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

4
07-09-2021
F.16/20/389
NL:TZ:0000165437:F001
17-11-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. K.C.S. Meekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Car Rental Jaden B.V.

15-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Rental B.V.,
statutair gevestigd te Roosendaal en kantoorhoudend te (3991 CT) te Houten
aan de Zeilschip 18, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder
nummer 72745096.

15-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s.
Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen
import van nieuw e). Het verhuren van auto’s, alsmede het verstrekken van
diensten op het gebied van leaseauto’s. Inkoop en verkoop van auto’s.

15-12-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De bestuurder dient de administratie nog aan te leveren.

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 18,70

15-12-2020
1

€ 261,10

09-06-2021
3

€ 261,10

07-09-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 september 2021:
Ongew ijzigd.

Verslagperiode
van
17-11-2020

15-12-2020
1

t/m
13-12-2020
van
8-3-2021

09-06-2021
3

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

07-09-2021
4

t/m
5-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 24 min

2

13 uur 54 min

3

17 uur 39 min

4

9 uur 48 min

totaal

63 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

15-12-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Car Rental B.V. (hierna: “gefailleerde”)
is AV Holding B.V. w elke vennootschap mevrouw Anne-Loes Visser als
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder heeft.

15-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij lopende
gerechtelijke procedures.

15-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement zou gefailleerde alleen nog een verzekering hebben
voor de auto’s die zij verhuurde. De curator zorgt ervoor dat deze w ordt
beëindigd en maakt indien mogelijk aanspraak op premierestitutie.

15-12-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Houten. De huurovereenkomst zou
voor faillissement al zijn beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

15-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurder
van gefailleerde – kort gezegd – het volgende:

15-12-2020
1

Gefailleerde is opgericht op 3 oktober 2018. Zij exploiteerde een autoverhuur
bedrijf. Vóórdat gefailleerde w erd opgericht, heeft de bestuurder al afspraken
gemaakt met een leasemaatschappij en een daaraan gelieerde
verzekeringsmaatschappij. Gefailleerde zou bij de leasemaatschappij auto’s
gaan inkopen op basis van een financial leasecontructie en zou deze voor
korte periodes gaan verhuren aan particulieren. De verzekeringsmaatschappij
verklaarde zich bereid de auto’s te verzekeren. Met zow el de lease- als de
verzekeringsmaatschappij is een contract voor drie jaar afgesloten.
In eerste instantie gingen de zaken goed, maar vanaf maart 2019 kreeg
gefailleerde problemen met de verzekeraar van de auto’s. Deze eiste ineens
dat iedere bestuurder van tevoren bij de verzekeraar w erd aangemeld w aarna
het circa tw ee w eken duurde voordat die aanmelding w erd behandeld. Dit w as
voor gefailleerde echter niet w erkbaar omdat haar klanten veelal direct of
binnen enkele dagen al over de auto’s w ilden beschikken. Daarnaast stelde de
verzekeraar zich op het standpunt dat de auto’s W A verzekerd w aren terw ijl
partijen W A casco verzekeringen w aren overeengekomen. Daardoor draaide
gefailleerde op voor reparatiekosten die zij van tevoren niet had
ingecalculeerd. Een en ander heeft geleid tot een conflict met de verzekeraar
w aarna de samenw erking in september 2019 is beëindigd. Vervolgens lukte
het niet om een nieuw e verzekeraar te vinden. Uiteindelijk had gefailleerde
geen andere keuze dan een W A verzekering af te sluiten met een vele malen
hogere premie dan voorheen terw ijl gefailleerde nog steeds opdraaide voor de
kosten van schades die niet konden w orden verhaald op derden. Voor de
zomer van 2020 kw am de bestuurder tot de conclusie dat het op deze manier
niet verder kon. Daarom heeft zij de leasemaatschappij toen verzocht de
auto’s terug te nemen. Deze ging daar in eerste instantie echter niet mee
akkoord w aardoor de kosten niet snel genoeg konden w orden teruggebracht.
Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken op verzoek van een crediteur.
Tegen de faillietverklaring is verzet ingesteld door de bestuurder. Hangende
het verzet heeft de curator zich terughoudend opgesteld. Vlak voor het
uitbrengen van dit faillissementsverslag is het verzet echter ingetrokken. De
curator neemt de behandeling van het faillissement nu ter hand en zal
zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Situatie per 7 maart 2021:
Het onderzoek naar de toedracht w ordt meegenomen in de onderzoeken zoals
bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen
daar is vermeld.

10-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-12-2020
1

Toelichting
Gefailleerd had geen w erknemers in meer dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

15-12-2020
1

Toelichting
Idem.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

15-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou niet meer beschikken over bedrijfsmiddelen.

15-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Mocht de curator alsnog bodemzaken aantreffen dan zal rekening w orden
gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

15-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

15-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet meer beschikken over voorraden en/of onderhanden
w erk.

15-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

15-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde zou niet beschikken over andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

15-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

15-12-2020
1

Situatie per 9 juni 2021:
Gefailleerde beschikt over een printer. Navraag bij de taxateur leert dat de
verkoop tot meer kosten zal leiden dan de eventuele opbrengst. De curator zal
daarom op dit punt geen verdere w erkzaamheden verrichten.

09-06-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Zie hieronder

€ 60.000,00

totaal

€ 60.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder heeft gefailleerde voor een totaalbedrag van circa €
60.000,00 aan vorderingen op debiteuren. De incasso van de vorderingen
verloopt echter moeizaam.

15-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is nog in afw achting van de documentatie. Na ontvangst daarvan
zal de curator beoordelen of de vorderingen kunnen w orden geïncasseerd.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
Een opgave van de debiteurenportefeuille is inmiddels aangeleverd. De curator
zal de debiteuren aanschrijven met het verzoek de openstaande posten te
betalen op de faillissementsrekening.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
De debiteurenincasso loopt. De debiteuren hebben een eerste en tw eede
debiteurenbrief ontvangen. Met een enkele debiteur is een betalingsregeling
getroffen. De curator zal in de volgende verslagperiode verder gaan met het
innen van de openstaande vorderingen.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
De debiteurenincasso is in de afgelopen periode voortgezet. Tot op heden is
door de debiteuren een bedrag van € 250,00 voldaan. Gebleken is dat de
meeste vorderingen niet eenvoudig inbaar zijn, onder meer omdat
vorderingen w orden betw ist, de kosten voor rechtsmaatregelen in
verhouding tot de vordering (te) hoog zijn of omdat er geen
verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Ten aanzien van die debiteuren zal de
incasso niet actief w orden voortgezet.

07-09-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde zou geen bancaire financieringen hebben gehad. Er hebben zich
ook geen banken met vorderingen bij de curator gemeld.

15-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou nog een Peugeot 108, een Ford Fiesta, een BMW M5m, een
Skoda Octavia en een Mercedes CLs 450 in gebruik hebben op basis van lease
overeenkomsten. Partijen hebben de leasecontracten gekw alificeerd als “netto
operationele lease + terugkoopverplichting”. Inhoudelijk hebben de
overeenkomsten het meest w eg van huurkoop ex artikel 7:84 lid 3 sub b BW .
De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld de
voertuigen terug te nemen onder de voorw aarde dat een eventueel surplus
aan de boedel zal w orden afgedragen.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
De curator is nog in afw achting van de terugkoppeling van de
leasemaatschappij.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
Tussen de leasemaatschappij en de curator w ordt nader gecorrespondeerd.
W ordt vervolgd.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
De leasemaatschappij heeft de voertuigen teruggenomen en verkocht. Er
resteerde geen overw aarde. De w erkzaamheden op dit punt zijn dan ook
afgerond.

07-09-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt. Er hebben zich ook geen
partijen met dergelijke claims bij de curator gemeld.

15-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

15-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, w orden er geen retentierechten uitgeoefend.

15-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

15-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

15-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten w aren voor faillissement al gestaakt.

15-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

15-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding opgevraagd. De bestuurder heeft toegezegd
de stukken op korte termijn te zullen aanleveren.

15-12-2020
1

Situatie per 9 juni 2021:
Inmiddels is enige administratie ontvangen. Het onderzoek daarnaar is
gestart.

09-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2019 is nog niet gedeponeerd.

15-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing w egens de omvang van gefailleerde.

15-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de KvK is aan de stortingsplicht voldaan.

15-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
Het onderzoek loopt.

15-12-2020
1

09-06-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-12-2020
1

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.
In onderzoek
Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-06-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden aangevangen zodra de
boekhouding is aangeleverd.

15-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie punt 7.7.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
De curator heeft een deel van de boekhouding ontvangen, maar belangrijke
zaken ontbreken nog. Hierover w ordt met het bestuur gecorrespondeerd.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
Inmiddels is nadere administratie verkregen. Het onderzoek is aangevangen.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

07-09-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 151,25

15-12-2020
1

Toelichting
Er is een boedelvordering genoteerd van ClaimsAgent B.V. in verband met de
kosten voor de crediteurenadministratie tijdens faillissement.
€ 190,58

10-03-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 maart 2021:
De boedelvordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 190,58.
€ 193,60

09-06-2021
3

Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
De boedelvordering van ClaimsAgent B.V. is opgelopen naar € 193,60.
€ 193,60
Toelichting
Situatie per 7 september 2021:
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.679,11

15-12-2020
1

Toelichting
De fiscale schuld is opgebouw d uit onbetaald gelaten OB, VPB en MRB.
€ 33.045,59

10-03-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 maart 2021:
Er zijn fiscale vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 33.045,59.
Hierin is de claim ex artikel 29 lid 7 OB voor zover nu bekend meegenomen.

€ 33.142,11

09-06-2021
3

Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
De vordering van de fiscus is opgelopen tot een bedrag van € 33.142,11. Hierin
is de claim ex artikel 29 lid 7 OB PM meegenomen.
€ 33.100,00

07-09-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 september 2021:
De vordering van de fiscus is bijgesteld tot een bedrag van € 33.100,00.
Hierin is de claim ex artikel 29 lid 7 OB PM meegenomen.
Daarnaast heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag ingediend €
148,00 inzake Vennootschapsbelasting over 2021. Hiertegen is namens de
curator bezw aar gemaakt aangezien het faillissement reeds in november
2020 is uitgesproken.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing aangezien gefailleerde geen w erknemers in dienst had.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-12-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

15-12-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend in
verband met de kosten voor de faillissementsaanvraag.
€ 1.957,00

10-03-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 maart 2021:
Ongew ijzigd.
€ 1.957,00

09-06-2021
3

Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
Ongew ijzigd.
€ 1.957,00

07-09-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 september 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

15-12-2020
1

Toelichting
Er hebben zich 10 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
18

10-03-2021
2

Toelichting
Situatie per 7 maart 2021:
Inmiddels hebben zich 18 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
19

09-06-2021
3

Toelichting
Situatie per 9 juni 2021:
Inmiddels hebben 19 concurrente crediteuren een vordering bij de curator
ingediend.
19
Toelichting
Situatie per 7 september 2021:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-09-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 140.269,87

15-12-2020
1

Toelichting
Het betreft onder meer leveranciers, verzekeringspremie, parkeerbelasting en
verkeersboetes.
€ 155.618,33

10-03-2021
2

€ 157.090,97

09-06-2021
3

€ 157.319,81

07-09-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 september 2021.
De concurrente crediteurenpositie is opgelopen tot € 157.319,81.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de w ijze
w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
Ongew ijzigd.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
Ongew ijzigd.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
Ongw ijzigd.

07-09-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

15-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

15-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hierna onder 10.4.

15-12-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
Ongew ijzigd.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
Ongew ijzigd.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
Ongew ijzigd.

07-09-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2021

07-09-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. incasso vorderingen op debiteuren;
b. afw ikkeling leasecontracten;
c. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
d. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

15-12-2020
1

Situatie per 7 maart 2021:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. incasso vorderingen op debiteuren;
b. afw ikkeling leasecontracten;
c. verkrijgen van de volledige administratie;
d. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
e. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

10-03-2021
2

Situatie per 9 juni 2021:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. incasso vorderingen op debiteuren;
b. afw ikkeling leasecontracten;
c. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
e. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

09-06-2021
3

Situatie per 7 september 2021:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
b. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

07-09-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

