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

R-C
Curator

3
13-01-2022
F.16/21/162
NL:TZ:0000186276:F003
14-06-2021

mr. K.G. van de Streek
mr S.D.W. Gratama

Algemene gegevens
Naam onderneming
Voordeel Outlet B.V.

14-07-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Voordeel Outlet B.V., statutair gevestigd te Almere
en kantoorhoudende te (3645 AM) Vinkeveen aan de Baambrugse Zuw e 192,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68266529, hierna te
noemen "de Vennootschap" of "Voordeel Outlet".

14-07-2021
1

Dit faillissement hangt samen met de faillissementen Boekenvoordeel B.V. en
Boekenvoordeel Holding B.V., w elke faillissementen beide zijn uitgesproken op
13 april 2021 en eveneens w orden afgew ikkeld bij de rechtbank Midden
Nederland en w aarin dezelfde rechter commissaris en curator zijn benoemd.
Voor de verdere verw evenheid w ordt verw ezen naar de eerste verslagen in
die faillissementen en naar hetgeen hierna w ordt vermeld onder de rubriek
inventarisatie.

Activiteiten onderneming
W inkels met een algemeen assortiment non-food (geen w arenhuizen),
groothandel in overige consumentenartikelen, groot- en detailhandel in diverse
artikelen die via een outlet formule verkocht gaan w orden.

Financiële gegevens

14-07-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 137.194,00

€ -194.552,00

€ 33.390,00

2019

€ 352.410,00

€ -383.093,00

€ 128.253,00

2018

€ 613.086,00

€ -364.589,00

€ 201.863,00

Toelichting financiële gegevens
De curator zal de financiële gegevens nog nader onderzoeken.

14-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

14-07-2021
1

Toelichting
Bij de Vennootschap w aren per faillissementsdatum 4 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
Toelichting
Tot op heden bedraagt het saldo op de boedelrekening nihil.

14-07-2021
1

Op korte termijn w ordt echter een bedrag van circa 5.000,= verw acht aan
opbrengst van de na faillissement voortgezette exploitatie van de door
gefailleerde gehuurde w inkel in Lelystad.
€ 980,00

14-10-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het banksaldo van gefailleerde ter hoogte
van € 980,= bij de Rabobank op de faillissementsrekening overgemaakt.
De eindafrekening van de voortgezette w inkelverkoop na faillissement is
inmiddels door de curator ontvangen, w aaruit blijkt dat er inderdaad een
bedrag van circa € 5.000,= door de boedel dient te w orden ontvangen, te
verminderen met circa € 1.000,= aan kosten, per saldo derhalve circa €
4.000,=. Dit bedrag dient nog op de faillissementsrekening te w orden
overgemaakt. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW .
€ 6.756,07
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de na
faillissementsdatum voortgezette w inkelverkoop ter hoogte van € 5.775, 62
op de faillissementsrekening gestort, w aarmee de stand op de
boedelrekening is toegenomen tot € 6.756,07.

Verslagperiode

13-01-2022
3

Verslagperiode
van
14-6-2021

14-07-2021
1

t/m
13-7-2021
van
14-7-2021

14-10-2021
2

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021

13-01-2022
3

t/m
13-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 6 min

2

9 uur 6 min

3

4 uur 12 min

totaal

24 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het eerste faillissementsverslag in Voordeel Outlet 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. Het voorgaande geldt
eveneens voor de volgende verslagen in dit faillissement.

14-07-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is opgericht op 9 maart 2017. Bestuurder van Voordeel
Outlet B.V. is W . Rozendaal Onroerende Zaken B.V. van w elke vennootschap

14-07-2021

W . Rozendaal Beheer B.V. bestuurder en enig aandeelhouder is.

1

Bestuurder van W . Rozendaal Beheer B.V. is de heer W . Rozendaal.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w aren er geen lopende procedures.

14-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen lopen door gedurende de voortzetting van de activiteiten
voor zover nodig en zullen vervolgens w orden beëindigd.

14-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is met AON gecorrespondeerd over de
beëindiging van de verzekeringen.

14-10-2021
2

1.4 Huur
De Vennootschap huurde bedrijfsruimte aan de Neringpassage 213 te (8224
JR) Lelystad. De huurovereenkomst is met machtiging van de rechtercommissaris op 18 juni 2021 op grond van het bepaalde in artikel 39 van de
Faillissementsw et opgezegd met inachtneming van een maximale opzegtermijn
van 3 maanden. De huurovereenkomst eindigt derhalve in beginsel op 18
september 2021. De curator zal in overleg treden met de verhuurder over een
mogelijk eerdere beëindiging.

14-07-2021
1

Inmiddels is de gehuurde w inkel aan de verhuurder opgeleverd. Verder is met
de verhuurder gecorrespondeerd over de resterende huurvordering.

14-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap heeft haar eigen faillissement aangevraagd. In de eigen
aangifte tot faillietverklaring staat over de oorzaak van het faillissement het
volgende aangegeven:
"Als gevolg van de coronacrisis verkeren veel bedrijven in 'zw aar' w eer. Veel
retailbedrijven 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. Voordeel Outlet B.V. is een retailbedrijf dat
gelieerd is aan de groep van vennootschappen w aarvan de onlangs
gefailleerde vennootschap Boekenvoordeel B.V. en Boekenvoordeel Holding
B.V. eveneens onderdeel uitmaakten. Boekenvoordeel B.V. en Boekenvoordeel
Holding B.V. w erden op 13 april 2021 in staat van faillissement verklaard door
uw rechtbank met benoeming van mevrouw mr. C.P. Lunter tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. S.D.W . Gratama tot curator.
Vanaf het begin van de crisis (maart 2020) hadden de overheidsmaatregelen
een negatieve impact. Veel maatregelen moesten getroffen w orden,
w aaronder diverse aanpassingen in de w inkels met betrekking tot hygiëne,
beperken van het aantal klanten per w inkel, uitstallingen beperken in en rond
de w inkels en looproutes uitstippelen. Veel steden en gemeenten stelden
looproutes in, w at ook voor Voordeel Outlet B.V. nadelig uitpakte.
De financiële gevolgen w aren gelijk zichtbaar. Als gevolg van een forse daling
van het aantal bezoekers in de w inkelstraten daalde de omzet fors. De
liquiditeitsachterstanden die daardoor zijn ontstaan, heeft Voordeel Outlet B.V.
niet meer kunnen inlopen. Er zijn daardoor diverse vorderingen onbetaald
gebleven. Na de toekomst van de huidige vennootschap tegen het licht te
hebben gehouden is besloten het faillissement aan te vragen."
De curator zal de oorzaken van het faillissement nog nader onderzoeken in het
kader van het te verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

14-07-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

14-07-2021
1

Toelichting
Bij de Vennootschap w aren per faillissementsdatum 4 w erknemers in dienst.
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten op
15 juni 2021 opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

14-07-2021
1

Toelichting
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat in het jaar
voorafgaand aan het faillissement 1 w erknemer in dienst w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-6-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers en UW V.

14-07-2021
1

Correspondentie met w erknemers en UW V.

14-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie met een
w erknemer plaatsgevonden.

13-01-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen onroerende zaken
in eigendom.

14-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

14-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan vooralsnog uit een bescheiden w inkelinventaris.

14-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de w inkelinventaris geen
verkoopw aarde meer had. Deze is afgevoerd en de w inkel is aan de
verhuurder opgeleverd.

13-01-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

14-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

14-07-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad boeken e.a. w inkel

€ 5.775,62

totaal

€ 5.775,62

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w inkel in Lelystad is een bescheiden w inkelvoorraad aan boeken en
aanverw ante artikelen aanw ezig.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

14-07-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w inkelvoorraad w ordt zo veel mogelijk verkocht door middel van
voortzetting van de w inkelverkoop.

14-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van de na faillissement
voortgezette w inkelverkoop ter hoogte van € 5.775,62 op de
faillissementsrekening gestort.

13-01-2022
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek

14-07-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

14-07-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Vooralsnog lijkt er geen sprake van vorderingen op derden.

14-07-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Tot op heden hebben er nog geen w erkzaamheden met betrekking tot de
debiteuren plaatsgevonden.

14-07-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is er voor gezorgd dat de opbrengst van de
verkoop van de w inkelvoorraad via Sepay op de faillissementsrekening is
gestort.

13-01-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap bankierde bij de Rabobank. Op de bankrekening van
gefailleerde stond een creditsaldo van € 980,45. Dit bedrag is inmiddels
overgemaakt naar de derdenrekening van het kantoor van de Curator. Zodra
de faillissementsrekening is geopend zal dit bedrag naar de boedelrekening
w orden overgemaakt.

14-07-2021
1

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.

14-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog onbekend.

14-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
een eigendomsvoorbehoud.

14-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
een retentierecht.

14-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
een reclamerecht.

14-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

14-07-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank

14-07-2021
1

Correspondentie met Rabobank.

14-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode hebben geen w erkzaamheden meer
plaatsgevonden met betrekking tot het onderw erp bank en zekerheden. Dit
onderw erp is afgerond.

13-01-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter commissaris is de exploitatie van de w inkel in
Lelystad voortgezet. Op basis van de hierop betrekking hebbende
exploitatiebegroting w ordt een exploitatie resultaat verw acht van circa
€ 5.000,=.

14-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is in de afgelopen verslagperiode
is het banksaldo van gefailleerde ter hoogte van € 980,= bij de Rabobank op
de faillissementsrekening overgemaakt.

14-10-2021
2

De eindafrekening van de voortgezette w inkelverkoop na faillissement is
inmiddels door de curator ontvangen, w aaruit blijkt dat er inderdaad een
bedrag van circa € 5.000,= door de boedel dient te w orden ontvangen, te
verminderen met circa € 1.000,= aan kosten, per saldo derhalve circa €
4.000,=. Dit bedrag dient nog op de faillissementsrekening te w orden
overgemaakt. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW .

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie met management van Boekenvoordeel omtrent voortzetting
van de w inkelverkoop.

14-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is, zoals eerder in dit verslag reeds is
aangegeven, de opbrengst van de w inkelvoorraad ter hoogte van € 5.775,
62 op de faillissementsrekening gestort.

13-01-2022
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-10-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

14-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft correspondentie plaatsgevonden over
de verkoop van de w inkelvoorraad en is de opbrengst daarvan op de
faillissementsrekening gestort. Daarmee is dit onderw erp afgerond.

13-01-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient het rechtmatigheidsonderzoek nog op te starten.

14-07-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: gedeponeerd
2018: gedeponeerd
2019: gedeponeerd
2020: gedeponeerd

op
op
op
op

1 augustus 2019
21 oktober 2020
19 mei 2021
31 mei 2021

14-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

14-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

14-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

14-07-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-07-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

14-07-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt gecombineerd met datzelfde onderzoek
in de faillissementen van Boekenvoordeel B.V. en Boekenvoordeel Holding B.V.
De curator heeft inmiddels het onderzoeksrapport ontvangen en zal dit nog
moeten bestuderen.

14-10-2021
2

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport zijn zoals gebruikelijk vragen
gesteld aan de bestuurder. De curator is ten tijde van het uitbrengen van dit
verslag nog in afw achting van de beantw oording daarvan.

13-01-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.625,95

14-07-2021
1

Toelichting
Tot op heden is door de verhuurder een boedelvordering ingediend van €
3.625,95. Daarnaast moet nog rekening w orden gehouden met het salaris van
de curator, alsmede een vordering van het UW V.
€ 9.427,46

14-10-2021
2

Toelichting
Tot op heden is door een voormalig verhuurder een boedelvordering ingediend
van in totaal € 9.427,46. Door het UW V is nog geen boedelvordering
ingediend.
€ 14.338,93

13-01-2022
3

Toelichting
Door het UW V is inmiddels een vordering ingediend ter hoogte van €
4.911,47. Hiermee komt het totaal aan ingediende boedelvorderingen op een
bedrag van € 14.338,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden zijn nog geen vorderingen door de Belastingdienst ingediend.
€ 12.981,00
Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonheffingen. Het totaalbedrag van de ingediende
vorderingen bedraagt tot op heden € 12.981,=.

8.3 Pref. vord. UWV

14-07-2021
1

14-10-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V zijn nog geen vorderingen ingediend.
€ 858,70

14-07-2021
1

13-01-2022
3

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een preferente vordering
ingediend van € 858,70.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn nog geen vorderingen door andere preferente crediteuren
ingediend.
€ 416,36

14-07-2021
1

13-01-2022
3

Toelichting
Door een voormalig medew erker is een vordering van € 416,36 ter zake
achterstallig loon ingediend.
Het totaalbedrag aan preferente vorderingen bedraagt tot op heden €
14.256,06.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn nog geen vorderingen door concurrente schuldeisers
ingediend. In de eigen aangifte w ordt een schuldenlast van € 562.072. De
curator w acht de indiening van vorderingen verder af.
1

14-07-2021
1

14-10-2021
2

Toelichting
Tot op heden is door één concurrente schuldeiser een vordering ingediend.
3

13-01-2022
3

Toelichting
Tot op heden zijn door drie concurrente schuldeisers vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 969,01

14-10-2021
2

€ 3.099,10

13-01-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-07-2021
1

Gezien de hoogte van de boedelschulden ter hoogte van € 14.338,93 w aarbij
het salaris van de curator nog niet is meegenomen en de daartegenover
staande stand van de faillissementsrekening ter hoogte van
€ 6.756,07 zal uitkering aan preferente en concurrente crediteuren niet
mogelijk zijn en zal dit faillissement naar verw achting dienen te w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

13-01-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren en management van gefailleerde.

14-07-2021
1

Correspondentie met crediteuren.

14-10-2021
2

Correspondentie met crediteuren.

13-01-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- oplevering w inkel in Lelystad aan verhuurder
- afw ikkeling personeel en UW V
- verkoop activa indien mogelijk
- onderzoek eventuele vorderingen op debiteuren
- incasseren banksaldo
- afw ikkeling voortzetting exploitatie w inkel in Lelystad
- onderzoek rechtmatigheid
- inventarisatie crediteuren
- verdere afw ikkeling faillissement.

- afw ikkeling voortzetting exploitatie w inkel in Lelystad
- incasseren opbrengst voortgezette w inkelverkoop
- onderzoek rechtmatigheid
- inventarisatie crediteuren
- verdere afw ikkeling faillissement.
In de komende verslagperiode zullen de volgende actiepunten dienen te
w orden afgew ikkeld:

14-07-2021
1

14-10-2021
2

13-01-2022
3

- afronden onderzoek rechtmatigheid
- inventarisatie crediteuren
- verdere afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

13-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en algemene correspondentie.

14-07-2021
1

Verslaglegging en algemene correspondentie.

14-10-2021
2

Verslaglegging.

13-01-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

