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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dream Travel Kortenhoef BV

08-10-2020
1

Gegevens onderneming
KvK: 32066361
Feitelijk en statutair gevestigd te Kortenhoef

08-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Reisbemiddeling

08-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 112.525,00

€ -40.097,00

€ 175.626,00

2019

€ 125.882,00

€ -30.300,00

€ 152.256,00

2017

€ 175.578,00

€ 12.710,00

€ 167.390,00

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Boekjaar 2019 heeft
derhalve betrekking op 2018/2019 en boekjaar 2018 op 2017/2018 etc.

08-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

08-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-10-2020
1

€ 24.085,44

05-01-2021
2

€ 24.085,44

01-04-2021
3

Verslagperiode
van
8-9-2020

08-10-2020
1

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020

05-01-2021
2

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021

01-04-2021
3

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 18 min

2

20 uur 18 min

3

9 uur 12 min

totaal

48 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Dream Travel Kortenhoef BV is op 6 juni 2000 opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder is sedertdien C.C. Krieger Holding BV. Bestuurder en enig
aandeelhouder van C.C. Krieger Holding BV is mw . C.C. de Bree-Krieger. Zij is
de onderneming ca. 23 jaar geleden begonnen en heeft deze bij de oprichting
van de thans gefailleerde vennootschap in de vennootschap ingebracht.

08-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

08-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Bedrijvencompactpolis

08-10-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap is gevestigd in een ruimte te Kortenhoef. Inmiddels is de
huur met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

08-10-2020
1

Het gehuurde is afgelopen verslagperiode opgeleverd aan de verhuurder.

05-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft aan dat de reisbranche erg gevoelig is voor
gebeurtenissen in de w ereld / over de grens. Daarbij moet de laatste jaren
gedacht w orden aan het Zika-virus, aanslagen in het buitenland en
spanningen in Turkije. Ook mooie Nederlandse zomers hebben een (negatieve)
invloed op de omzet. Daarnaast lijdt de reisbranche onder de mogelijkheden
die consumenten hebben om via internet hun reizen zelf samen te stellen, al is
het maar om een paar tientjes te besparen.
Boekjaar 2017/2018 w as hierdoor verlieslatend. Ook boekjaar 2018/2019 w as
verlieslatend, maar de omzet w as hoger en het verlies w as kleiner ten
opzichte van het jaar daarvoor. Volgens de bestuurder zat er een stijgende lijn
in. In boekjaar 2019/2020 leek die stijgende lijn door te zetten, echter begin
2020 brak de COVID 19 crisis uit en deze is funest gebleken.
Getracht is om een faillissement te voorkomen. Daartoe heeft de bestuurder de
hulp van de franchisegever ingeroepen, maar uiteindelijk lukte het niet om tot
een oplossing te komen, terw ijl het garantiefonds (SGR) aanvullende zekerheid
verlangde, omdat de stichting anders geen garantie meer kon bieden. De
bestuurder zag hierdoor geen andere uitw eg dan het eigen faillissement aan
te vragen.

08-10-2020
1

De curator is niet van een andere oorzaak gebleken.

05-01-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

08-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

08-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-9-2020

1

het dienstverband is opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een kleine kantoorinventaris.

08-10-2020
1

Na overleg met een taxateur is besloten de inventaris af te laten voeren dan
w el te laten staan, omdat de kosten verbonden aan eventuele
verkoopinspanningen de w aarde van de inventaris zouden overstijgen. De
rechter-commissaris heeft hiermee ingestemd.

05-01-2021
2

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk. De activiteiten w aren reeds gestaakt. SGR
bekommert zich in eerste instantie over de reizigers en touroperators zijn in
principe gehouden om de reizen uit te voeren (voor zover de gevolgen van de
COVID 19 crisis zich daartegen niet verzetten).

08-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daags na faillissement is er op een geblokkeerde rekening nog een
tegemoetkoming NOW 2 over de maand augustus ontvangen ad € 2.726. Dit
bedrag is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.
Ook is er een restitutie ad € 176,46 van een energiemaatschappij gew eest.

3.9 Werkzaamheden andere activa

05-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Vooralsnog niet van gebleken.

08-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w erd gebankierd bij Rabobank. Rabobank is aangeschreven en de curator is
nog in afw achting van informatie. Telefonisch is toegezegd dat deze een dezer
dagen zal w orden verstrekt.

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft het saldo van de rekening-courant en een deel van de
spaartegoeden overgemaakt naar de boedelrekening. Een deel van de
tegoeden is verpand als zekerheid voor de gestelde bankgaranties en deze
zullen derhalve (nog) niet volledig uitgekeerd w orden aan de boedel.
€ 4.417,59

08-10-2020
1

05-01-2021
2

01-04-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft aangegeven een fout te hebben gemaakt bij het uitkeren
van de spaartegoeden aan de boedel, althans daarbij onvoldoende rekening
te hebben gehouden met de omvang van nog uit te keren bankgaranties.
SGR heeft inmiddels aanspraak gemaakt op uitbetaling van de bankgarantie.
Rabobank heeft vervolgens een vordering ter verificatie ingediend. De
opbouw van deze vordering is de curator niet helemaal duidelijk. Hierover is
navraag gedaan. Ook is inzage verzocht in eventuele bijschrijvingen na
datum faillissement op de betaalrekening.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

08-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn een drietal bankgaranties verstrekt, onder meer ten behoeve van SGR
en een touroperator. De touroperator heeft inmiddels aanspraak gemaakt op
de bankgarantie en deze zal w orden uitgekeerd.

08-10-2020
1

Het is nog niet bekend of SGR zich genoodzaakt ziet de volledige bankgarantie
te trekken. Dit dient afgew acht te w orden.
Ten aanzien van de resterende bankgarantie is het nog maar de vraag of hier
nog een beroep op kan w orden gedaan. Dit is in onderzoek.
Ook de resterende bankgarantie (ten behoeve van de verhuurder) is
getrokken. Het is nog onduidelijk in hoeverre SGR gebruik zal maken van de
gestelde bankgarantie.

05-01-2021
2

SGR heeft aanspraak gemaakt op uitbetaling van de volledige bankgarantie
(zie onder 5.1). Het staat evenw el nog niet vast dat de vordering van SGR
correspondeert met de hoogte van de uitgekeerde bankgarantie. De curator
onderzoekt of er in dit kader nog sprake kan zijn van een boedelbelang. SGR
zelf meent hier eerst in september uitsluitsel over te kunnen geven.

01-04-2021
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

08-10-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

08-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

08-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-10-2020
1

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

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

08-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd gevoerd met gespecialiseerde softw are voor de
reisbranche, gekoppeld aan exact.

08-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2018/2019 is tijdig gedeponeerd.

08-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

08-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort door inbreng van de eenmanszaak van de
bestuurder.

08-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van gebleken.

05-01-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet van gebleken.

05-01-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

08-10-2020
1

05-01-2021
Toelichting

Salaris curator: p.m.
UW V: € 6.383,01

2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.662,00

08-10-2020
1

€ 4.039,00

05-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.
€ 3.022,14

08-10-2020
1

05-01-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen
€ 3.328,30

08-10-2020
1

01-04-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

08-10-2020
1

12

05-01-2021
2

16

01-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.582,02

08-10-2020
1

€ 68.903,38

05-01-2021
2

€ 84.442,27

01-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-01-2021
2

De verw achting is dat er geen uitkering gedaan kan w orden aan de
concurrente crediteuren.

01-04-2021
3

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
Gebruikelijke w erkzaamheden in faillissement, zoals
rechtmatighedenonderzoek. Daarnaast zal de kw estie rondom de
bankgarantie nader w orden onderzocht.

08-10-2020
1

Afgew acht dient te w orden in hoeverre SGR een beroep zal doen op de
bankgarantie. Mogelijk resteert er saldo ten behoeve van de boedel.

05-01-2021
2

Bezien zal w orden of er voldoende boedelbelang bestaat dat ertoe noopt de
afw ikkeling door SGR af te w achten tot na september, dan w el er eerder tot
afw ikkeling van het faillissement overgegaan kan w orden. Daarnaast dienen
nog enkele andere punten aandacht, zoals onderzoek naar eventuele
bijschrijvingen na datum faillissement op de geblokkeerde rekening.

01-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-04-2021
3

