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

3
22-07-2022
F.16/21/266
NL:TZ:0000209331:F003
30-11-2021

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
VERHOLD B.V.

24-01-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERHOLD B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3927 CA) Rensw oude aan de
Barneveldsestraat 11A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 71352813, hierna verder te noemen: “de Vennootschap” of "Verhold".

24-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Verhold is een holdingmaatschappij en houdt de aandelen in de vier volgende
dochtervennootschappen: Verbeek Reclame B.V.; Verbeek W orkw ear B.V.;
Veconet B.V. en Vendix Interieur & Retailprojecten B.V. Alle genoemde
vennootschappen verkeren in staat van faillissement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 147.000,00

€ 5.602,00

€ 1.617.244,00

2020

€ 163.300,00

€ -679.620,00

€ 1.903.563,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

24-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De geconsolideerde omzet van Verhold en haar dochtervennootschappen
bedroeg over 2020 (geconsolideerd) € 2.613.954,= w aarbij een verlies w erd
geleden van € 679.261,00.

24-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-01-2022
1

Toelichting
Enkel de bestuurder van Verhold stond op de loonlijst.

Boedelsaldo
€ 0,00

24-01-2022
1

€ 5.975,60

22-04-2022
2

€ 4.093,42

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

189 uur 19 min

2

26 uur 10 min

3

8 uur 0 min

totaal

223 uur 29 min

Toelichting bestede uren
De faillissementen van Verhold, Verbeek Reclame ("Verbeek Reclame"),
Verbeek W orkw ear B.V. ("Verbeek W orkw ear"), 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 van Verbeek Reclame, Verbeek
W orkw ear en Veconet zijn met name geschreven in het faillissement van
Verhold.
Dit betreft het faillissementsverslag in Verhold 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.

24-01-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verhold is op 4 april 2018 opgericht. Enig aandeelhouder is de heer A. Verbeek.
Bestuurder is de heer E. Verbeek. Verhold is bestuurder van de
dochtervennootschappen.

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.

24-01-2022
1

1.4 Huur
Verhold w as eigenaar van een een onroerende zaak gelegen aan de
Barneveldsestraat 11A te Rensw oude. Dit pand w erkt gebruikt door Verbeek
Reclame, Verbeek W orkw ear, Vendic en Veconet. De huur / gebruiksvergoeding
w erd in rekening-courant doorbelast.

24-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van Verhold zijn de oorzaken van het faillissement van
Verhold en haar dochtervennootschappen 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
1

24-01-2022
1

Toelichting
Enkel de bestuurder van Verhold stond op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-12-2021

1

De arbeidsovereenkomst is op 2 december 2021 met toestemming
van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

1

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

24-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Onroerende zaak grond met gebrouw en.

€ 918.001,00

totaal

€ 918.001,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 918.001,00
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het onroerend goed is in opdracht van de hypotheekhouder in de periode
voorafgaand aan het faillissement door een taxateur van Cushman &
W akefield getaxeerd. In het kader van een doorstart van de activiteiten en
verkoop van activa van Verbeek Reclame, Verbeek W orkw ear en Veconet is de
onroerende zaak met toestemming van de hypotheekhouder en de rechtercommissaris verkocht. De levering heeft op 10 januari 2022 plaatsgevonden.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Diverse correspondentie, telefoongesprekken, opstellen en beoordelen
overeenkomsten en aktes.

24-01-2022
1

Onderzoek stukken.

22-04-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rollend materieel

€ 11.000,00

totaal

€ 11.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het rollend materieel bestaande uit een voertuig is door NTAB getaxeerd. in
het kader van een doorstart van de activiteiten en verkoop van activa van
Verbeek Reclame, Verbeek W orkw ear en Veconet is het voertuig verkocht. Zie
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.
De koopprijs van het rollend materieel bedraagt € 11.000,-. In verband met het
pandrecht van de bank op het rollend materieel is aan de pandhouder een
bedrag van € 5.037,45 afgedragen. Aan de boedel komt een bedrag toe van €
5.962,60.

22-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoon met derden.

24-01-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

24-01-2022
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

24-01-2022
1

ING Bank N.V. heeft een krediet verstrekt aan Verhold en haar
dochtervennootschappen. Per faillissementsdatum heeft ING Bank N.V. een
vordering van € 993.941,39 te vermeerderen rente en kosten ingediend met
betrekking tot verstrekte geldleningen en verleend krediet in rekening-courant.
Naar verw achting kan de vordering van ING Bank N.V. uit de opbrengst van de
activa w orden voldaan. In de komende verslagperiode zal de afrekening
tussen de bank en de boedel plaatsvinden.
Verhold hield tevens een zakelijke bankrekening aan bij de Rabobank. Op
datum faillissement stond er een negatief saldo op de rekening van € 5,63.

Toelichting vordering van bank(en)
Ten behoeve van ING Bank NV w as onder meer een hypotheekrecht gevestigd
op de onroerende zaak die eigendom w as van Verhold. In de afgelopen
verslagperiode heeft een afrekening tussen de bank en boedel

22-04-2022
2

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 Verhold 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 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
Niet van toepassing

24-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door ING Bank verstrekte krediet is er een hypotheek
gevestigd op de onroerende zaken van Verhold. Tevens zijn de vorderingen
van de dochtervennootschappen van Verhold op derden, de inventaris,
voorraad en het rollend materieel verpand aan ING Bank N.V.

24-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft een separatistenpositie.

24-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

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

24-01-2022
1

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

24-01-2022
1

Correspondentie en telefoon met ING Bank inzake afrekening bank/boedel.

22-04-2022
2

Correspondentie met Rabobank, onderzoek stukken.

22-07-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-01-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verw ezen w ordt naar de verslagen van de dochtervennootschappen van
Verhold, Verbeek Reclame, Verbeek W orkw ear en Veconet. In het kader van de
doorstart zijn de activa en activiteiten van deze vennootschappen verkocht.
Daarnaast is als onderdeel van deze transactie het onroerend goed van
Verhold verkocht.

24-01-2022
1

6.5 Verantwoording
Het onroerend goed is verkocht voor een bedrag van € 918.001,- kosten
koper. Dit bedrag is boven de getaxeerde veilingw aarde. Zow el de
hypotheekhouder als de rechter-commissaris heeft ingestemd met deze
transactie.
Het voertuig van Verhold is in het kader van de dorstart verkocht voor een
bedrag van € 11.000,= w at boven de getaxeerde liquidatiew aarde uitkomt.

24-01-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 929.001,00

24-01-2022
1

Toelichting
De koopprijs van het onroerend goed is door de notaris die de akte van
levering heeft gepasseerd van zijn kw aliteitsrekening direct bijgeschreven op
de rekening van ING Bank N.V. De opbrengst van het voertuig is bijgeschreven
op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Een deel van de
gerealiseerde opbrengst van het voertuig dient te w orden doorgestort naar
ING Bank N.V. In de komende verslagperiode vindt voornoemde afrekening
plaats w aarna het restant van de koopprijs van het voertuig 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 en telefoon met geïnteresseerde partijen.

24-01-2022
1

Correspondentie en telefoon met doorstartende partij in verband met
afw ikkeling 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

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
In onderzoek.

24-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-01-2022
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

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

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 dochtervennootschappen Verbeek Reclame,
Verbeek W orkw ear, Veconet 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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog geen.

24-01-2022
1

Correspondentie en telefoon met derden, onderzoek stukken.

22-04-2022
2

Onderzoek stukken, telefoon met derden.

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

22-07-2022
3

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
€ 252.532,00

24-01-2022
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor een bedrag van in totaal €
252.532,- uit hoofde van loonbelasting en omzetbelasting.

€ 437.280,00
Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend voor een bedrag van in
totaal € 437.280,- uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

22-04-2022
2

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

Nog niet bekend.

1

22-04-2022
2

Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden heeft zich één concurrente
crediteur gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

24-01-2022
1

Nog niet bekend.

€ 138.712,78

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 met crediteuren.

22-04-2022
2

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;
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

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, correspondentie derden.

24-01-2022
1

Verslaglegging.

22-04-2022
2

Verslaglegging, correspondentie met derden.

22-07-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

