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

3
22-07-2022
F.16/21/265
NL:TZ:0000209331:F001
30-11-2021

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verbeek W orkw ear B.V.

24-01-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbeek W orkw ear
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3927 CA) Rensw oude aan de
Barneveldsestraat 11A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 71354506, hierna verder te noemen: “de Vennootschap” of "Verbeek
W orkw ear".

24-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Verbeek W orkw ear hield zich bezig met het bedrukken van bedrijfskleding en
relatiegeschenken, alsmede de advisering daaromtrent.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 271.077,00

€ 8.898,00

2019

€ 375.033,00

€ 13.524,00

€ 118.908,00

2020

€ 412.443,00

€ 3.077,00

€ 118.954,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

24-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 5.338,87

24-01-2022
1

€ 45.750,97

22-04-2022
2

€ 26.176,65

22-07-2022
3

Verslagperiode
van
30-11-2021

24-01-2022
1

t/m
24-1-2022
van
25-1-2022

22-04-2022
2

t/m
21-4-2022
van
22-4-2022

22-07-2022
3

t/m
21-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 54 min

2

25 uur 42 min

3

9 uur 48 min

totaal

54 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De faillissementen van Verbeek W orkw ear, VERHOLD B.V. ("Verhold"), Verbeek
Reclame B.V. ("Verbeek Reclame"), Vendix Interieur & Retailprojecten B.V.
("Vendix") en Veconet B.V. ("Veconet") w orden gezamenlijk behandeld en
afgew ikkeld. De activa en activiteiten van voornoemde vennootschappen zijn in
het kader van een doorstart verkocht. De uren die zijn besteed aan het
realiseren van een doorstart zijn met name geschreven in het faillissement van
de holding, Verhold.

24-01-2022
1

Dit betreft het faillissementsverslag in Verbeek W orkw ear B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister. De
verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen 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.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verbeek W orkw ear is op 4 april 2018 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is VERHOLD B.V. Enig aandeelhouder van VERHOLD B.V. is de heer
A. Verbeek. Bestuurder van VERHOLD B.V. is de heer E. Verbeek. Gelijktijdig
met het faillissement van Verbeek W orkw ear zijn ook de faillissementen van
Verhold, Verbeek Reclame, Vendix en Veconet uitgesproken.

24-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
Er is tot op heden niet gebleken van lopende procedures.

24-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

1.4 Huur

24-01-2022
1

1.4 Huur
Verbeek W orkw ear maakte gebruik van een kantoorruimte in een bedrijfspand
aan de Barneveldsestraat 11 te Rensw oude. Dit pand, w aar ook Verbeek
Reclame, Vendix en Veconet w aren gevestigd, w as eigendom van Verhold. De
huur/ gebruiksvergoeding w erd in rekening-courant doorbelast.

24-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:
"De onderneming heeft hoge financieringslasten. Daarnaast is er een hoge
bestaande belastingschuld. Door het verliezen van essentiële personeelsleden
is de omzet achter gebleven en w ordt de continuïteit van de onderneming niet
gew aarborgd. Bij brief van 3 november 2021 stelt ING dat hierdoor de
betalingsverplichtingen met betrekking tot de overige schulden de
betaalcapaciteit van het bedrijf structureel overstijgen. Dit heeft ING doen
besluiten om de kredietrelatie per direct op te zeggen. Hierdoor kan het salaris
van het personeel niet meer betaald w orden. Het gevolg hiervan is dat de
onderneming niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De
vennootschap bevindt zich in de staat te zijn opgehouden te betalen".
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan.

24-01-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

24-01-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

24-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-12-2021

2

De arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn op 2
december 2021 met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoon met personeel en UW V.

24-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa zijn getaxeerd door NTAB. De bedrijfsinventaris van Verbeek
W orkw ear bestaat uit show roominventaris en is in het kader van een doorstart
met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van €
2.500,-. Zie ook hierna onder punt 6.4.

24-01-2022
1

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator ex artikel 63a Fw een
afkoelingsperiode gelast voor een periode van tw ee maanden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de Belastingdienst is op grond van art. 21 lid 2
Invorderingsw et 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank op de
inventaris. In verband daarmee zullen door de curator op grond van art. 57 lid
3 Fw de rechten namens de Belastingdienst w orden uitgeoefend. Te zijner tijd
zal w orden vastgesteld of de vorderingen van de Belastingdienst uit het vrije
boedelactief kunnen w orden voldaan.

24-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Opstellen stukken, correspondentie derden.

24-01-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsvoorraad

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De handelsvoorraad bestaat onder meer uit restanten bedrijfskleding,
schoenen en veiligheidsmiddelen. Met goedkeuring van de rechter-commissaris
is de handelsvoorraad in het kader van een doorstart verkocht voor een
bedrag van € 1.500,-. Zie ook hierna onder punt 6.4.

24-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Opstellen stukken, correspondentie derden.

3.8 Andere activa

24-01-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Daarnaast bestaan de activa van Verbeek W orkw ear uit de handelsnaam,
goodw ill, orderportefeuille en klanten- en relatiebestand. Hiervoor is een
bedrag van € 10.000,- betaald. Zie ook hierna onder punt 6.4.

24-01-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Opstellen stukken, correspondentie derden.

24-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 59.000,00

€ 35.000,00

totaal

€ 59.000,00

€ 35.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het debiteurensaldo bedraagt afgerond € 59.000,=. De debiteurenportefeuille
is in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 35.000,-. Zie
ook hierna onder punt 6.4.

24-01-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

24-01-2022
1

Correspondentie en telefoon met doorstartende partij in verband met
doorstorten debiteurenbetalingen.

22-04-2022
2

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

Toelichting vordering van bank(en)

24-01-2022
1

ING Bank NV heeft een krediet verstrekt aan Verbeek W orkw ear en de aan
haar gelieerde vennootschappen. Per faillissementsdatum heeft ING Bank NV
een vordering van € 993.941,39 nog te vermeerderen rente en kosten
ingediend met betrekking tot verstrekte geldleningen en verleend krediet in
rekeningcourant. Naar verw achting kan de gehele vordering van ING Bank NV
uit de opbrengst van de activa w orden voldaan. In de komende verslagperiode
zal de afrekening tussen de bank en de boedel plaatsvinden.
Verbeek W orkw ear hield een zakelijke rekening aan bij de Rabobank. Per
faillissementsdatum vertoonde deze bankrekening een positief saldo van een
bedrag van € 2.178,60. Dit bedrag is overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

22-04-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft een afrekening tussen de bank en
boedel plaatsgevonden. ING Bank NV heeft de koopprijs van het onroerend
goed ontvangen. Hiermee kon de vordering van ING Bank NV voor een groot
gedeelte w orden voldaan. Na ontvangst van dit bedrag en verrekening van
creditsaldi op de verschillende bankrekeningen die Verbeek W orkw ear en de
aan haar gelieerde vennootschappen aanhielden, resteerde nog een vordering
van € 61.899,26. De opbrengst van de verpande zaken oversteeg de
restvordering van de ING Bank N.V. De restvordering van ING Bank NV van een
bedrag van € 61.899,26 is voldaan. Derhalve is de gehele vordering van ING
Bank NV voldaan. Dit punt is afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend niet van toepassing.

24-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door ING Bank verstrekte krediet zijn de vorderingen
van Verbeek W orkw ear op derden, de inventaris en de voorraad verpand aan
ING Bank NV.

24-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank NV heeft een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

24-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. De curator heeft dit nog in onderzoek.

24-01-2022
1

Nog in onderzoek.

22-04-2022
2

Een paar crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
De curator heeft dit onderzocht. De door deze crediteuren geleverde
goederen w aren reeds voor failissementsdatum verw erkt tot een nieuw
product. Derhalve is het eigendomsvoorbehoud door zaaksvorming teniet
gegaan. Dit punt is afgew ikkeld.

22-07-2022
3

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

24-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

24-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-01-2022
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de curator met ING Bank NV
een boedelbijdrage overeengekomen. Nu de vordering van de ING Bank NV
naar verw achting volledig kan w orden voldaan, is dit punt niet meer
opportuun.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse correspondentie en telefonisch overleg met Rabobank en ING Bank.

24-01-2022
1

Telefoon en correspondentie met banken.

22-04-2022
2

Onderzoek stukken, correspondentie met bank.

22-07-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met goedkeuring van de rechter-commissaris zijn de activiteiten na
faillissementsdatum tijdelijk voortgezet.

24-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Over de boedelperiode is een bedrag van € € 7.885,15 incl. BTW gefactureerd.
De curator is doende de openstaande facturen te incasseren w aarna de
kosten kunnen w orden voldaan. In het volgende verslag zal melding w orden
gedaan van de netto-opbrengst.

24-01-2022
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de boedeldebiteuren geïncasseerd. De
curator heeft het totaalbedrag van € 7.885,15 incl. BTW geïncasseerd. De
betalingen van deze boedeldebiteuren hebben plaatsgevonden op de
bankrekening die Verbeek W orkw ear bij ING Bank aanhield. Deze bedragen
zijn in fases doorgestort naar de boedelrekening.

22-04-2022
2

De kosten van voortzetting van de activiteiten komen neer op een bedrag van
€ 1.299,25. Dit bedrag is afgeschreven van de boedelrekening.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek, telefoon en correspondentie met w erknemers en derden.

24-01-2022
1

Correspondentie met boedeldebiteuren.

22-04-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na faillissementsdatum heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van Verbeek
Reclame, Verbeek W orkw ear en Veconet te komen. Vanuit de markt w as er
veel interesse. Nadat geïnteresseerde partijen een getekende
geheimhoudingsovereenkomst hebben geretourneerd, hebben zij een
informatiememorandum ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator
vier biedingen ontvangen. Met de partij die de meest complete bieding heeft
gedaan, is verder onderhandeld. Uiteindelijk zijn de activa en activiteiten van
Verhold, Verbeek Reclame, Verbeek W orkw ear en Veconet in het kader van
een doorstart aan deze partij, zijnde Albers Groep B.V. verkocht. De activa en
activiteiten van Verbeek W orkw ear zijn verkocht voor een totaal bedrag van €
49.000,-.

6.5 Verantwoording

24-01-2022
1

6.5 Verantwoording
Na een intensieve biedingsprocedure heeft Albers Groep B.V. de hoogste en
meest complete bieding gedaan. De koopprijs van de inventaris en de
handelsvoorraad is gelijk aan of hoger dan de liquidatiew aarde zoals volgt uit
het taxatierapport van NTAB. Gezien de gebleken interesse is de
overeengekomen koopprijs van in totaal een bedrag van € 49.000,- het
maximaal haalbare. De doorstart is besproken met de rechter-commissaris en
deze heeft haar goedkeuring verleend.

24-01-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 49.000,00

24-01-2022
1

Toelichting
De koopprijs is bijgeschreven op de derdengeldenrekening van het kantoor
van de curator. Een deel van de gerealiseerde opbrengst dient te w orden
doorgestort naar ING Bank NV. In de komende verslagperiode vindt
voornoemde afrekening plaats w aarna het restant van de koopprijs w ordt
doorgestort naar de faillissementsrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-01-2022
1

Niet van toepassing nu de vordering van de pand- en hypotheekhouder
volledig kan w orden voldaan.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie met derden.

24-01-2022
1

Correspondentie met doorstartende partij in verband met de afw ikkeling van
de doorstart.

22-04-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

24-01-2022
1

De curator heeft de (financiële) administratie veilig laten stellen. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de boedel Nuijten & Nederpel
B.V. ("NN") ingeschakeld voor het opstellen van een infoscan. De curator heeft
de bevindingen van NN inmiddels ontvangen en heeft deze nog in onderzoek.

22-04-2022
2

De curator heeft de bevindingen van NN nog in onderzoek. Aan de
bestuurder zullen - naar aanleiding van de bevindingen van NN - vragen
w orden gesteld met betrekking tot onder meer de gevoerde administratie.

22-07-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening 2018 is op 15 november 2019 gedeponeerd.
jaarrekening 2019 is op 25 september 2020 gedeponeerd.
jaarrekening 2020 is op 30 september 2021 gedeponeerd.
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

24-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

24-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

24-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-01-2022
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk is bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-01-2022
1

Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-07-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de (financiële) administratie veilig laten stellen. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de boedel Nuijten & Nederpel
B.V. ("NN") ingeschakeld voor het opstellen van een infoscan. De curator heeft
de bevindingen van NN inmiddels ontvangen en heeft deze nog in onderzoek.

22-04-2022
2

De curator heeft de bevindingen van NN - in samenhang met de bevindingen
van NN in de faillissementen van gelieerde vennootschappen Verbeek
Reclame, Veconet, Verhold en Vendix - nog in onderzoek. In de komende
verslagperiode zullen naar aanleiding van deze bevindingen vragen aan de
bestuurder w orden gesteld. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

22-07-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog geen.

24-01-2022
1

Onderzoek stukken.

22-04-2022
2

Onderzoek stukken.

22-07-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-01-2022
1

Vooralsnog vormt alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het salaris van de curator in de
faillissementen van Verbeek Reclame, Verbeek W orkw ear, Verhold, Veconet
en Vendix voldaan. Dit salaris is conform een door de rechter-commissaris
goedgekeurde berekening kostenconsolidatie vanuit de boedels van
voornoemde faillissementen betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-07-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.025,00

24-01-2022
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend van ad in totaal € 17.025,- uit hoofde
van loonheffing en vennootschapsbelasting.

€ 17.907,00

22-04-2022
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend van een bedrag van € 17.907,- uit
hoofde van loonheffing en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-01-2022
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

24-01-2022
1

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

24-01-2022
1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er 26 crediteuren. De crediteuren zijn
inmiddels aangeschreven.

16

22-04-2022
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich 16 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

24-01-2022
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € € 77.034,47 aan concurrente vorderingen openstaan.

€ 44.735,94

22-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en telefonisch contact met crediteuren.

24-01-2022
1

Correspondentie en telefoon met crediteuren.

22-04-2022
2

Telefoon en correspondentie met crediteuren.

22-07-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de volgende
onderw erpen:

24-01-2022
1

Voortzetting inventarisatie;
Afw ikkeling doorstart;
Opstarten rechtmatigheidsonderzoek;
Inventarisatie crediteuren.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

22-04-2022
2

afw ikkeling doorstart (debiteuren);
het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet;
de inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

22-07-2022
3

Afw ikkeling voortzetting/doorstart (boedeldebiteuren en
boedelcrediteuren);
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-10-2022

22-07-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

24-01-2022
1

Verslaglegging.

22-04-2022
2

Verslaglegging.

22-07-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

