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Algemene gegevens
Naam onderneming
Boekenvoordeel Holding B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Boekenvoordeel Holding B.V., statutair gevestigd te
Naarden en kantoorhoudende te (1311 XA) Almere aan de W ormerw eg,
ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 39065765, hierna te
noemen "Boekenvoordeel Holding" of de "Vennootschap".

13-05-2021
1

Dit faillissement hangt samen met het eveneens op 13 april 2021 uitgesproken
faillissement van Boekenvoordeel B.V. zijnde een 100% dochtervennootschap
van Boekenvoordeel Holding B.V., w elk laatstgenoemd faillissement ook w ordt
behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland en w aarin dezelfde rechter
commissaris en curator fungeren.

Activiteiten onderneming
Het verrichten van, het deelnemen in, het samenw erken met, het financieren
van, het zich op andere w ijze interesseren bij, het voeren van beheer en van
het bestuur over en het geven van adviezen eb het verlenen van diensten aan
andere vennootschappen en ondernemingen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 23.363.062,00

€ 378.256,00

€ 11.493.186,00

2018

€ 23.130.300,00

€ -26.652,00

€ 10.426.887,00

2020

€ 21.100.169,00

€ -998.974,00

€ 10.200.294,00

2017

€ 24.737.371,00

€ 755.098,00

€ 10.699.011,00

2016

€ 25.722.740,00

€ 841.980,00

€ 15.508.292,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
58

13-05-2021
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Toelichting
De Vennootschap had 58 w erknemers in dienst. Met toestemming van de
rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten op 15 april jl. opgezegd.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-05-2021
1

Toelichting
Tot op heden bedraagt het boedelsaldo nihil.
Er zal op korte termijn echter uitbetaling plaatsvinden van de resultaten van
de exploitatie van de w inkels en de w eb shop die met toestemming van de
rechter commissaris heeft plaatsgevonden. Verder zal naar verw achting korte
termijn uitbetaling van de verkoop van de activa in het kader van een
doorstart plaatsvinden.

€ 716,42

13-08-2021
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Toelichting
Op de faillissementsrekening zijn binnengekomen het creditsaldo van een
rekening bij de ABN AMRO Bank, en een tw eetal premierestituties.
Verder is het w achten op de afrekening van de exploitatieresultaten van de
voortgezette verkoop vanuit de w inkels en de w ebshop en de uitbetaling van
de verkoop van de activa, zoals vermeld in het vorig verslag. Er dient
vervolgens nog een verdeling te w orden gemaakt met de boedel van
Boekenvoordeel B.V. Verw ezen w ordt naar het tw eede verslag in het
faillissement van Boekenvoordeel B.V. dat ook vandaag verschijnt.
Op het moment van het opstellen van dit verslag is de eindafrekening van de
in het eerste verslag genoemde voortzetting van de verkoop vanuit de w inkels
en de w ebshop nagenoeg gereed. Deze afrekening komt er op neer dat de
failliete boedel op korte termijn een bedrag ruim 1,3 miljoen euro tegemoet
kan zien inclusief de opbrengst van de verkochte activa.

€ 291.910,13

12-11-2021

Toelichting

3

In de afgelopen verslagperiode is de totale opbrengst van de verkoop van de
activa en de voortgezette verkoop vanuit de w inkels en de w ebshop ter
hoogte van € 1.629.621,13 gestort op de faillissementsrekening van
Boekenvoordeel B.V. Verw ezen w ordt naar het derde verslag in het
faillissement van laatstgenoemde vennootschap. Van die opbrengst is een deel
ter hoogte van € 344,312 toebedeeld aan Boekenvoordeel Holding B.V. en
uitbetaald op de faillissementsrekening. Daarnaast zijn enkele teruggaven en
een creditsaldo van de ABN AMRO Bank op de faillissementsrekening
ontvangen. Verder zijn van de faillissementsrekening voor een bedrag van €
53.163,68 aan boedelkosten voldaan, w aaronder rentekosten en het salaris
van de curator.
Het saldo op de boedelrekening bedraagt daarmee € 291.910,13.

€ 312.405,85

11-02-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 53.603,45 afgeschreven
van de faillissementsrekening. Dit heeft betrekking op het salaris van de
curator, advieskosten en creditrente. Daarnaast is een bedrag ter hoogte van
€ 20.967,86 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Dit heeft betrekking
op een teruggave van de belastingdienst en een aantal restituties en
afrekeningen in verband met de beëindiging van lopende contracten.

€ 322.829,11
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is er een totaalbedrag van € 11.090,77 aan
restituties bijgeschreven op de faillissementsrekening. Daartegenover is een
totaalbedrag van € 1.015,25 afgeschreven aan advies en rentekosten. Het
boedelsaldo komt daarmee uit op € 322.829,11.

Verslagperiode

11-05-2022
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Verslagperiode
van
13-4-2021

13-05-2021
1

t/m
12-5-2021
van
13-5-2021

13-08-2021
2

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

12-11-2021
3

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

11-02-2022
4

t/m
9-2-2022
van
10-2-2022

11-05-2022
5

t/m
10-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 12 min

2

15 uur 36 min

3

24 uur 30 min

4

11 uur 0 min

5

17 uur 24 min

totaal

88 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Boekenvoordeel Holding 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 alsmede op
w w w .certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen
en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie
in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige
belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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Dit betreft het derde faillissementsverslag in het onderhavige faillissement.
Hieraan kunnen geen rechten w orden ontleend om dezelfde redenen als
vermeld in het eerste verslag.

12-11-2021
3

Dit betreft het vierde faillissementsverslag in het onderhavige faillissement.
Hieraan kunnen geen rechten w orden ontleend om dezelfde redenen als
vermeld in het eerste verslag.

11-02-2022
4

Dit betreft het vijfde faillissementsverslag in het onderhavige faillissement.
Hieraan kunnen geen rechten w orden ontleend om dezelfde redenen als
vermeld in het eerste verslag.

11-05-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Boekenvoordeel Holding B.V. is opgericht op 10 juli 1997.
Bestuurder van Boekenvoordeel Holding B.V. is W . Rozendaal Onroerende
Zaken B.V. van w elke vennootschap W . Rozendaal Beheer B.V. bestuurder en
enig aandeelhouder is.
Bestuurder van W . Rozendaal Beheer B.V. is de de heer W . Rozendaal.
De aandelen in W . Rozendaal Beheer B.V. w orden voor 100% gehouden door
Stichting Administratiekantoor W . Rozendaal Beheer.
Aandeelhouder van Boekenvoordeel Holding B.V. is Boekenvoordeel Beheer
B.V. Aandeelhouders daarvan zijn ZNU B.V. (30%) en W . Rozendaal
Onroerende Zaken B.V. (70%). Laatstgenoemde vennootschap is 100%
aandeelhouder van Voordeel Outlet B.V.
Boekenvoordeel Beheer B.V. is voor 98,7% aandeelhouder van de Belgische
vennootschap Boekenvoordeel BVBA. De overige aandelen daarvan w orden
gehouden door ZNU (40%) en W . Rozendaal Onroerende Zaken B.V. (0,93%).
Boekenvoordeel Holding B.V. is 100% aandeelhouder en enig bestuurder van
Boekenvoordeel B.V., w elke vennootschap eveneens op 13 april 2021 failliet is
verklaard en w ordt behandeld door de rechtbank Midden-Nederland, w aarin
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dezelfde rechter-commissaris en curator fungeren.
Bij de eigen aangifte tot faillietverklaring is een organogram dat als bijlage aan
dit verslag w ordt toegevoegd.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures.

13-05-2021
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1.3 Verzekeringen
In het kader van de hierna te vermelden voortzetting van de activiteiten zij de
daarvoor benodigde verzekeringen voorlopig voortgezet. Na het realiseren van
de doorstart zullen de verzekeringen w orden beëindigd.

13-05-2021
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1.4 Huur
Zoals tevens is vermeld in het eerste verslag met betrekking tot het
faillissement van Boekenvoordeel B.V. w erden de activiteiten van
Boekenvoordeel uitgevoerd vanuit een w ebshop en 86 w inkels verspreid over
Nederland. Daarnaast huurde Boekenvoordeel B.V. een centraal magazijn met
kantoorruimte aan de W ormerw eg 9 te Almere, w aarin ook Boekenvoordeel
Holding B.V. gehuisvest w as.

13-05-2021
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Geconstateerd is dat een aantal huurovereenkomsten op naam van
Boekenvoordeel B.V. stond en een aantal op Boekenvoordeel Holding B.V. De
curator zal nog onderzoeken w at hiervan de reden is gew eest.
W at daarvan zij, met toestemming van de rechter-commissaris zijn alle
huurovereenkomsten op 16 april jl. op grond van artikel 39 Fw met
inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden opgezegd.
Met alle verhuurders is contact gelegd en in overleg getreden om te bezien in
hoeverre nadere afspraken gemaakt kunnen w orden over continuering van het
gebruik van de w inkels in het kader van een doorstart.
Verw ezen w ordt naar het tw eede verslag in het faillissemnt van
Boekenvoordeel B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden met
de diverse verhuurders van de circa 86 w inkels van Boekenvoordeel verspreid
over Nederland. In het kader van de gerealiseerde doorstart is door de
doorstartende partij (Boekenvoordeel Beheer B.V. althans een daaraan
gelieerde rechtspersoon) met een groot deel van de verhuurders (ten aanzien
van circa 60 w inkels) een nieuw e overeenkomst gesloten. Met een kleiner deel
van de verhuurders (ten aanzien van circa 20 w inkels) is geen nieuw e
overeenkomst gesloten. Met de laatstbedoelde verhuurders is contact gelegd
om tot een behoorlijke oplevering van de betreffende w inkels te komen. Ten
tijde van het opstellen van dit verslag is met betrekking de meeste
verhuurders een oplossing bereikt over de oplevering. Een klein aantal zaken
dient nog te w orden afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

13-08-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Boekenvoordeel Holding B.V. heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Bij
het verzoek aan de rechtbank is daarbij ten aanzien van de oorzaak van het
faillissement het volgende aangegeven.

13-05-2021
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Als gevolg van de coronacrisis verkeren veel bedrijven in 'zw aar' w eer. Veel
Retail bedrijven hebben het ook moeilijk. Door de overheidsmaatregelen
w orden w inkels gesloten, maakt de omzet een 'vrije val' w aardoor
ondernemingen in financiële problemen komen. Het Boekenvoordeel concern
past in dit plaatje van de effecten van de coronacrisis in 2020 en 2021.
Als gevolg van het besluit van 9 april 2021 om te komen tot de eigen
faillissementsaanvraag door Boekenvoordeel B.V., w aarnaar kortheidshalve zij
verw ezen, heeft Boekenvoordeel Holding B.V., als 100% eigenaar van
Boekenvoordeel B.V., gemeend eveneens het eigen faillissement te moeten
aanvragen.
Boekenvoordeel B.V. is als dochtervennootschap van Boekenvoordeel Holding
B.V., niet in staat gebleken de exploitatie van haar onderneming te
continueren. Het een en ander heeft gemaakt dat Boekenvoordeel Holding B.V.
haar inkomstenstroom gestaakt ziet en tevens, als gevolg van de afstemming
van haar overhead op de exploitatie van de onderneming door
Boekenvoordeel B.V., niet in staat is deze te blijven voldoen. Ook zal
Boekenvoordeel Holding B.V. niet in staat zijn om de hoofdelijkheden die zij
heeft ten aanzien van een deel van de verhuurders van Boekenvoordeel B.V.,
te kunnen voldoen.
Na nogmaals met de stakeholders van gedachten te hebben gew isseld en de
toekomst van de huidige vennootschap tegen het licht te hebben gehouden is
besloten het faillissement aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
58
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Toelichting
Boekenvoordeel Holding had 58 w erknemers in dienst. De
arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris op
15 april jl. opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

13-05-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-4-2021

58

totaal

58

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met w erknemers en het UW V.

13-05-2021
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In de afgelopen verslagperiode hebben w ederom de nodige correspondentie
en telefoongesprekken met w erknemers en UW V plaatsgevonden.

13-08-2021
2

Ik het kader van de gerealiseerde doorstart is ten aanzien van circa 200
w erknemers (in totaal ten aan zien van Boekenvoordeel B.V. en
Boekenvoordeel Holding B.V.) een nieuw e overeenkomst gesloten door de
doorstartende partij Boekenvoordeel Beheer althans een daaraan gelieerde
rechtspersoon. Een deel daarvan heeft betrekking op het personeel van
Boekenvoordeel Holding B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft nadere correspondentie plaatsgevonden
met het personeel en het UW V met name om de loonvorderingen nader in
kaart te brengen, onder meer in verband met gemaakte overuren. Verder zijn
w erkzaamheden verricht in het kader van de definitieve aanvraag Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (NOW ).

12-11-2021
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In de afgelopen verslagperiode heeft w ederom correspondentie
plaatsgevonden met het UW V en het management van gefailleerde in verband
met het onderzoek ten aanzien van de vorderingen van het UW V en de
definitieve aanvraag op grond van de NOW .

11-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heeft w ederom correspondentie en overleg
plaatsgevonden met het UW V en de accountant van gefailleerde om de
definitieve afvraag van de NOW in te kunnen dienen.

11-05-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend heeft Boekenvoordeel Holding B.V. geen onroerende zaken
in eigendom.

13-05-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris in w inkels en hoofdkantoor

€ 40.000,00

totaal

€ 40.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan voornamelijk uit inventaris in de
86 w inkels verspreid over Nederland alsmede de inventaris in het
hoofdkantoor van Boekenvoordeel aan de W ormerw eg 9 te Almere, voor zover
in eigendom toebehorend aan gefailleerde. Een deel van de inventaris behoort
toe dan w el is verpand aan Boekenvoordeel Beheer B.V.

13-05-2021
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De koopprijs van de inventaris komt de failliete boedel toe aangezien op (dit
deel van) geen pandrecht rust.

13-08-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft mogelijk een bodemvoorrecht ten aanzien van de
inventaris.

13-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen onderzocht en laten her taxeren.

13-05-2021
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In de afgelopen verslagperiode zijn de activa met toestemming van de rechter
commissaris verkocht en overgedragen aan de doorstartende partij
Boekenvoordeel Beheer B.V. althans een daaraan gelieerde rechtspersoon.

13-08-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden in centraal magazijn en w inkels

€ 2.800.000,00

totaal

€ 2.800.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden bestaan voornamelijk uit boeken en aanverw ante artikelen voor
de verkoop vanuit de w inkels van Boekenvoordeel. De voorraden staan
opgeslagen in het centrale magazijn, gelegen aan de W ormerw eg 9 te Almere
en liggen in de diverse 86 w inkels verspreid over Nederland. De voorraden
staan geboekt op de balans van Boekenvoordeel Holding B.V.

13-05-2021
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De gerealiseerde opbrengst voor de voorraden ligt ruimschoots boven de
getaxeerde liquidatiew aarde.

13-08-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn getaxeerd door NTAB en daarna nogmaals door FDR. Er is
gezocht naar mogelijkheden om de voorraden in het kader van een doorstart
te verkopen. Daartoe hebben diverse gesprekken, correspondentie en
telefonisch overleg plaatsgevonden met diverse geïnteresseerde partijen.

13-05-2021
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Inmiddels is een doorstart bereikt w aarbij de voorraden door de doorstartende
partij Boekenvoordeel Beheer B.V. zijn overgenomen. De koopprijs is verrekend
met de vordering van Boekenvoordeel Beheer B.V. als pandhouder.

13-08-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 60.000,00

totaal

€ 60.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De overige activa bestaan voornamelijk uit de goodw ill, verbonden aan de
bestaande organisatie, de w inkels en de w ebshop die nog operationeel zijn.

13-05-2021
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Andere activa, zoals IE-rechten en data bankrechten zijn overgedragen aan
Boekenvoordeel Beheer B.V. w aarmee Boekenvoordeel B.V. een
licentieovereenkomst heeft gesloten.
De goodw ill heeft in het kader van de doorstart een koopprijs van € 60.000,=
opgeleverd. Deze komt geheel aan de failliete boedel toe. In aanvulling op de
hiervoor genoemde onderdelen van de koopprijs voor de activa heeft de
boedel een additionele vergoeding ontvangen van € 200.000,=. Daarnaast
heeft de doorstartende partij een garantie gegeven dat het banksaldo van
gefailleerde ten tijde van de failliet verklaring aan de failliete boedel toekomt
en door de bank niet w ordt verrekend in verband met afgegeven
huurgaranties. Het gaat hier om een bedrag van € 226.350,=. In totaal
bedraagt de opbrengst van de verkochte activa derhalve 526.350,=

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is gezocht naar mogelijkheden om de voorraden in het kader van een
doorstart te verkopen. Daartoe hebben diverse gesprekken, correspondentie
en telefonisch overleg plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen.

13-05-2021
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De in het vorige verslag genoemde w erkzaamheden om een doorstart te
realiseren zijn in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Na een
biedingsprocedure is met de hoogste bieder Boekenvoordeel Beheer B.V. na
voortgezette onderhandelingen overeenstemming bereikt. Na verkregen
toestemming van de rechter commissaris is met de doorstartende partij een
koopovereenkomst gesloten en zijn de activa overgedragen.

13-08-2021
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De w erkzaamheden in deze rubriek met betrekking de activa zijn inmiddels
afgerond. Over de w erkzaamheden met betrekking tot de afw ikkeling van de
doorstart w ordt hierna gerapporteerd bij rubriek 6.

12-11-2021
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Ten aanzien van het onderw erp activa zijn in de afgelopen verslagperiode
geen aanvullende w erkzaamheden nodig gew eest. De curator beschouw t dit
onderw erp als afgerond.

11-02-2022
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In de afgelopen verslagperiode hebben toch nog enige w erkzaamheden
plaatsgevonden omtrent een aantal vervoermiddelen dat nog op naam van
gefailleerde staat blijkens door de curator ontvangen aanslagen
motorrijtuigenbelasting. Hierover heeft de curator contact opgenomen met
het management en de accountant van gefailleerde. Deze auto's zouden in
het verleden al zijn verkocht. Dit w ordt nog verder uitgezocht.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

In de afgelopen verslagperiode zijn er enkele
restituties bijgeschreven.

€ 583,05

totaal

€ 583,05

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Vooralsnog lijkt er geen sprake van vorderingen op derden met een
substantiële omvang. Bovendien beroept Boekenvoordeel Beheer B.V. zich op
een pandrecht op de debiteuren. De curator heeft dit nog in onderzoek.
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Op de faillissementsrekening zijn binnengekomen het creditsaldo van een
rekening bij de ABN AMRO Bank, en een tw eetal premierestituties. Hierdoor is
het saldo op de faillissementsrekening toegenomen tot
€ 716,42.

13-08-2021
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In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 628,14 aan
restituties en daarnaast een creditsaldo van de ABN AMRO Bank ter hoogte
van € 133,37 binnengekomen op de faillissementsrekening.

12-11-2021
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In de afgelopen verslagperiode is zoals eerder vermeld een bedrag ter hoogte
van € 20.967,86 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Dit heeft
betrekking op een teruggave van de belastingdienst en een aantal restituties
en afrekeningen in verband met de beëindiging van lopende contracten.

11-02-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog hebben er geen w erkzaamheden met betrekking tot de debiteuren
plaatsgevonden.

13-05-2021
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Correspondentie met debiteuren.

13-08-2021
2

Correspondentie met debiteuren.

12-11-2021
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Correspondentie met belastingdienst, verzekeringsmaatschappij en
contractspartijen over diverse terugbetalingen.

11-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heeft correspondentie met een aantal
debiteuren plaatsgevonden. Het gaat hier met name om een aantal leningen
dat is verstrekt aan w erknemers. De curator w ikkelt dit verder af en zal
hierover in het volgende verslag nader rapporteren.

11-05-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden is nog geen vordering door de bank ingediend.
In het faillissement van Boekenvoordeel B.V. is w el een vordering ingediend ter
hoogte van
€ 800.278,84.

13-05-2021
1

Boekenvoordeel B.V. bankierde bij de Rabobank. Door Rabobank is inmiddels
een vordering ingediend van € 800.278,84. Deze vordering heeft betrekking op
de door de bank ten behoeve van Boekenvoordeel B.V. verstrekte
bankgaranties, als zekerheid voor de verhuurders van de 86 w inkels, verspreid
over Nederland. Tot dusver is er voor een bedrag van circa € 220.000,= aan
bankgaranties ingediend. Dit bedrag kan echter nog toenemen.
Verder is er nog een ING betaalrekening op naam van Boekenvoordeel B.V.
met een positief saldo van
€ 776,50. Dat saldo zal nog dienen te w orden overgemaakt op de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

13-08-2021
2

Gefailleerde hield tevens een rekening aan bij ABN Amro Bank. Het creditsaldo
van deze rekening van
€ 133,37 is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.
Bij de Rabobank stond ten tijde van de faillietverklaring nog een positief saldo
ten gunste van Boekenvoordeel Holding B.V. van ruim € 70.000,=. Dit saldo
dient nog op de faillissementsrekening te w orden overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten, behalve (in het faillissement
van Boekenvoordeel B.V.) de huur van een aantal geldkluizen. De curator heeft
dit verder nog in onderzoek. Voor zover er sprake is van leasecontracten en
leaseobjecten die moeten w orden geretourneerd zal de curator dat op de
gebruikelijke w ijze afw ikkelen, net als bij de afw ikkeling van de hierna te
melden claims aangaande eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame.

13-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Boekenvoordeel Beheer B.V. beroept zich ten opzichte van Boekenvoordeel
B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V. op een pandrecht ten aanzien van de
voorraden, inventaris en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

13-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Boekenvoordeel Beheer B.V. heeft als pandhouder een separatistenpositie. De
curator is in overleg getreden met Boekenvoordeel Beheer B.V. over de
mogelijkheid tot onderhandse verkoop van de verpande activa, om zo doende
tot een doorstart te kunnen komen.

13-05-2021
1

Zoals vermeld in het tw eede verslag in het faillissement van Boekenvoordeel
B.V. is in het kader van de gerealiseerde doorstart met de doorstartende partij
Boekenvoordeel Beheer B.V. zoals hiervoor reeds is vermeld een koopprijs voor
de voorraad overeengekomen van € 2.800.000,=. Deze koopprijs is verrekend
met de vordering van Boekenvoordeel Beheer B.V. ter hoogte van €
3.382.282,= en het daaraan gekoppelde pandrecht.

12-11-2021
3

De curator zal de eventuele resterende vordering van de pandhouder nog
nader onderzoeken.
De curator heeft de eventuele resterende vordering van de pandhouder nog in
onderzoek.

11-02-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In het faillissement van Boekenvoordeel B.V. is tot op heden door 51
crediteuren bij de curator een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
Er w ordt nog rekening gehouden met circa 23 crediteuren die dat nog moeten
doen.

13-05-2021
1

In het faillissement van Boekenvoordeel Holding is tot op heden door 3
crediteuren aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.
De curator is in contact getreden met de betreffende crediteuren en met de
inkoopafdeling van Boekenvoordeel B.V. om de claims aangaande
eigendomsvoorbehoud in goed overleg af te w ikkelen.
Per 13 april jl. is door de rechtbank Midden-Nederland een afkoelingsperiode
gelast voor de duur van 2 maanden.
De claims aangaande eigendomsvoorbehoud ten aanzien van Boekenvoordeel
Holding B.V. zijn afgerond.

12-11-2021
3

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.

13-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Door 1 crediteur is aanspraak gemaakt op reclamerecht. De curator heeft dit in
onderzoek.

13-05-2021
1

De claim aangaande het recht van reclame is afgew ikkeld.

12-11-2021
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

13-05-2021
1

Toelichting
Door 2 crediteuren is in het faillissement van Boekenvoordeel B.V. met een
geslaagd beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud verzocht om de
betreffende goederen terug te halen. Door de curator is in beide gevalleen
boedelbijdrage van € 250,= in rekening gebracht voor het ophalen van de
goederen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefoongesprekken met Rabobank.

13-05-2021
1

Onderzoek claims aangaande eigendomsvoorbehoud en recht van reclame.
Correspondentie en overleg met crediteuren en met de inkoopafdeling van
Boekenvoordeel B.V.
De curator zal in het volgende verslag nader rapporteren over de afw ikkeling
van het eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame.
In de afgelopen verslagperiode heeft uitvoerig contact plaatsgevonden met
leveranciers in verband met eigendomsvoorbehoud en/of het recht van
reclame. Verw ezen w ordt naar het tw eede verslag in het faillissement van
Boekenvoordeel B.V. w aarin deze w erkzaamheden met name hebben
plaatsgevonden. De claims inzake eigendomsvoorbehoud en het recht van
reclame zijn nagenoeg afgerond. Vanaf 14 juni 2021 is de afkoelingsperiode
verlengd voor een periode van 2 maanden.

13-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de bankrekeningen die gefailleerde
aanhield bij de Rabobank in overleg en met toestemming van de rechter
commissaris uit praktische overw egingen overgezet op de doorstartende
partij. Verder zijn alle claims aangaande eigendomsvoorbehoud en het recht
van reclame afgew ikkeld.

12-11-2021
3

Ten aanzien van het onderw erp bank/ zekerheden zijn in de afgelopen
verslagperiode geen aanvullende w erkzaamheden nodig gew eest. De curator
beschouw t dit onderw erp als afgerond.

11-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie
plaatsgevonden in verband met het overzetten van een bankrekening van de
ING en een bankgarantie. Voor het overige w ordt dit onderw erp beschouw d
als afgerond.

11-05-2022
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Zoals tevens is vermeld in het eerste faillissementsverslag met betrekking tot
Boekenvoordeel B.V. heeft de curator de exploitatie van de w inkels en de
w ebshop met toestemming van de rechter commissaris voortgezet. De
exploitatieperiode loopt in beginsel door tot 27 mei, zijnde de datum dat de
opzegtermijnen van de arbeidsovereenkomsten aflopen. In het kader de
voortzetting van de activiteiten is in overleg met het management en de
accountant van gefailleerde een exploitatiebegroting opgesteld. De curator
heeft hierbij ook zelf een accountant ingeschakeld. Er is is een verdeling
gemaakt van de opbrengst die resteert na afronding van de exploitatieperiode
tussen de failliete boedel en de pandhouder. Verw acht w ordt dat dit voor de
boedel een exploitatieopbrengst van circa € 500.000,= zal opleveren.

13-05-2021
1

Zoals vermeld in het vorige verslag en in het tw eede verslag in het
faillissement van Boekenvoordeel B.V. is de exploitatie van de w inkels en de
w ebshop na de faillietverklaring op 13 april 2021 voortgezet tot 27 mei 2021,
rekening houdend met de afloop van de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomsten met het personeel. De voortzetting van de activiteiten
is over het algemeen gunstig verlopen in goed overleg met het management
en personeel van Boekenvoordeel. De exploitatiebegroting is daarbij
ruimschoots gehaald. De opbrengsten van de exploitatie zijn binnengekomen
op de door de Curator gecontroleerde bankrekening van gefailleerde bij de
Rabobank. Dit mede in verband met het feit dat alle pinautomaten van de
w inkels en het administratiesysteem van gefailleerde daarop w aren
aangesloten. W ijziging daarvan tot een onnodige complicaties leiden.
Bovendien w aren de w inkelverkopen op deze w ijze dagelijks te volgen.

13-08-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Zoals hiervoor is aangegeven w ordt er gew erkt met een exploitatiebegroting,
die door de rechter commissaris is goedgekeurd. Deze w ordt aan de hand van
de dagomzetten die voor de curator inzichtelijk zijn, zodat de voortzetting van
de exploitatie op de voet kan w orden gevolgd. Tot dusver w ordt aan de
begroting voldaan en zoals aangegeven w ordt er op dit moment verw acht dat
er aan het eind van de exploitatieperiode een resultaat van circa € 500.000,=
zal w orden gerealiseerd. Bij het volgende verslag zal nader w orden
gerapporteerd over de financiële afw ikkeling hiervan.

13-05-2021
1

Op het moment van het opstellen van dit verslag w ordt de laatste hand gelegd
aan de eindafrekening van de exploitatieperiode, w aarbij ook alle nagekomen
kosten en uitgaven dienden te w orden verw erkt. Deze afrekening zal op korte
termijn ter goedkeuring aan de rechter commissaris w orden voorgelegd,
w aarna verdeling en uitbetaling kan plaatsvinden. Naar verw achting komt de
boedel een exploitatieopbrengst toe van afgerond € 580.000,=. Vervolgens zal
een verdeling dienen plaats te vinden met de boedel in het faillissement van
Boekenvoordeel B.V.

13-08-2021
2

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is de opbrengst van de verkoop
van de activa en van de voortgezette verkoop vanuit de w inkels en de
w ebshop op de faillissementsrekening van Boekenvoordeel B.V. gestort en is
vervolgens een verdeling gemaakt met de boedel van Boekenvoordeel Holding
B.V..

12-11-2021
3

De opbrengst van de voortgezette verkoop bedroeg € 569.157. In overleg met
de betrokken accountants en met toestemming van de rechter commissaris is
deze opbrengst verdeeld tussen de boedels van de vennootschappen
Boekenvoordeel B.V. (78,9%) en Boekenvoordeel Holding B.V. (21,1%). Dit
heeft geresulteerd in een bedrag ter hoogte van € 449.065,= voor
Boekenvoordeel B.V. en € 120.092,= voor Boekenvoordeel Holding B.V.
Laatstgenoemd bedrag maakt onderdeel uit van het totaalbedrag van
€ 344,312 dat is overgemaakt op de faillissementsrekening van
Boekenvoordeel Holding B.V., zoals vermeld aan het begin van dit verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden met betrekking tot de voorzetting van de activiteiten
hebben met name betrekking gehad op het opstellen van de
exploitatiebegroting en de verdeling van de opbrengst met de pandhouder. In
dat kader heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met het management en de
accountant van de onderneming en met de door de curator ingeschakelde
accountant.

13-05-2021
1

De voortzetting van de verkoopactiviteiten heeft in goed overleg met het
management en het personeel van Boekenvoordeel plaatsgevonden en is
tussentijds aan de hand van de dagelijkse omzetcijfers door de curator op de
voet gevolgd mede in samenw erking met de accountant en de advocaat van
Boekenvoordeel en door de curator ingeschakelde accountant. Op deze w ijze
heeft steeds controle kunnen plaatsvinden aan de hand van de hiervoor
opgestelde exploitatiebegroting. Deze w erkzaamheden zijn tot dusver met
name geboekt in het faillissement van Boekenvoordeel B.V.

13-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft met toestemming van de rechter
commissaris en in overleg met de betrokken accountants van zow el de curator
als de failliete boedels een afrekening plaatsgevonden van de opbrengst van
de voortgezette activiteiten. Daarbij is ook een verdeling toegepast van de
kosten die zijn gemaakt tijdens de periode van voortzetting. Dit onderw erp is
hiermee afgew ikkeld.

12-11-2021
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft in onderzoek in hoeverre er een mogelijkheid is om de
ondernemingen van Boekenvoordeel B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V. door
te starten.

13-05-2021
1

Er hebben zich bij de curator diverse partijen gemeld die zich geïnteresseerd
hebben getoond om de activiteiten van de onderneming voort te zetten en de
activa over te nemen. De curator heeft zich in eerste instantie gericht op
partijen die zich bereid en in staat hebben getoond om niet alleen de activa
over te nemen maar ook zoveel mogelijk w inkels voort te zetten en
w erkgelegenheid voor personeel te kunnen bieden. Door een vijftal daartoe
geselecteerde partijen is een geheimhoudingsovereenkomst getekend en aan
die partijen is vervolgens een informatiememorandum gestuurd met het
verzoek om een initiële bieding uit te brengen. De curator is vervolgens in
overleg getreden met de partij met de meest gunstige bieding om de
mogelijkheden van een doorstart verder te bespreken en uit te w erken.
Dit proces is nog niet afgerond maar bevindt zich ten tijde van het opmaken
van dit verslag in een vergevorderd stadium. De curator verw acht op korte
termijn met de partij die de meest gunstige bieding heeft gedaan, tot
overeenstemming te komen, zodat op die w ijze een doorstart kan w orden
gerealiseerd.
Zoals eerder in dit verslag is vermeld, is inmiddels met toestemming van de
rechter commissaris een doorstart bereikt met Boekenvoordeel Beheer B.V. De
doorstart komt er in grote lijn op neer dat de doorstartende partij de activa
van de onderneming (inventaris, voorraden en goodw ill) heeft overgenomen
tegen de koopprijzen als hiervoor genoemd onder de rubriek activa. De boedel
ontvangt voor de activa in totaal een bedrag van € 526.350,=. Daarnaast heeft
de doorstartende partij zich gecommitteerd om aan circa 200 w erknemers een
nieuw e arbeidsovereenkomst aan te bieden aan de en om de exploitatie van
minimaal 60 w inkels voort te zetten. Het voorgaande ten aanzien van de
doorstart geldt voor de faillissementen van Boekenvoordeel B.V. en
Boekenvoordeel Holding B.V. tezamen.

13-08-2021
2

6.5 Verantwoording
In het volgende verslag zal een nadere verantw oording ten aanzien van de
doorstart volgen.

13-05-2021
1

Zoals hiervoor is aangegeven, w ordt momenteel aan de eindafrekening
gew erkt. Na goedkeuring daarvan door de rechter commissaris zal uitbetaling
op de faillissementsrekening kunnen plaatsvinden.

13-08-2021
2

Met toestemming van de rechter commissaris en in overleg met de betrokken
accountants is de doorstart uit gevoerd en afgew ikkeld zoals aangekondigd en
omschreven in het vorige verslag.

12-11-2021
3

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting

13-05-2021
1

Nog niet van toepassing.

Toelichting

13-08-2021
2

Naast de hiervoor genoemde bedragen zal nog uitbetaling van een aantal
bedragen plaatsvinden die op de bankrekening van gefailleerde zijn binnen
gekomen na faillissementsdatum, te w eten in verband met verleende subsidies
en binnengekomen kasgelden. Daarmee zal de opbrengst voor de boedel (de
boedels van Boekenvoordeel B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V. tezamen)
naar verw achting in totaal € 1.366.000,= bedragen.

Toelichting

12-11-2021
3

Zoals vermeld in het derde verslag in het faillissement van Boekenvoordeel B.V.
heeft in totaal een bedrag opgeleverd van € 1.435.417,=. Dit bedrag is
inclusief de opbrengst die is gerealiseerd met de na faillissement voortgezette
verkoopactiviteiten. Met toestemming van de rechter commissaris en in overleg
met de betrokken accountants is ten aanzien van deze opbrengst een
verdeling toegepast, w aarbij aan de boedel van Boekenvoordeel B.V. een
totaalbedrag van € 1.091.105,= en aan de boedel Boekenvoordeel Holding B.V.
€ 344.312,= is uitgekeerd. De BTW over de voortgezette verkoop is
gereserveerd en staat geparkeerd op de faillissementsrekening van
Boekenvoordeel B.V. om nog te w orden afgedragen aan de belastingdienst.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

13-05-2021
1

Nog niet van toepassing.

Toelichting
Op de bovengenoemde opbrengst is geen boedelbijdrage van toepassing. De
opbrengst komt volledig aan de boedel toe (de boedels van Boekenvoordeel
B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V. tezamen).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-08-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In het kader van de doorstart heeft veelvuldig correspondentie en (telefonisch)
overleg plaatsgevonden met diverse geïnteresseerde partijen, aan w elke
geheimhoudingsovereenkomsten en een informatiememorandum is gestuurd.
Verder heeft in dit kader divers onderzoek plaatsgevonden en heeft de curator
uitvoerig overleg gevoerd met het management, de advocaat en de accountant
van de onderneming alsmede met de door de curator zelf ingeschakelde
taxateur en accountant.

13-05-2021
1

Diverse besprekingen, onderhandelingen, bestudering van stukken,
rapportages van tussentijdse verkoopresultaten, overleg met rechter
commissaris ter verkrijging van toestemming voor de doorstart en
onderhandse verkoop van de activa, opstellen overeenkomst, bestudering
eindafrekening en bijkomende w erkzaamheden. Deze w erkzaamheden zijn tot
dusver met name geboekt in het faillissement van Boekenvoordeel B.V.

13-08-2021
2

Diverse besprekingen, correspondentie en overleg met accountants,
pandhouder, doorstartende partij, crediteuren en leveranciers en rechter
commissaris in verband met de afw ikkeling van de doorstart en het opmaken
van de eindafrekening inclusief de hiermee verband houdende kosten.

12-11-2021
3

Ten aanzien van het onderw erp voorzetten/ doorstart onderneming zijn in de
afgelopen verslagperiode geen aanvullende w erkzaamheden nodig gew eest.
De curator beschouw t dit onderw erp als afgerond.

11-02-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient het rechtmatigheidsonderzoek nog op te starten. Daartoe zijn
reeds de nodige voorbereidende w erkzaamheden gestart, w aaronder het
veiligstellen van de administratie, zodat deze kan w orden onderzocht door de
externe accountant die door de curator is ingeschakeld.

13-05-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek ten aanzien van de
(financiële) administratie, de oorzaken van het faillissement en de
rechtmatigheid verder opgepakt en uitgevoerd. Dit onderzoek heeft betrekking
zow el op Boekenvoordeel B.V. als op Boekenvoordeel Holding B.V. Daartoe is
onderzoeksbureau Nuijten & Nederpel ingeschakeld. Er is een eerste
rapportage opgemaakt, op basis w aarvan nader onderzoek dient plaats te
vinden en zoals gebruikelijk vragen zullen w orden voorgelegd aan het
voormalige management van gefailleerden, dat w il zeggen Boekenvoordeel
B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V. Over de verdere uitkomsten hiervan zal in
het volgende verslag nader w orden gerapporteerd.

12-11-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: gedeponeerd op 12 april 2019
2018: gedeponeerd op 20 december 2019
2019: gedeponeerd op 18 december 2020

13-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

13-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

13-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-05-2021
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-05-2021
1

Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-05-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek dat zoals hiervoor is
aangegeven nog dient te w orden opgestart, zijn de nodige voorbereidende
w erkzaamheden verricht, w aaronder het veiligstellen van de administratie en
het opvragen van diverse gegevens en informatie.

13-05-2021
1

In de afgelopen verslagperiode hebben voorbereidende w erkzaamheden
plaatsgevonden in verband met het nog uit te voeren
rechtmatigheidsonderzoek.

13-08-2021
2

Correspondentie en overleg met onderzoeksbureau Nuijten en Nederpel.
Bestuderen eerste onderzoeksrapport.

12-11-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator een onderzoeksrapport laten
opstellen en naar aanleiding daarvan zijn vragen voorgelegd aan de
bestuurder van gefailleerde. De curator is in afw achting van de beantw oording
daarvan.

11-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
De door de curator aan de bestuurder gestelde vragen zijn inmiddels
beantw oord. De curator heeft naar aanleiding hiervan nog nader onderzoek
verricht en daaruit zijn nog enige aanvullende vragen voortgekomen die aan
de bestuurder zullen w orden voorgelegd. Hierover zal in het volgende
verslag nader w orden gerapporteerd.

11-05-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

13-05-2021
1

Tot op heden is nog geen boedelvordering ingediend. Rekening moet w orden
gehouden met het salaris van de curator, de vordering van de verhuurders in
verband met de opzegging van de huurovereenkomsten alsmede de vordering
van het UW V in verband het het overnemen van de loonverplichtingen in het
kader van de loongarantieregeling.

Toelichting

12-11-2021
3

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is in de afgelopen verslagperiode
een totaalbedrag van
€ 53.163,68 aan boedelkosten voldaan, w aaronder rentekosten en het salaris
van de curator.

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een vordering van €
384.997,51 ingediend. Deze vordering w ordt nog nader onderzocht.

11-02-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 388.068,00

13-05-2021
1

Toelichting
Tot op heden is door de Belastingdienst een preferente vordering ingediend
van € 388.068,= ter zake loonheffingen.

€ 510.974,00

13-08-2021
2

Toelichting
Door de belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode aanvullende
vorderingen ingediend. Het totaalbedrag bedraagt thans € 510.974,=.

€ 511.350,00

12-11-2021
3

Toelichting
Door de belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode nog een paar
aanvullende vorderingen ter zake motorrijtuigenbelasting ingediend. Het totaal
van de vordering bedraagt op dit moment € 511.350,=.

€ 511.485,00

11-02-2022
4

Toelichting
Door de belastingdienst is nog een aanvullende vordering ter zake
motorrijtuigenbelasting ingediend. Het totaal van de vordering bedraagt op dit
moment € 511.485,=.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

13-05-2021
1

Tot op heden is nog geen preferente vordering ingediend door het UW V.

€ 200.517,26

11-05-2022
5

Toelichting
Door het UW V is inmiddels een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden is nog geen vordering door andere preferente crediteuren
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-05-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

13-05-2021
1

Toelichting
Tot op heden zijn door 5 crediteuren een vordering ingediend.

16

13-08-2021
2

Toelichting
Tot op heden zijn door 16 crediteuren een vordering ingediend.

20

12-11-2021
3

Toelichting
Tot op heden zijn door 20 crediteuren een vordering ingediend.

21

11-02-2022
4

Toelichting
Tot op heden zijn door 21 crediteuren een vordering ingediend.

22

11-05-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 147.416,04

13-05-2021
1

Toelichting
Het bedrag dat tot op heden aan concurrente vorderingen is ingediend
bedraagt € 147.416,04.

€ 344.101,27

13-08-2021
2

Toelichting
Het bedrag dat tot op heden aan concurrente vorderingen is ingediend
bedraagt € 344.101,27.

€ 348.579,41

12-11-2021
3

€ 348.751,45

11-02-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren.

13-05-2021
1

Correspondentie met crediteuren.

13-08-2021
2

Correspondentie met crediteuren.

12-11-2021
3

Correspondentie, telefoon en overleg met diverse crediteuren. Onderzoek
vorderingen UW V.

11-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heeft correspondentie plaatsgevonden met
diverse crediteuren.

11-05-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

13-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
aandachtspunten:

13-05-2021
1

nader onderzoek oorzaken faillissement
afw ikkeling huurovereenkomsten
afw ikkeling personeel en UW V
verkoop activa en realiseren doorstart
onderzoek debiteuren
onderzoek en afw ikkeling zekerheden (eigendomsvoorbehoud en recht
van reclame)
nadere inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
aandachtspunten:

13-08-2021
2

nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
afw ikkeling huurovereenkomsten en laatste opleveringen
afw ikkeling personeel en UW V
afw ikkeling verkoop activa en realiseren doorstart, incasseren opbrengst,
verantw oording
onderzoek debiteuren, incasseren banksaldo Rabobank
laatste afw ikkeling zekerheden (eigendomsvoorbehoud en recht van
reclame)
nadere inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
aandachtspunten:

12-11-2021
3

nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
afw ikkeling personeel en UW V (vordering van UW V is nog niet ingediend)
indiening definitief verzoek NOW
aangifte en afdracht BTW over voortgezette verkoop na faillissement
onderzoek debiteuren
onderzoek restantvordering pandhouder
nadere inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
aandachtspunten:

11-02-2022
4

nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
onderzoek vorderingen UW V
indiening definitief verzoek NOW
afdracht BTW over voortgezette verkoop na faillissement
onderzoek restantvordering pandhouder
nadere inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
aandachtspunten:
nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
-onderzoek vorderingen UW V
afw achten reactie op definitief verzoek NOW
onderzoek restantvordering pandhouder
nadere inventarisatie crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

11-05-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-8-2022

11-05-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse algemene correspondentie en verslaglegging.

13-05-2021
1

Diverse algemene correspondentie en verslaglegging.

12-11-2021
3

Verslaglegging.

11-02-2022
4

Verslaglegging en algemene correspondentie.

11-05-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

