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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nidi Outlet B.V.

08-05-2018
19

Gegevens onderneming
Nidi Outlet B.V.
vh gevestigd in Bataviastad, nabij Lelystad

09-10-2018
21

Activiteiten onderneming
De failliet dreef een kledingw inkel in w inkelcentrum Bataviastad te Lelystad.
Het betrof een zogenoemde “outlet-kledingw inkel” w aarbij het concept is dat
merkkleding (outdoorkleding) tegen een veel lagere prijs w ordt verkocht dan in
“normale” kledingw inkels. Deels w orden de lagere prijzen veroorzaakt doordat
restpartijen w orden verkocht en deels doordat fabrikant nieuw e collecties
doelbew ust in outlet-w inkels w enst aan te bieden, bijvoorbeeld om te kijken
w elk product van die nieuw e collectie goed loopt. De onderneming is ontstaan
vanuit het handelsagentschap van de bestuurder voor het merk Trespass. Het
w as de bedoeling om voor Trespass een outlet-w inkel te beginnen. Toen het
leverancierskrediet van Trespass w erd ingetrokken is de failliet meerdere
merken gaan verkopen. Ten tijde van het faillissement ging het om zo’n 4 a 5
merken.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

08-05-2018
19

Toelichting financiële gegevens
De omzet over 2009 bedroeg € 390.859,--; de omzet over 2010 bedroeg €
380.595,--.
In 2008 w erd een verlies geleden van € 12.692,-- (voor belastingen). In 2009
w as sprake van een verlies van € 43.407,-- voor belastingen. In 2010 w as
sprake van een verlies van € 17.278,-- voor belastingen.
Het balanstotaal ultimo 2008 bedroeg € 175.060,--; per 31 december 2009
w as sprake van een balanstotaal van € 219.354. Ultimo 2010 w as het
balanstotaal € 229.779,--.

08-05-2018
19

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

08-05-2018
19

De failliet had zeven medew erkers w aarvan vijf met een nul-urencontract.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 1.574,52

Boedelsaldo
€ 1.576,51

Boedelsaldo
€ 1.578,50

Boedelsaldo
€ 8.946,32

08-05-2018
19

04-07-2018
20

09-10-2018
21

21-01-2019
22

Het in het vorige verslag al aangekondigde bedrag van € 7.364,48 is
ontvangen op de boedelrekening. Dit betreft een betaling uit hoofde van een
schuldenregeling. Zie hoofdstuk 7 hierna.

Boedelsaldo
€ 8.946,32

Boedelsaldo
€ 10.227,41
Op de boedelrekening is EUR 1.281,09 ontvangen uit hoofde van de
saneringsregeling.

Verslagperiode

02-04-2019
23

11-07-2019
24

Verslagperiode
08-05-2018
19

van
17-12-2017
t/m
16-3-2018

04-07-2018
20

van
17-3-2018
t/m
16-6-2018

09-10-2018
21

van
17-6-2018
t/m
16-9-2018

02-04-2019
23

van
17-12-2018
t/m
16-3-2019

11-07-2019
24

van
17-3-2019
t/m
11-12-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

19

0,70 uur

20

0,60 uur

21

0,50 uur

22

1,00 uur

23

0,70 uur

24

0,80 uur

totaal

4,30 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Op dit moment w orden in het faillissement vrijw el geen w erkzaamheden
verricht. De curator w acht de uitkomsten af van de saneringsregeling zoals
genoemd in de eerdere verslagen.

08-05-2018
19

In aanvulling op bovengenoemd urenoverzicht (dat slechts de tijdsbesteding
vanaf verslag 19 w eergeeft) w ordt opgemerkt dat in totaal 121,9 uur aan de
afw ikkeling van dit faillissement is besteed.

09-10-2018
21

Inmiddels is in totaal 122,9 uur besteed aan de afw ikkeling van het
faillissement.

21-01-2019
22

Inmiddels is in totaal 123,6 uur besteed aan de afw ikkeling van het
faillissement

02-04-2019
23

Inmiddels is in totaal 124,4 uur besteed aan de afw ikkeling van het
faillissement.

11-07-2019
24

De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen
informatie kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag
en/of volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend.
Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
0,1 uur

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-07-2019
24

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerdere verslagen is melding gemaakt van de verschillende vorderingen
die de curator bij de (indirect) bestuurders heeft ingediend en van de door één
van hen aangeboden schuldenregeling. De curator heeft nog geen bericht
ontvangen of de betreffende regeling door de rechtbank is geaccordeerd. De
curator w eet dat onlangs een zitting heeft plaatsgevonden en heeft de
Kredietbank gevraagd om over de uitkomsten daarvan te w orden
geïnformeerd.

08-05-2018
19

De Kredietbank heeft nog geen informatie verstrekt over looptijd,
vooruitzichten e.d. van de schuldenregeling. De curator w acht de
ontw ikkelingen af.

04-07-2018
20

Kort na afloop van deze verslagperiode is een eerste deelbetaling ontvangen
uit hoofde van de schuldenregeling. De boedel heeft een bedrag ontvangen
van € 7.364,48. De verdere looptijd van de schuldenregeling zal moeten
w orden afgew acht.

09-10-2018
21

Het in het vorige verslag genoemde bedrag is verantw oorde in het financiële
verslag dat bij dit verslag is gevoegd. De schuldenregeling w ordt verder
afgew acht.

21-01-2019
22

De schuldenregeling w ordt verder afgew acht (verw acht einde looptijd: eind
2020/ begin 2021)

02-04-2019
23

In de afgelopen verslagperiode is opnieuw een bedrag van EUR 1.281,09
ontvangen uit hoofde van de schuldenregeling. Het verdere verloop van de
regeling w ordt afgew acht.

11-07-2019
24

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
0,3 uur (inz. verloop schuldenregeling)

21-01-2019
22

0,2 uur

02-04-2019
23

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.671,01

09-10-2018
21

Dit betreft boedelvorderingen van fiscus en UW V. Daarnaast geldt een p.m.
post voor de verdere faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.515,00

09-10-2018
21

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.178,69

09-10-2018
21

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

09-10-2018
21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 55.385,98

09-10-2018
21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk zal het faillissement ex art. 16 Fw w orden afgew ikkeld.

09-10-2018
21

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,1 uur (w ijziging boedelvorderingen)

09-10-2018
21

0,1 uur

21-01-2019
22

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw achten looptijd schuldenregeling, evt. andere stappen inzake uitstaande
vorderingen, afw ikkeling.

08-05-2018
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend (oa. afhankelijk van looptijd schuldenregeling)

08-05-2018
19

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
0,7 uur

08-05-2018
19

0,6 uur

04-07-2018
20

0,4 uur

09-10-2018
21

0,6 uur

21-01-2019
22

0,5 uur

02-04-2019
23

0,7 uur

11-07-2019
24

Bijlagen
Bijlagen

