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Algemene gegevens
Naam onderneming
HO 1984 projecten B.V.

25-05-2020
1

Gegevens onderneming
HO 1984 projecten B.V. ("failliet") is opgericht bij akte d.d. 27 november 2018
en op dezelfde datum ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 73203270.

25-05-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is van meet af aan BuBa B.V. Tot
26 maart 2019 w aren G.B. van Barneveld Holding B.V. en W .J.J. Burgers Holding
B.V. aandeelhouders en bestuurder van failliet. Vanaf die datum is R.
Schoonderbeek enig aandeelhouder en bestuurder van BuBa B.V.
Hoew el de statutaire naam van failliet HO 1984 projecten B.V. is, handelde zij
tevens onder de naam Lux Flooring Projects en tot 30 september 2019 ook
onder de naam egaliseren.nu.

Activiteiten onderneming
Failliet levert verschillende vloeren en w anden, w aaronder gietvloeren, PvC
vloeren en dergelijke, op projectbasis en richtte zich uitsluitend op de zakelijke
markt.
Volgens de KvK:
"SBI-code: 4333 - Afw erking van vloeren en w anden
Het in- en verkopen alsmede het aanbrengen en w eghalen van vloeren."

25-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ -465,20

€ 24.538,04

2019

€ 131.540,44

€ -5.069,29

€ 30.638,32

2018

€ 11.407,23

€ 3.903,24

€ 10.301,21

Toelichting financiële gegevens
Ondanks verschillende sommaties daartoe, heeft de bestuurder van failliet tot
op heden geen administratie bij de curator aangeleverd. De bestuurder stelt
dat door de structuur van de groep de boekhouder de administratie nog niet
voldoende heeft kunnen ontvlechten.

25-05-2020
1

De curator heeft de administratie ontvangen.

25-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

25-05-2020
1

Toelichting
In 2019 zijn er in totaal vijf personen bij failliet in dienst gew eest. De laatste
tw ee arbeidscontracten zouden per 31 december 2019 zijn geëindigd.

Boedelsaldo
€ 0,00

25-05-2020
1

€ 883,57

25-08-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met een betaling door de Belastingdienst in
verband met het saldo op de g-rekening.
€ 883,57

24-02-2021
4

€ 883,57

20-05-2021
5

€ 883,57

18-08-2021
6

€ 3.851,77

18-11-2021
7

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met de betalingen die de bestuurder gedaan
heeft ter nakoming van de getroffen regeling (zie rechtmatigheid) en
verminderd met verschotten.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2020

25-05-2020
1

t/m
22-5-2020
van
23-5-2020

25-08-2020
2

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020

24-11-2020
3

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

24-02-2021
4

t/m
19-2-2021
van
20-2-2021

20-05-2021
5

t/m
14-5-2021
van
16-5-2021

18-08-2021
6

t/m
13-8-2021
van
14-8-2021
t/m
12-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 12 min

2

19 uur 6 min

3

1 uur 36 min

4

5 uur 24 min

5

9 uur 42 min

6

5 uur 0 min

7

1 uur 0 min

totaal

49 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit is het eerste openbare verslag in het faillissement van HO 1984 projecten
B.V.
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en
w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen.
Dit openbaar verslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of - achteraf - bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen dus geen rechten w orden
ontleend.
Algemene informatie voor crediteuren.
De curator maakt om praktische redenen gebruik van de diensten van
w w w .crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en w orden verzocht hun vorderingen,
voor zover deze zien op de periode tot datum faillissement, uitsluitend in te
dienen via w w w .crediteurenlijst.nl.

25-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht bij akte d.d. 27 november 2018 en op dezelfde datum
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 73203270.

25-05-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is van meet af aan BuBa B.V. Tot
26 maart 2019 w aren G.B. van Barneveld Holding B.V. en W .J.J. Burgers Holding
B.V. aandeelhouders en bestuurder van failliet. Vanaf die datum is R.
Schoonderbeek enig aandeelhouder en bestuurder van BuBa B.V.
Hoew el de statutaire naam van failliet HO 1984 projecten B.V. is, handelde zij
tevens onder de naam Lux Flooring Projects en tot 30 september 2019 ook
onder de naam egaliseren.nu.
Bij failliet w aren gemiddeld drie personen in dienst.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft gemeld dat alle verzekeringen zijn afgesloten door BuBa
Holding B.V. Bij failliet zijn geen verzekeringen.

25-05-2020
1

1.4 Huur
Op datum faillissement w as failliet geen huurder van enig pand. De Box-in
w aar failliet gebruik van maakte w erd gehuurd door een andere entiteit.

25-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft bij de curator gemeld dat zij met failliet projecten aannam.
Er ontstond een discussie met één van de opdrachtgevers. Desbetreffende
opdrachtgever w eigerde de openstaande factuur om die reden te voldoen. Er
ontstond een liquiditeitstekort. Het is niet gelukt om het gat te dichten. Na de
zomer van 2019 zijn er geen nieuw e projecten meer aangenomen.

25-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

25-05-2020
1

Toelichting
In totaal hebben er in 2019 vijf personen op de loonlijst gestaan van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie bestuurder en boekhouder.

25-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft tot op heden geen administratie van de bestuurder mogen
ontvangen, derhalve is onduidelijk of en zo ja w elke activa failliet bezit.

25-05-2020
1

Volgens de administratie van failliet, bezit zij nagenoeg geen activa. De curator
heeft hierover vragen gesteld aan het bestuur.

25-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft tot op heden geen administratie van de bestuurder mogen
ontvangen, derhalve is onduidelijk of en zo ja w elke activa failliet bezit. In het
geval er activa is moet w orden beoordeeld of deze activa kw alificeert als
bodemzaak.

25-05-2020
1

Omdat uit de administratie niet blijkt dat failliet goederen bezat die kw alificeren
als bodemzaken alsmede het feit dat failliet al geruime tijd geen pand meer tot
haar beschikking had, leidt de curator af dat geen sprake is van bodemzaken.

25-08-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder.

25-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft tot op heden geen administratie van de bestuurder mogen
ontvangen, derhalve is onduidelijk of en zo ja w elke activa failliet bezit. De
bestuurder heeft gesteld dat er geen voorraden meer aanw ezig zouden zijn.

25-05-2020
1

Er is geen voorraad, noch onderhanden w erk.

25-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft tot op heden geen administratie van de bestuurder mogen
ontvangen, derhalve is onduidelijk of en zo ja w elke activa failliet bezit.

25-05-2020
1

Niet van toepassing.

25-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteur

€ 8.960,00

€ 0,00

totaal

€ 8.960,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft tot op heden geen administratie van de bestuurder mogen
ontvangen, derhalve is onduidelijk of er openstaande debiteuren zijn. De
bestuurder heeft gesteld dat de enige debiteur, de opdrachtgever is w aarmee
een discussie bestaat over het geleverde w erk.

25-05-2020
1

Uit de administratie blijkt dat er nog een drietal facturen openstaat bij één
partij. Met deze partij bestond een discussie over de w erkzaamheden. Voorts
heeft deze partij een steunvordering aangedragen voor het faillissement. Deze
partij is door de curator aangeschreven, doch gezien de steunvordering w ordt
geen betaling verw acht.

25-08-2020
2

Uit de administratie van failliet is gebleken dat er een tw eetal rekeningcourantvorderingen bestaat. Tussen failliet en HO 1984 Vloeren B.V. voorheen
h.o.d.n. Lux Flooring bestaat een rekening-courantvordering van € 10.461,39.
Deze debiteur is aangeschreven, echter enige betaling is vooralsnog
uitgebleven.

24-02-2021
4

Tussen failliet en de heer W .J.J. Burgers bestaat een rekeningcourantvordering van € 15.667,25. De heer Burgers verkeert in staat van
faillissement. De vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren in het faillissement van de heer Burgers.
De curator heeft een regeling getroffen met HO 1984 Vloeren B.V. ter incasso
van de rekening-courantpositie.

18-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder.

25-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de Rabobank. Tot op heden heeft de Rabobank niet
gereageerd op de verzoeken van de curator.

25-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft tot op heden geen vordering ingediend.

25-08-2020
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Onbekend, volgens de bestuurder zijn er nimmer zekerheden verstrekt.

25-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Onbekend, volgens de bestuurder zijn er nimmer zekerheden verstrekt.

25-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen leveranciers gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

25-05-2020
1

Inmiddels heeft zich één leverancier bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De bestuurder heeft aangegeven dat de goederen van
deze leverancier ten tijde van het faillissement niet meer aanw ezig w aren.

20-05-2021
5

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank.

25-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daar failliet al geruime tijd geen activiteiten meer exploiteerde, w aren er geen
activiteiten om voort te zetten.

25-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Daar failliet al geruime tijd geen activiteiten meer exploiteerde, w aren er geen
activiteiten om door te starten.

25-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden heeft de curator geen boekhouding ontvangen. De bestuurder
stelt dat het door de concernconstructie langer duurt om de administratie van
failliet te ontvlechten.

25-05-2020
1

De bestuurder heeft de boekhouding aangeleverd, ter zake zijn vragen gesteld
aan de bestuurder.

25-08-2020
2

De bestuurder is in afw achting van input van haar boekhouder, teneinde de
gestelde vragen naar volledigheid te kunnen beantw oorden.

24-11-2020
3

De bestuurder heeft ondanks alle gelegenheden die haar daartoe zijn
geboden, slechts een deel van de vragen van de curator beantw oord. De
curator heeft de conclusies die zij heeft getrokken op basis van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder voorgelegd.

24-02-2021
4

De curator is met de bestuurder in overleg getreden. De komende
verslagperiode w ordt een bespreking ingepland teneinde de openstaande
punten af te w ikkelen.

20-05-2021
5

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een regeling
getroffen met het bestuur.

18-08-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De bestuurder stelt dat sprake is van een verlengd boekjaar, w elk boekjaar op
31 december 2019 eindigde. Op datum faillissement w as er derhalve nog geen
deponeringsplicht.

25-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De bestuurder heeft ondanks alle gelegenheden die haar daartoe zijn
geboden, slechts een deel van de vragen van de curator beantw oord. De
curator heeft de conclusies die zij heeft getrokken op basis van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder voorgelegd.

Toelichting
De curator is met de bestuurder in overleg getreden. De komende
verslagperiode w ordt een bespreking ingepland teneinde de openstaande
punten af te w ikkelen.

Toelichting
De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een regeling
getroffen met het bestuur.

25-05-2020
1

24-02-2021
4

20-05-2021
5

18-08-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-05-2020
1

Nee

18-08-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is in afw achting van de beantw oording van verschillende vragen. De
bestuurder stelt ter zake afhankelijk te zijn van haar boekhouder. Vanw ege
drukte aan de zijde van de boekhouder zijn de vragen tot op heden
onbeantw oord.

24-11-2020
3

De bestuurder heeft ondanks alle gelegenheden die haar daartoe zijn
geboden, slechts een deel van de vragen van de curator beantw oord. De
curator heeft de conclusies die zij heeft getrokken op basis van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder voorgelegd.

24-02-2021
4

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een regeling
getroffen met het bestuur.

18-08-2021
6

De regeling is tot op heden correct nagekomen.

18-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder en boekhouder ter verkrijging van de
administratie.

25-05-2020
1

Correspondentie bestuurder over administratie.

25-08-2020
2

Correspondentie bestuurder.

24-11-2020
3

Correspondentie bestuurder.

24-02-2021
4

Overleg bestuurder.

20-05-2021
5

Treffen regeling met bestuurder.

18-08-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

25-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 3,03 (Crediteurenlijst.nl).
€ 12,10
Toelichting
Salaris curator (PM) en € 12,10 (Crediteurenlijst.nl).

25-08-2020
2

€ 9,08

24-11-2020
3

Toelichting
Salaris curator (PM) en € 9,08 (Crediteurenlijst.nl).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.429,00

25-05-2020
1

€ 15.707,00

25-08-2020
2

€ 8.429,00

24-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Onbekend.

25-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Onbekend.
€ 1.109,50

25-05-2020
1

25-08-2020
2

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

25-05-2020
1

4

25-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.443,86

25-05-2020
1

€ 32.056,98

25-08-2020
2

€ 32.011,68

24-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

25-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

25-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

25-05-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De bestuurder heeft toegezegd de volledige administratie de komende periode
aan te leveren. De curator w enst de komende verslagperiode te gebruiken om
de rechten en verplichtingen van failliet in kaart te brengen.

25-05-2020
1

Nader bestuderen administratie, rechtmatigheidsonderzoek, verificatie
vorderingen en afw ikkelen.

25-08-2020
2

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkelen.

24-11-2020
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

24-02-2021
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, verificatie vorderingen en afw ikkeling.

20-05-2021
5

Controle op nakoming regeling, verificatie vorderingen en afw ikkelen.

18-08-2021
6

Controle op nakoming regeling, verificatie vorderingen en afw ikkelen.

18-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

25-05-2020
1

Onbekend.

24-11-2020
3

Ca. 15 maanden.

18-08-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2022

18-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris.

25-05-2020
1

Opstellen derde faillissementsverslag.

24-11-2020
3

Vierde verslag opstellen.

24-02-2021
4

Vijfde verslag opstellen.

20-05-2021
5

Zesde verslag opstellen.

18-08-2021
6

Zevende verslag opstellen.

18-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

