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Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland

24-05-2018
7

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De vennootschap w as actief bij de bemiddeling voor het laten plaatsen van
kozijnen, dakkapellen, serres of andere verbouw ingen, alsmede de
dienstverlening met betrekking tot het interieur van een w oning.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

€ 99.704,79

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren en er geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 12.223,61

19-11-2018
8

€ 17.973,59

06-06-2019
9

€ 20.848,58

03-12-2019
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Verslagperiode
van
13-11-2017

24-05-2018
7

t/m
12-5-2018
van
13-5-2018

19-11-2018
8

t/m
12-11-2018
van
13-11-2018

06-06-2019
9

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

03-12-2019
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t/m
12-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

1 uur 14 min

8

1 uur 25 min

9

1 uur 13 min

10

5 uur 18 min

totaal

9 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd: 74 uur en 19 minuten

19-11-2018
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Totaal bestede tijd: 75 uur en 40 minuten

06-06-2019
9

Totaal bestede tijd: 80 uur en 58 minuten

03-12-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap is opgericht op 27 augustus 2008. Enig
aandeelhouder is Lemmerse Hamster Holding BV, KvKnummer: 30210004.
Bestuurder is eveneens Lemmerse Hamster Holding BV.
De Lemmerse Hamster HOlding BV is opgericht op 31 januari 2006 en voerde
tot 27 augustus 2008 de naam Global Bouw Services BV. Op 27 augustus 2008
is bij statutenw ijziging de statutaire naam gew ijzigd in Lemmerse Hamster
Holding BV.
Enig aandeelhouder en bestuurder van de Lemmerse Hamster Holding BV is de
heer Michiel Boone.
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1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as er, naar de curator bekend, één procedure
aanhangig tegen de failliet. Eisende partij w as R. Tschumie, gemachtigde mr.
C.J. Korenhof. Zaaknummer is: 568819 CV EXPL 12-10174. Het betreft een
procedure bij de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem.
Op grond van artikel 29 Faillissementsw et is de aanhangige procedure
geschorst.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen opgave gekregen van lopende verzekeringen.
Feitelijk w as de bedrijfsvoering van de failliet eind december 2011 geëindigd.
In 2012 hebben volgens opgaaf van de minnelijk bestuurder, de heer M.
Boone, er geen w erkzaamheden meer door Global Bouw Service Nederland BV
plaatsgevonden.
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In verslag 7 staat geschreven "de minnelijk bestuurder"; dit betreft een
schrijffout. Het moet zijn "de middellijk bestuurder".
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1.4 Huur

1.4 Huur
Global Bouw Service Nederland heeft een bedrijfsruimte gehuurd te Lemmer
aan het adres Klaaskamp 4-9. Deze bedrijfsruimte w erd gehuurd van Stichting
Bedrijfscentrum Lemmer. De huur is ingegaan op 1 oktober 2007. Op 30
september 2011 is de huurovereenkomst beëindigd en is de betreffende
bedrijfsruimte gehuurd door de Lemmerse Hamster Holding BV.
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Global Bouw Service Nederland BV heeft geen huurachterstand.
De curator heeft derhalve geen huurovereenkomst hoeven beëindigen.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de heer M. Boone heeft het faillissement onder andere te maken met
de huidige financiële crisis. De failliet maakte bij de w erkzaamheden veel
gebruik van ZZP-ers. Vanaf 2011 liepen de opdrachten terug. In 2012 zijn er
volgens de heer M. Boone in het geheel geen w erkzaamheden meer
uitgevoerd. Het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met het plaatsen van
kozijnen. Deze kozijnen w erden door ZZP-ers geplaatst. Volgens de failliet
w erden vanaf 2011 de kozijnen ook zelf ingekocht door ZZP-ers en geplaatst
bij klanten. Hierdoor raakte de failliete onderneming opdrachten kw ijt.
Bovendien liepen de marges ook terug.
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Nu de failliet in 2012 in het geheel geen w erkzaamheden meer heeft
uitgevoerd en er nog w el crediteuren voldaan dienden te w orden, w as het
onvermijdelijk dat het faillissement door één van de crediteuren zou w orden
aangevraagd. Op de vraag van de curator w aarom Global Bouw Service
Nederland BV niet zelf het faillissement heeft aangevraagd in 2012, bleef de
failliet het antw oord schuldig.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Tw ee Samsung Galaxy SII telefoons

€ 300,00

totaal

€ 300,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft een tw eetal mobiele telefoons Samsung Galaxy SII
aangetroffen, w elke via Markplaats.nl te koop aangeboden w orden.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bank voorgesteld de verkoopopbrengst ad € 300,-- toe te
laten komen aan de boedel. De curator is nog in afw achting van een reactie
van de bank.
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De curator verkreeg toestemming om de opbrengst te behouden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De failliet deelde de curator mede dat er geen voorraad aanw ezig is. Tijdens
de bedrijfsvoering w as er überhaupt geen sprake van voorraad. Het materiaal,
voornamelijk kozijnen, w erd direct op het w erk geleverd. Er w as eveneens
geen onderhanden w erk ten tijde van het faillissement. Feitelijk w as de
bedrijfsvoering al bijna een jaar gestaakt.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Niet van toepassing
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten tijde van het faillissement w erd door de directie aan de curator
medegedeeld dat er geen debiteuren aanw ezig zijn.

24-05-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 16.830,70

24-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De Deutsche Bank Nederland NV heeft uit hoofde van de rekeningcourantverhouding van de failliet te vorderen een bedrag ad € 16.830,70. De
failliet hield bij de Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen een Rabo
Ondernemerspakket aan. Op datum faillissement betrof het tegoed op dit
rekeningnummer € 0,--.
€ 9.525,46
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Deutsche Bank vloeit voort uit een kredietovereenkomst die
in 2008 w erd gesloten tussen Global Bouw Service Nederland BV en Call-Visie
BV enerzijds en ABN AMRO Bank NV anderzijds. De heer Boone heeft zich
hoofdelijk verbonden voor al hetgeen ABN AMRO uit deze kredietverhouding
te vorderen heeft.
De besloten vennootschap Call-Visie w erd ontbonden op 13 juni 2013.
De Deutsche Bank heeft afspraken gemaakt met de heer Boone in verband
met het feit dat de heer Boone hoofdelijk is verbonden. Op basis van deze
afspraak heeft de heer Boone geruime tijd € 250,-- per maand afgelost. De
laatste aflossing dateert uit de maand april 2019. De vordering van de bank
bedraagt momenteel € 9.525,46.

5.2 Leasecontracten

03-12-2019
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing
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5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen zijn geen zekerheden verstrekt.
Volgens opgave van Deutsche Bank Nederland NV zijn aan de bank verpand:
de bedrijfsinventaris, vorderingen op derden, hoofdelijke aansprakelijkheid van
de heer M. Boone. De curator dient de aanspraak op deze zekerheden nog te
beoordelen.
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De kredietovereenkomst die w erd gesloten met ABN AMRO Bank NV en die
vervolgens w erd overgenomen door de Deutsche Bank Nederland NV vermeldt
overigens dat het krediet w erd verstrekt aan Global Bouw Service Nederland,
alsmede aan Call-Visie BV, zow el gezamenlijk als aan ieder afzonderlijk. CallVisie BV betrof een besloten vennootschap met enig aandeelhouder Lemmerse
Hamster Holding BV. Bestuurder van Call-Visie BV w as eveneens Lemmerse
Hamster Holding BV.
Global Bouw Service Nederland BV kent eveneens als enig aandeelhouder
Lemmerse Hamster Holding BV en als bestuurder Lemmerse Hamster Holding
BV. Bestuurder van Lemmerse Hamster Holding BV is de heer M. Boone.
Volgens het uittreksel uit het handelsregister w erd Call-Visie BV uitgeschreven
per 13 juni 2013. Het uittreksel bevat de volgende tekst: "Op 13 juni 2013 is
geregistreerd dat de rechtspersoon in ontbonden met ingang van 13 juni
2013".
In het geval dat een vennootschap w ordt ontbonden verkeert de
vennootschap vervolgens in liquidatie. De bestuurder vervult in een dergelijke
situatie de rol van vereffenaar.
De curator heeft aan de heer Boone (indirect bestuurder van Call-Visie BV en
vervolgens derhalve vereffenaar van Call-Visie BV) de vraag gesteld of er geen
akkoord is aangeboden aan de schuldeisers van Call-Visie BV. Indien dat het
geval is, zal de vordering van de Deutsche Bank zijn afgenomen. De curator is
in afw achting van beantw oording van zijn vragen.
De heer Boone liet w eten dat aan de schuldeisers van Call-Visie BV geen
akkoord is aangeboden. De vordering die de Deutsche Bank heeft op Global
Bouw Service Nederland BV is derhalve ongew ijzigd gebleven.

5.4 Separatistenpositie
Zie vorenstaande
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de heer Boone ten laatste male in de gelegenheid gesteld om
met een voorstel te komen, bij gebreke w aarvan de curator heeft
aangekondigd een dagvaarding aanhangig te gaan maken.
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De curator heeft de heer Boone persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het
tekort in het faillissement. De heer Boone heeft aangegeven een voorstel te
w illen doen.
In verslagperiode 16 w erd toestemming ontvangen van de rechter-commissaris
om af te w ikkelen tegen betaling van € 35.000,-- door de heer Boone.
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder de paragraaf "Toelichting".

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat het jaarrapport 2010 niet gedeponeerd is.
Hierdoor staat vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Ook het jaarrapport 2011 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze heeft de curator niet aangetroffen.
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De vennootschap voldoet aan de vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 1
BW , zodat er geen goedkeurende verklaring door een accountant behoeft te
w orden afgegeven voor de jaarrekening.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie boekhoudplicht
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Toelichting
De curator heeft geen rechtshandelingen aangetroffen, w elke in het kader van
artikel 42 Faillissementsw et vernietigd w orden. W el heeft de curator
geconstateerd dat debiteuren van Global Bouw Service Nederland op verzoek
van de bestuurder van Global Bouw Service betalingen heeft gedaan op de
privérekening van de heer Boone, zie hiervoor alinea 7.1 van
faillissementsverslagnummer 10.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
..................
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden bestaan de boedelvorderingen uit het salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 361,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
35
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.114,40
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€ 57.809,16

06-06-2019
9

Toelichting
Het bedrag aan concurrente crediteuren - ten opzichte van het vorig verslag is verlaagd van € 65.114,40 naar € 57.809,16. Dat houdt verband met het
volgende. Global Bouw Service Nederland BV heeft een kredietovereenkomst
gesloten met ABN Amro Bank NV in 2008. De omvang van de faciliteit bedroeg €
25.000,--. De heer Boone had zich hoofdelijk verbonden voor al hetgeen ABN
Amro uit deze kredietvordering te vorderen zou hebben. Op het moment dat
het faillissement w erd uitgesproken had de Deutsche Bank Nederland NV - die
de vordering had overgenomen van ABN Amro - te vorderen € 16.830,70. De
Deutsche Bank heeft een betalingsregeling afgesproken met de heer Boone.
De heer Boone heeft tot dusverre op de schuld in privé afgelost € 7.305,24. De
vordering van Deutsche Bank bedraagt derhalve thans € 9.525,46.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Met de heer Boone heeft de curator gesproken in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt dat de
heer Boone € 35.000,-- bijdraagt opdat het faillissement kan w orden
afgew ikkeld. De rechter-commissaris heeft de curator daartoe toestemming
verleend. De heer Boone is niet in staat het bedrag in één keer te voldoen.
Een betalingsregeling is afgesproken. Verw ezen w ordt naar de voorafgaande
verslagen. De betalingsregeling houdt in dat de heer Boone maandelijks dient
te betalen € 958,33. De curator verw acht dat afw ikkeling van het faillissement
kan plaatsvinden op- of omstreeks 1 augustus 2019 indien de heer Boone de
betalingsregeling correct nakomt.
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In verslagperiode 19 (13 november 2017 t/m 12 mei 2018) heeft de heer
Boone zes termijnen betaald, te w eten op 4 december 2017, 3 januari 2018, 2
februari 2018, 5 maart 2018, 4 april 2018 en 6 mei 2018. In totaliteit w erd
betaald € 5.749,98 (zes termijnen à € 958,33).
De heer Boone komt de betalingsregeling tot dusverre na. De curator blijft
toezien op stipte naleving.
De heer Boone heeft in de verslagperiode (13 mei 2018 tot en met 12
november 2018) zes termijnen betaald, te w eten op:
- 05-06-2018;
- 06-07-2018;

19-11-2018
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- 07-08-2018;
- 06-09-2018;
- 07-10-2018;
- 04-11-2018.
De heer Boone heeft derhalve in de verslagperiode van 13 mei 2018 tot en
met 12 november 2018 de betalingsregeling nageleefd.
De heer Boone heeft in de verslagperiode (13 november 2018 tot en met 12
mei 2019) de betalingsregeling stipt nageleefd. Door hem w erden zes
termijnen à € 958,33 betaald, te w eten de somma van € 5.749,98. Het
boedelsaldo is in de verslagperiode toegenomen van € 12.223,61 naar €
17.973,59. Het faillissement kan afgew ikkeld w orden zodra de heer Boone
heeft betaald de somma van €35.000,--. Tot dusverre w erd betaald €
32.124,89. De heer Boone is nog verschuldigd drie termijnen ten bedrage van
€ 958,33. Nadat de betaling van € 35.000,-- heeft plaatsgevonden kan
afgew ikkeld w orden.

06-06-2019
9

De heer Boone heeft in de verslagperiode (13 mei 2019 tot en met 12
november 2019) de betalingsregeling nageleefd. Door hem w erden drie
termijnen betaald ten bedrage van € 958,33. In totaliteit w erd van de heer
Boone ontvangen € 35.000,--.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Bij correcte naleving van de betalingsregeling zal afw ikkeling van het
faillissement plaats kunnen vinden op- of omstreeks 1 augustus 2019.
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Met uitzondering van salaris curator zijn er geen boedelvorderingen. Bij
correcte naleving van de betalingsregeling is er voldoende saldo aanw ezig om
het salaris curator te kunnen voldoen.
Het bedrag aan preferente vorderingen bedraagt slechts € 361,--. Het bedrag
aan concurrente vorderingen bedraagt € 65.114,40.
Bij correcte naleving van de betalingsregeling resteert er voldoende saldo om
aan de concurrent schuldeisers een (beperkte) uitkering te doen. Er zal
derhalve hoogstw aarschijnlijk een verificatievergadering moeten plaatsvinden.
In de komende verslagperiode zal een verificatievergadering moeten
plaatsvinden.
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Betalingsregeling is inmiddels volledig nagekomen. De curator heeft de
verificatievergadering in voorbereiding opdat op korte termijn afw ikkeling kan
plaatsvinden.
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Bijlagen
Bijlagen

