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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tull W onen B.V.

03-01-2020
1

Gegevens onderneming
Tull W onen B.V. ("Tull W onen") is statutair gevestigd en houdt kantoor aan de
Peppelkade 16 te (3992 AK) Houten. Tull W onen is op 6 september 2018
opgericht.

03-01-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Tull W onen bestonden uit het exploiteren van een w inkel in
vloeren, gordijnen, binnen- en buitenzonw ering en aanverw ante artikelen voor
de w oninginrichting alsmede de handel in en het leggen van harde en zachte
vloerbedekking, alsmede het plaatsen van binnen- en buitenzonw ering.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 293.339,71

€ -45.570,29

€ 200.540,36

2018

€ 326.880,63

€ 6.078,93

€ 139.896,45

Toelichting financiële gegevens

03-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek: de curator heeft een gedeelte van de administratie van het
bestuur ontvangen. De ontbrekende administratie heeft de curator bij de
bestuurder opgevraagd.

03-01-2020
1

De curator heeft alle administratie zoals aanw ezig in het boekhoudprogramma
kunnen veiligstellen.

03-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

03-01-2020
1

Toelichting
Bij Tull W onen w aren op de faillissementsdatum 5 personeelsleden in dienst.
Alle w erknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

Boedelsaldo
€ 6.771,78

03-01-2020
1

€ 9.376,51

03-04-2020
2

€ 10.167,74

02-10-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-12-2019

03-01-2020
1

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

03-04-2020
2

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

03-07-2020
3

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
4

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

31-12-2020
5

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

31-03-2021
6

t/m
30-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 40 min

2

19 uur 55 min

3

3 uur 30 min

4

11 uur 55 min

5

8 uur 46 min

6

5 uur 30 min

totaal

77 uur 16 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt en het personeel is ontslagen. De eerste
verslagperiode stond in het teken van een onderzoek naar de mogelijkheden
om een doorstart te realiseren. De curator verw acht in de komende
verslagperiode duidelijkheid te krijgen of een doorstart kan w orden
gerealiseerd. Verder heeft de curator in de eerste verslagperiode een
bespreking gehad met de bestuurder en heeft de curator eigendommen van
derden in kaart gebracht en alle benodigde informatie bij betrokkenen
opgevraagd.

03-01-2020
1

Nadat bleek dat een doorstart van de activiteiten van Tull W onen niet haalbaar
w as, heeft de curator een verkooptraject opgestart. Geen van de
aangeschreven partijen heeft interesse getoond in het aangeboden actief. De
curator heeft vervolgens bezien of het houden van een veiling opportuun w as.
Dat laatste bleek niet het geval omdat de kosten daarvan hoger zouden zijn
dan de verw achte opbrengst. Eigendommen van derden zijn in de afgelopen
verslagperiode uitgeleverd, w aarna het gehuurde is opgeleverd.

03-04-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator zal dit onderzoek in de navolgende verslagperiode
voortzetten en zijn eerste bevindingen met de bestuurder delen.

03-07-2020
3

De curator heeft zijn onderzoek op hoofdlijnen kunnen afronden en zal zijn
bevindingen in de komende w eken met de bestuurder delen. Tevens zullen ten
aanzien van enkele onduidelijkheden aanvullende vragen aan de bestuurder
w orden gesteld. De curator verw acht in de aankomende verslagperiode een
inhoudelijke reactie van de bestuurder te ontvangen, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek daarna kan w orden afgerond.

02-10-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie van
de bestuurder ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en zijn bevindingen delen met de
bestuurder. De curator verw acht het faillissement in de komende
verslagperiode af te w ikkelen.

31-12-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld
aan de bestuurder en een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft
het rechtmatigheidsonderzoek op hoofdlijnen afgerond en verw acht de
laatste onderw erpen op korte termijn af te ronden, zodat het faillissement
van Tull W onen kan w orden afgew ikkeld.

31-03-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer D. Stomphorst is enig aandeelhouder en bestuurder van Tull W onen.

1.2 Lopende procedures

03-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

03-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Uit de administratie van Tull W onen is de curator gebleken dat ten tijde van de
faillietverklaringen de volgende verzekeringen w aren afgesloten:

03-01-2020
1

- Aansprakelijkheidsverzekering;
- Rechtsbijstandsverzekering;
- Voertuigenverzekering.
De aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering zijn door de curator
beëindigd. De voertuigenverzekering is nog niet beëindiging in verband met de
afw ikkeling van de huurkoopovereenkomsten.
De curator heeft de huurkoopovereenkomsten ten aanzien van de voertuigen
in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld en de voertuigenverzekering
beëindigd.

03-04-2020
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst w as op datum faillissement reeds beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

03-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat Tull W onen een voortzetting is van de
eenmanszaak van de bestuurder. De eerste maanden van 2019 verliepen
redelijk goed. In de zomer is de omzet altijd lager, maar na de zomerperiode
stijgt de omzet normaal gesproken w eer. Deze stijging is echter uitgebleven
w aardoor er onvoldoende omzet gerealiseerd w erd om alle kosten te kunnen
voldoen. De schulden liepen op w aardoor de bestuurder zich genoodzaakt zag
het faillissement aan te vragen.

03-01-2020
1

De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In
de komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.
In onderzoek.

03-04-2020
2

De curator heeft de administratie w aarover Tull W onen beschikte inmiddels
onder zich kunnen nemen en zal in de navolgende verslagperiode een
onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

03-07-2020
3

In onderzoek.

02-10-2020
4

Komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek afronden.

31-12-2020
5

De curator heeft de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement onderzocht en heeft op basis van zijn bevindingen geen reden
om te tw ijfelen aan de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement. De omzet van Tull W onen w as te laag om alle verplichtingen te
voldoen, w aardoor de schulden opliepen en de bestuurder uiteindelijk het
faillissement heeft aangevraagd.

31-03-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

03-01-2020
1

Toelichting
Bij Tull W onen w aren op de faillissementsdatum 5 personeelsleden in dienst.
Alle w erknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
03-01-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Personeelsleden
5

03-04-2020
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-12-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het ontslag met toestemming van de rechter-commissaris
aangezegd. Het UW V heeft de w erknemers reeds uitgenodigd voor een
intakegesprek.

03-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Peugeot Boxer

€ 3.751,00

totaal

€ 3.751,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tull W onen beschikt over een beperkte kantoorinventaris, alsmede over een
beperkt aantal stoffen- en vloerenstalen.

03-01-2020
1

De curator heeft daarnaast diverse stoffen- en vloerenstalen voor de
show room aangetroffen die volgens opgaaf van de leverancier eigendom zijn
van die betreffende leverancier. De curator heeft deze claims thans in
onderzoek.
De curator heeft reeds in een eerder stadium diverse opkopers aangeschreven
in verband met de verkoop van de aanw ezige activa. Geen van de
aangeschreven partijen heeft interesse getoond. De curator heeft vervolgens
bezien of het houden van een veiling opportuun w as. Dat bleek niet het geval
nu de opbrengsten niet zouden opw egen tegen de kosten. De curator heeft de
activa om die reden achtergelaten in het gehuurde.

03-04-2020
2

De curator heeft de claims van de leveranciers van de stoffen- en vloerenstalen
in de afgelopen verslagperiode onderzocht en de leveranciers in de
gelegenheid gesteld om hun eigendommen op te halen tegen betaling van een
boedelbijdrage.
Zoals uit paragraaf 5.2 van dit verslag volgt, maakte Tull W onen gebruik van
tw ee bestelbussen op basis van een huurkoopconstructie. De curator heeft de
bestelbussen laten taxeren. Uit die taxatie bleek dat het uitsluitend ten
aanzien van één bestelbus (Peugeot Boxer) opportuun w as om het inlossaldo
te voldoen en de bestelbus te verkopen. Het inlossaldo bedroeg € 2.686,65.
De curator heeft de bestelbus verkocht voor een bedrag van € 3.751,- inclusief
btw en de koopsom ontvangen op de boedelrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de kantoorinventaris is het bodemvoorrecht van de fiscus van
toepassing.

03-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en aanschrijven opkopers.

03-01-2020
1

W erkzaamheden in verband met het verkoopproces en uitleveren
eigendommen derden.

03-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op faillissementsdatum beschikte Tull W onen niet over enige voorraad en
onderhanden w erk.

03-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden en onderhanden w erk.

03-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek.

03-01-2020
1

Uit de administratie blijkt dat Tull W onen geen vorderingen heeft op
debiteuren.

03-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar aanw ezigheid vorderingen op debiteuren.

03-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In onderzoek.

03-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

03-04-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van de bestuurder en blijkens de administratie had Tull W onen
een tw eetal bestelbussen in gebruik op grond van huurkoop. De curator
onderzoekt thans de mogelijkheden om het inlossaldo te voldoen en de
bestelbussen te verkopen.

03-01-2020
1

De huurkoopovereenkomsten zijn in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld.

03-04-2020
2

Ten aanzien van de afw ikkeling van een van de huurkoopovereenkomsten
heeft de curator € 791,23 ontvangen.

02-10-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart en verw acht op korte
termijn duidelijkheid te krijgen of een doorstart kan w orden gerealiseerd.

03-01-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad
met een geïnteresseerde partij. Deze partij heeft met de verhuurder
gesproken en heeft de curator in januari laten w eten af te zien van een
overname van de activiteiten van Tull W onen.

03-04-2020
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

03-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gesprekken met gegadigde en verhuurder.

03-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft alle administratie bij de bestuurder opgevraagd en zal in de
komende verslagperiode de ontvangen administratie onderzoeken.

03-01-2020
1

In onderzoek.

03-04-2020
2

De curator heeft afgelopen verslagperiode het onderzoek voortgezet en
verw acht komende verslagperiode zijn eerste bevindingen met de bestuurder
te kunnen delen.

03-07-2020
3

De curator heeft zijn onderzoek op hoofdlijnen kunnen afronden en zal zijn
bevindingen in de komende w eken met de bestuurder delen. De curator
verw acht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de
bestuurder te ontvangen, zodat in de (voorlopige) conclusies in het volgende
verslag kunnen w orden opgenomen en het rechtmatigheidsonderzoek daarna
kan w orden afgerond.

02-10-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie van
de bestuurder ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en zijn bevindingen delen met de
bestuurder. De curator verw acht het faillissement in de komende
verslagperiode af te w ikkelen.

31-12-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld
aan de bestuurder en een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft
het rechtmatigheidsonderzoek op hoofdlijnen afgerond en verw acht de
laatste onderw erpen op korte termijn af te ronden, zodat het faillissement
van Tull W onen kan w orden afgew ikkeld.

31-03-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. Tull W onen is op 6 september 2018 opgericht zodat op
faillissementsdatum nog geen jaarrekeningen gedeponeerd hoefden te zijn.

03-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-01-2020
1

In onderzoek.

03-04-2020
2

De curator heeft afgelopen verslagperiode het onderzoek voortgezet en
verw acht komende verslagperiode zijn eerste bevindingen met de bestuurder
te kunnen delen.

03-07-2020
3

Uit de statuten van Tull W onen blijkt dat 20 gew one aandelen zijn geplaatst.
Het geplaatst kapitaal vertegenw oordigt een bedrag van in totaal € 2,-. Aan de
volstortingsverplichting is blijkens de administratie op 8 oktober 2018 voldaan.

02-10-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.
Nee

03-04-2020
2

02-10-2020
4

31-03-2021
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende vragen gesteld
aan de bestuurder en een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft
het rechtmatigheidsonderzoek op hoofdlijnen afgerond en verw acht de
laatste onderw erpen op korte termijn af te ronden, zodat het faillissement
van Tull W onen kan w orden afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
De curator is vooralsnog niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-04-2020
2
02-10-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie 7.1.

02-10-2020
4

zie 7.5.

31-03-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de aankomende verslagperiode een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-01-2020
1

De curator heeft afgelopen verslagperiode het onderzoek voortgezet en
verw acht komende verslagperiode zijn eerste bevindingen met de bestuurder
te kunnen delen.

03-07-2020
3

Onderzoek administratie.

02-10-2020
4

Onderzoek administratie, aanvullende vragen aan bestuurder stellen.

31-12-2020
5

Afronden onderzoek.

31-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 19.159,63

03-01-2020
1

03-04-2020
2

Toelichting
De boedelvordering van het UW V bedraagt € 19.159,63.
€ 20.799,94
Toelichting
De boedelvordering van het UW V bedroeg aan het einde van de derde
verslagperiode € 20.799,94.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-07-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 89.764,00

03-01-2020
1

03-04-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden 15 vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting.
€ 113.811,00

03-07-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode nog één vordering
ingediend uit hoofde van omzetbelasting. De preferente vordering van de
Belastingdienst bedraagt daarmee € 113.811,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 13.030,37

03-01-2020
1

03-04-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
13.030,37.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

03-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

03-01-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben vier crediteuren hun vordering ingediend.
21

03-04-2020
2

22

03-07-2020
3

23

31-03-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.312,00

03-01-2020
1

Toelichting
Van de 145 aangeschreven crediteuren hebben 4 crediteuren hun vordering
ingediend.
€ 30.060,25

03-04-2020
2

€ 41.181,94

03-07-2020
3

€ 41.649,23

31-03-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

03-01-2020
1

Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
2

Vooralsnog onbekend.

03-07-2020
3

Gelet op het aanw ezige actief en de hoogte van de boedelvorderingen
verw acht de curator dat onderhavig faillissement zal w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten.

31-03-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventarisatie vorderingen.

03-01-2020
1

Inventarisatie vorderingen.

03-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- afronden eventuele doorstart;
- uitleveren eigendommen;
- afw ikkelen huurkoopovereenkomsten;
- onderzoek administratie;
- debiteurenincasso (indien van toepassing);
- onderzoek oorzaken faillissement.

03-01-2020
1

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

03-04-2020
2

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- eerste bevindingen delen met bestuurder.

03-07-2020
3

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- afw ikkelen faillissement.

02-10-2020
4

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en delen bevindingen met bestuurder;
- afw ikkelen faillissement.

31-12-2020
5

De curator zal in de volgende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- Afronden laatste onderw erp inzake de financiële verantw oording;
- afw ikkelen faillissement.

31-03-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

03-01-2020
1

Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
2

De curator verw acht het faillissement in komende verslagperiode te kunnen
afronden.

31-03-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

31-03-2021
6

