urenregistratie verslag 2: 41,4 uur
Urenregistratie verslag 3: 11,4 uur
Totaal: 99,5
Gezien de problemen met Toezicht in verslag 1 en de per abuis meegenomen
uren van een niet geaccrediteerde w erknemer in verslag 2, geeft de curator
in dit verslag het juiste aantal totaal uren aan:

10-10-2019
4

Verslag 1: 46,7 uur
Verslag 2: 41,4 uur
Verslag 3: 11,4 uur
Verslag 4: 8,9 uur
Totaal: 108,4 uur
De stuurinformatie in dit verslag is aangepast om uit te komen op
bovengenoemde correcte uren. Gezien het feit dat de uren uit verslag 1
ontbreken in de stuurinformatie zijn de extra uren opgenomen onder punt 1
inventarisatie en punt 3 activa.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 20 februari 2018 door NLW B Holding B.V., de
huidige enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde. Enig
aandeelhouder en bestuurder van NLW B Holding is de heer W .P. Balkenende.
Gefailleerde is sinds 29 maart 2018 enig aandeelhouder en bestuurder van
Beheer Deurenspeciaalzaken B.V. (“Beheer”). Beheer is sinds 16 april 2012
enig bestuurder en aandeelhouder van Deurenspeciaalzaak Ad & Tin B.V.
(“Ad&Tin”) en is sinds 29 maart 2012 enig aandeelhouder van
Deurenspeciaalzaak Sebastiaan B.V. (“Deurenspeciaalzaak Sebastiaan”).

1.2 Lopende procedures

03-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen

03-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover deze nog lopen zullen deze w orden beëindigd. Daarvan is
uitgezonderd de brandverzekering die ten tijde van de faillietverklaring nog
actief w as en in stand dient te blijven.

03-01-2019
1

In verband met de verkoop van de activa is deze verzekering beëindigd.

01-04-2019
2

1.4 Huur
De eenmanszaak is huurder. Gefailleerde is met de verhuurder, Ad & Tin
Holding, een huurovereenkomst aangegaan - ondertekend op 22 maart 2018 die ingaat op 1 januari 2019 voor de duur van vijf jaren. Mogelijk dat een
contractsoverneming heeft plaatsgevonden. Maar dit blijkt niet. Voor zover
gefailleerde al de activa van de eenmanszaak/Beheer heeft verkregen, maakt
zij gebruik van de bedrijfsruimte die w ordt gehuurd door de eenmanszaak.

03-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de mij tot op heden verstrekte informatie leid ik voorlopig het volgende af.
Alle hierboven genoemde entiteiten w aren of zijn actief op het gebied van de
betimmering, verkoop en plaatsing van met name deuren.
De heer S. de Vries startte zijn activiteiten in 2012. Hij kocht toen - via Beheer per effectieve datum 1 januari 2012 de aandelen in Ad & Tin, destijds een
dochtervennootschap van Ad & Tin Holding B.V. De koopprijs bedroeg €
150.000. Kort daarvóór had de heer De Vries zijn eenmanszaak in Alphen
ingebracht in Deurenspeciaalzaak Sebastiaan.
De zaken verliepen niet voorspoedig. Dit leidde ertoe dat de heer De Vries zijn
activiteiten in Beheer, Ad & Tin en Deurenspeciaalzaak Sebastiaan in 2016
staakte. Hij zette zijn activiteiten voort in de Eenmanszaak. Niet duidelijk is of
en (zo ja) op w elke w ijze activa vanuit de drie vennootschappen zijn
overgegaan naar de Eenmanszaak. De drie voornoemde vennootschappen
bleven bestaan, met behoud van schulden, maar zonder activiteiten.
De Eenmanszaak huurde de bedrijfslocatie aan de Loodstraat 35 (de huidige
bedrijfsruimte w aarvan gefailleerde gebruik maakt) van voornoemde Ad & Tin
Holding met ingang van 1 april 2016.
Ook de eenmanszaak van de heer De Vries had echter w einig succes. In de
loop van 2017 legde de heer De Vries contact met de heer W .P. Balkenende
van Interim MKB B.V. De heer Balkenende is - via (de eind december 2016
opgerichte) Stichting Administratiekantoor MKB Holding - enig bestuurder en
aandeelhouder van Interim MKB. Interim MKB w as bereid om de heer De Vries
te begeleiden. Dit leidde uiteindelijk tot de koopovereenkomst tussen de heer
De Vries en gefailleerde van 30 januari 2018.
De koopovereenkomst bepaalt dat de heer De Vries zijn aandelen in Beheer,

03-01-2019
1

Ad & Tin, Deurenspeciaalzaak Sebastiaan en in de Eenmanszaak overdraagt
aan gefailleerde. De aandelen in Beheer zijn bij notariële akte van 29 maart
2018 geleverd door de heer De Vries aan gefailleerde.
Een van de overw egingen van de Koopovereenkomst is dat de heer De Vries
de inventaris in het bedrijfspand aan de Loodstraat 35 te Zoetermeer, het
klanten- en relatiebestand, de bedrijfskennis, de voorraad, het w agenpark en
personeel etc. vanuit de eenmanszaak heeft ondergebracht in Beheer. Mocht
dit zo zijn, dan is gefailleerde uitsluitend aandeelhouder van de drie
voornoemde vennootschappen. Gefailleerde is voor dat geval geen eigenaar
van de activa die - kennelijk - aanvankelijk behoorden tot de eenmanszaak.
Uiteraard kan de overdracht van de activa van Beheer aan gefailleerde
separaat (en nadien) zijn geregeld. De Koopovereenkomst is daarvoor echter
een onvoldoende basis.
Het onderbrengen van de activa van de eenmanszaak in Beheer komt
overigens niet overeen met de mondelinge informatie van de heer De Vries. Hij
informeerde mij namelijk dat alle activa zich in de Eenmanszaak bevonden en
w aren overgedragen aan gefailleerde. Dit lijkt te w orden bevestigd door de
heer T. Peters, een medew erker van Interim MKB.
Afgezien van het voorgaande volgt uit de bankmutaties van de bankrekening
die gefailleerde aanhoudt bij ING bank dat de uitgaven, w aaronder de
salarissen, de huur, de inkoop et cetera en de inkomsten, de betalingen door
klanten, via gefailleerde liepen. Daarnaast hebben de drie w erknemers
arbeidsovereenkomsten met gefailleerde. Verder staan de verkoopfacturen op
naam van gefailleerde, met haar KvK- en bankrekeningnummer. De curator
gaat er dan ook vanuit dat gefailleerde de onderneming exploiteerde en in
ieder geval de verkoopopbrengsten rechtmatig aan gefailleerde toe (zijn) (ge)
komen.
Volgens het bestuur zou de schuldenlast van de Eenmanszaak van € 200.000
zijn overgenomen door gefailleerde en zou deze schuldenlast als gevolg van
onder meer betalingsregelingen zijn afgebouw d naar € 120.000. Volgens het
bestuur is een akkoord met alle schuldeisers echter niet tot stand gekomen.
Het bestuur w ees op diverse operationele problemen die er toe hebben geleid
dat voldoende w erkkapitaal w erd gegenereerd. Het bestuur achtte het
voortzetten van de activiteiten niet meer verantw oord een besloot tot een
eigen aangifte tot faillietverklaring.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

03-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

03-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-12-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Opbrengst bedrijfsinventaris, gereedschappen en
voorraden

€ 5.074,67

totaal

€ 5.074,67

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Onderzocht dient te w orden of deze in het vermogen valt van gefailleerde.

03-01-2019
1

Op basis van de beschikbare documentatie acht de curator het uiteindelijk
aannemelijk dat de eenmanszaak (en daarmee de bovengenoemde zaken) is
ingebracht in Beheer. De koopovereenkomst tussen gefailleerde en de heer De
Vries ter zake - onder meer - de eenmanszaak vermeldt namelijk in de
overw egingen dat de eenmanszaak is ingebracht in Beheer.

01-04-2019
2

Daarvan uitgaande heeft de curator de zaken verkocht op grond van
zaakw aarneming. De opbrengst is (administratief) gescheiden van het
boedelactief. Op de opbrengst van € 4.500 ex BTW zijn de executiekosten van
de boedel van gefailleerde, w aaronder de veilingkosten en het honorarium van
de curator en zijn kantoorgenoten verbonden aan het veilig stellen,
inventariseren en trachten te verkopen van deze zaken van € 5.074,67 aan de
boedel van gefailleerde toegekomen. Het restant van € 370,33 w ordt door de
Stichting Beheer Derdengelden van het kantoor van de curator gehouden voor
Beheer.
Inmiddels is Beheer ontbonden en in staat van faillissement verklaard w aarbij
de curator is aangesteld tot curator van Beheer. De € 370,33 zal w orden
overgemaakt naar de boedel van Beheer.

10-10-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderzocht dient te w orden of deze in het vermogen valt van gefailleerde.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo ING Bank

€ 5.278,03

Boedelbijdrage Java Deuren

€ 1.200,00

totaal

€ 6.478,03

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

03-01-2019
1

Toelichting andere activa
Gefailleerde liet deuren produceren door onder meer de producent Java
Deuren. Dit w aren de deuren die klanten van gefailleerde bij gefailleerde
bestelden.

01-04-2019
2

Java informeerde de curator dat zij nog deuren in haar bezit heeft. Die deuren
heeft zij niet uitgeleverd aan gefailleerde w egens w anbetaling door
gefailleerde. Java is benaderd door klanten van gefailleerde geproduceerde
deuren rechtstreeks aan hen uit te leveren. Daarnaast w ensten klanten Java
de opdracht te geven om niet-geproduceerde deuren alsnog in productie te
nemen.
Java w enste in te gaan op de verzoeken van de klanten. Zij w enste de
opdrachten van de klanten aan gefailleerde over te nemen en zelfstandig de
verkoop/incassering en plaatsing van de deuren ter hand te nemen. De curator
heeft daaraan zijn medew erking verleend onder voorw aarde van ontvangst
van een boedelbijdrage van € 1500 ex BTW , w aarvan vooraf 80% zal w orden
betaald en nadat een en ander is afgew ikkeld 20%.
Java reageert niet op verzoeken van de curator om het restant van € 300 te
voldoen. Java blijkt onbereikbaar. Haar telefoonnummer w erkt niet meer. De
curator acht de kosten van verdere pogingen tot incasso van deze post niet
in verhouding staan tot de opbrengst. Dit onderdeel is dan ook afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-10-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang
€ 24.000,00

Debiteuren na aanmaningen maart 2019

Boedelbijdr.

€ 7.659,17
€ 12.750,85

Debiteuren
totaal

Opbrengst

€ 3.866,74
€ 24.000,00

€ 24.276,76

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van het het saldo van € 24.000 maken onderdeel uit de reeds verrichte
aanbetalingen van klanten. Dit deel van het debiteurensaldo is in ieder geval
niet inbaar. Verder dient de door de bedrijfsleider aangeleverde
debiteurenlijst te w orden beoordeeld op juistheid voordat tot verdere incasso
kan w orden overgegaan.

03-01-2019
1

In maart 2019 zijn debiteuren aangemaand. Dit heeft geleid tot aanvullende
debiteurenontvangsten.

01-04-2019
2

De debiteurenincasso is afgerond.

10-07-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

03-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
De leasebus is enige dagen voor de faillietverklaring ingeleverd.

03-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

03-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

03-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

03-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Mogelijk dat een deurenleverancier deuren achterhoudt. De leverancier is
verzocht om duidelijkheid op dit punt.

03-01-2019
1

Hiervan is niet gebleken.

10-10-2019
4

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-01-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t

01-04-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t

01-04-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

03-01-2019
1

Ongew ijzigd

01-04-2019
2

Nader onderzoek naar de boekhouding acht de curator niet opportuun.

10-07-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t. gelet op datum oprichting

03-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

03-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

03-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Nader onderzoek naar de de taakvervulling van het bestuur acht de curator
niet opportuun.

03-01-2019
1

01-04-2019
2

10-07-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Hiervan is niet gebleken

03-01-2019
1

01-04-2019
2

10-07-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 54,45
Toelichting
Claimsagent

03-01-2019
1

€ 148,23

01-04-2019
2

Toelichting
Claimsagent
€ 18.679,25

10-07-2019
3

Toelichting
Claimsagent: € 172,43
UW V: € 18.506,82
Salaris curator P.M.
€ 18.685,30

10-10-2019
4

Toelichting
Claimsagent: € 178,48
UW V: € 18.506,82
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.883,00

03-01-2019
1

€ 89.167,00

01-04-2019
2

€ 89.167,00

10-07-2019
3

€ 89.167,00

10-10-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.m.

Toelichting
P.m.

03-01-2019
1

01-04-2019
2

€ 9.936,07

10-07-2019
3

€ 9.936,07

10-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

01-04-2019
2

10-07-2019
3

10-10-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

03-01-2019
1

43

01-04-2019
2

48

10-07-2019
3

51

10-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.319,65

03-01-2019
1

€ 102.605,05

01-04-2019
2

€ 112.430,97

10-07-2019
3

€ 117.102,45

10-10-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend

03-01-2019
1

Onbekend.

01-04-2019
2

Onbekend.

10-07-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
N.v.t.

01-04-2019
2

N.v.t.

10-07-2019
3

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

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

01-04-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Beoordelen status voorraad en bedrijfsinventaris
Beoordelen debiteurenlijst en incasso debiteuren
Onderzoek taakvervulling bestuur
Onderzoek paulianeus handelen
Verificatie crediteuren

03-01-2019
1

Incasso debiteuren
Onderzoek taakvervulling bestuur
Onderzoek paulianeus handelen
Verificatie crediteuren

01-04-2019
2

Eigen aangifte van dochtervennootschap Beheer
Betaling door Java 20% van € 1.500.

10-07-2019
3

Beëindiging van dit faillissement.

10-10-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

03-01-2019
1

Onbekend

01-04-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

