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

4
13-06-2019
F.17/18/60
NL:TZ:0000062320:F001
14-08-2018

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr. M.D. Kalmijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
PUUR! Sanitair & Tegels Retail B.V.

11-09-2018
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadressen:

11-09-2018
1

Balthasar Bekkerw ei 1
8914 BB Leeuw arden
Frisaxstraat 12
8471 ZW W olvega

Activiteiten onderneming
Volgens Handelsregister Kamer van Koophandel: w inkel in montage van
sanitair, o.a. tegels en aanverw ante artikelen. Het verzorgen van de volledige
inrichting van w oningen, kantoren en utiliteitsprojecten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.189.309,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 15.881,00

€ 618.455,00

Toelichting financiële gegevens

11-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens nog in onderzoek. Komend verslag zal
hier meer duidelijkheid over gegeven kunnen w orden.

11-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

11-09-2018
1

Naast de bestuurder w as er sprake van 2 personeelsleden, een verkoper en
boekhoudster. Met beide personeelsleden is de arbeidsovereenkomst
inmiddels opgezegd.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 144,39

Boedelsaldo
€ 143,39

Boedelsaldo
€ 8.086,62
Op de boedelrekening is en betaling van Proveiling en de opbrengst van de
aanhangw agen ontvangen.

Verslagperiode

11-09-2018
1

20-12-2018
2

14-03-2019
3

13-06-2019
4

Verslagperiode
11-09-2018
1

van
14-8-2018
t/m
4-9-2018

20-12-2018
2

van
5-9-2018
t/m
20-12-2018

14-03-2019
3

van
21-12-2018
t/m
14-3-2019

13-06-2019
4

van
15-3-2019
t/m
12-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50,50 uur

2

19,70 uur

3

20,00 uur

4

13,50 uur

totaal

103,70 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er is sprake gew eest van inventarisatie van het faillissement, overleggen met
de bestuurder, de pandhouder (de bank) en diverse crediteuren naar
aanleiding van betaalde voorschotbedragen ivm gedane bestellingen. Voorts
heeft overleg plaatsgevonden aangaande een doorstart, hetgeen helaas niet
tot het gew enste resultaat heeft geleid.

11-09-2018
1

In verslag 1 is 0,5 uur te w einig opgegeven, deze zijn in verslagperiode 2
meegeteld.

20-12-2018
2

In verslagperiode 2 met name tijd besteed aan de inventarisatie van de activa
en debiteuren, inzake de activa afspraken gemaakt met zow el de Rabobank
als ProVeiling die in opdracht van de curator en in samenspraak met de
Rabobank verzorgd heeft voor de verkoop. In de aankomende verslagperiode
zal duidelijk w orden w at de veiling heeft opgebracht.
In verslagperiode 4 zijn nog 3,9 uren geboekt van verslagperiode 3.

13-06-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is InterAxces B.V.

11-09-2018
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van InterAxces B.V. is Praefectus Holding
B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Praefectus Holding B.V. is de heer D.K.
de Groot.

1.2 Lopende procedures
Tegen failliet is bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector Kanton, locatie
Leeuw arden een procedure aanhangig gemaakt door de heer Plantenga
h.o.d.n. Heco in verband met niet betaalde declaraties. In deze procedure
stond een comparitie gepland. De curator heeft de zaak op de parkeerrol laten
plaatsen.

11-09-2018
1

De curator zal bekijken w at hij met deze procedure gaat doen, gezien het feit
dat daarin ook een reconventionele vordering zit.

20-12-2018
2

De curator heeft de procedure niet overgenomen gelet op de geringe
verw achte opbrengst in verhouding tot de te maken kosten.

14-03-2019
3

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke verzekeringen. De premie hiervan is niet voldaan.
Gelet hierop zijn de verzekeringen beëindigd.

11-09-2018
1

1.4 Huur
Failliet huurde tw ee show rooms, een in Leeuw arden en een in W olvega. De
huur van beide show rooms is - met toestemming van de Rechter-commissaris beëindigd.

11-09-2018
1

De huurlocaties zijn inmiddels ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

20-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de heer De Groot is het faillissement veroorzaakt door teruglopende
marges. De reden hiervan w as dat het verkrijgen van personeel om de
badkamers te plaatsen erg moeilijk w erd door de aantrekkende economie.
Tijdens een eerdere saneringsronde zijn de vaste monteurs ontslagen en
sindsdien w erd met zzp'ers gew erkt. Deze zzp'ers hanteerden echter zeer
hoge tarieven omdat zij genoeg w erk hadden. Ook w aren de w erkzaamheden
niet altijd van de hoge kw aliteit die de klanten van failliet verw achten. Een en
ander heeft uiteindelijk volgens de bestuurder tot het faillissement geleid. De
curator heeft dit nog in onderzoek.

11-09-2018
1

Het onderzoek dat de curator verder heeft verricht heeft bij de curator niet
tot iets anders geleid dan het beeld van de oorzaak van het faillissement dat
w erd geschetst door de bestuurder, zoals vermeld in het eerste verslag.

13-06-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-09-2018
1

Personeelsleden
2
Naast de bestuurder w as sprake van een verkoper alsmede een boekhouder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-09-2018
1

Personeelsleden
2
zie hiervoor

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-8-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verzoek toestemming ontslag, opstellen ontslagbrieven, contact met UW V.

11-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
nvt

11-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

11-09-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aanw ezig zijn divers show roommateriaal op beide vestigingen (W olvega en
Leeuw arden) en een zeer beperkte voorraad. Daarnaast is op beide locaties
kantoorinventaris aangetroffen (bureau, pc en toebehoren). In overleg met de
pandhouder zal getracht w orden een en ander te verkopen.

11-09-2018
1

Inmiddels heeft de verkoop van de w inkelvoorraad van beide
w inkelvestigingen in overleg met de Rabobank door ProVeiling
plaatsgevonden. Er is nog enige andere activa die ook nog door ProVeiling zal
w orden verkocht. In de komende verslagperiode zal een afrekening
plaatsvinden tussen Proveiling, Rabobank en de boedel.

20-12-2018
2

De curator is nog in afw achting van de definitieve afw ikkeling van de veiling
door ProVeiling.
Dit loopt aan de zijde van ProVeiling vertraging op. De curator is hierover in
overleg met ProVeiling.

14-03-2019
3

Inmiddels is duidelijk dat de totale opbrengst van de veilingen een bedrag
beloopt van € 32.610,41 inclusief btw .
Met ProVeiling is afgesproken dat de opbrengst in delen zal w orden
overgeboekt. De eerste termijn voor mei 2019 van 20% van de opbrengst, is
inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. De volgende termijn van
20% w ordt voor 1 augustus 2019 betaald en 30% voor 1 november 2019 en
30% voor 1 februari 2020. Indien mogelijk zal ProVeiling eerder betalen.

13-06-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.

11-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Plegen van verkoopinspanningen, inventarisatie, taxatie en overleg
pandhouder

11-09-2018
1

Het afw ikkelen van de verkoop van diverse activa en de afrekening daarvan.

20-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals vorenstaand is aangegeven is sprake van een beperkte voorraad. Van
onderhanden w erk w as w el sprake, maar niet dusdanig dat dit afgerond kan
w orden. Materialen alsmede montagemedew erkers daarvoor ontbreken.

11-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en overleg pandhouder, verkoopinspanningen (w at de voorraad
betreft)

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

11-09-2018
1

Toelichting andere activa
Verder is nog een vrachtw agen aangetroffen alsmede een aanhangw agen. De
vrachtw agen w erd geleased en is door de leasemaatschappij teruggenomen.
De aanhangw agen bevond zich bij een crediteur. In overleg met de crediteur
zal de aanhangw agen w orden afgegeven en getracht zal w orden deze te
verkopen.

11-09-2018
1

De aanhangw agen is inmiddels veilig gesteld en zal verkocht dienen te
w orden. Eerst zal een w aardebepaling plaatsvinden en vervolgens zal de
curator overleggen met de Rabobank als pandhouder over een vergoeding.

20-12-2018
2

De aanhangw agen is inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris
en Rabobank, verkocht. Overschrijving en levering moeten per datum verslag
nog plaatsvinden.

14-03-2019
3

Het kenteken van de aanhangw agen is inmiddels overgeschreven en de
koopsom en het vrijw aringsbew ijs zijn ontvangen.

13-06-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Plegen van overleg en verkoopinspanningen

11-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande facturen van klanten

€ 58.037,00

€ 203,76

totaal

€ 58.037,00

€ 203,76

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn grotendeels opgebouw d uit partijen w aar nog
w erkzaamheden verricht moeten w orden en w elke slechts een voorschot
hebben betaald. Andere debiteuren hebben klachten over de verrichtte
w erkzaamheden en in sommige gevallen betreffen het schadeclaims op
monteurs die de w erkzaamheden niet deugdelijk hebben verricht. De curator
heeft over het incasseren van de debiteuren nadere afspraken gemaakt met
de pandhouder en zal daartoe overgaan.

11-09-2018
1

Tot nog toe is een bedrag van € 203,76 ontvangen van debiteuren. Een groot
aantal debiteuren heeft aangegeven dat er al is betaald, of dat er sprake w as
van w anprestatie door PUUR! Een post van € 15.000,00 w ordt nog geprobeerd
te incasseren.

20-12-2018
2

Op de post van € 15.000,00 blijkt een tegenvordering te zitten van € 9.865,75.
Na verrekening blijft een vordering van € 5.640,48 over. Deze vordering is
ingediend bij de schuldhulpverlening van de betreffende debiteur.

14-03-2019
3

De schuldhulpverlening van bovengenoemde debiteur heeft een
betalingsvoorstel gedaan van € 211,86 tegen finale kw ijting. Rabobank als
pandhouder is akkoord gegaan.

13-06-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg plegen bestuurder, pandhouder en plegen van incasso-inspanningen

11-09-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 346.498,16

11-09-2018
1

Door de bank zijn meerdere leningen en een rekening courant krediet
verstrekt. Voorts heeft de Rabobank nog een lening verstrekt in verband met
de overname van een groothandel. De failliete vennootschap heeft zich daar
mede voor aansprakelijk gesteld. De curator heeft zulks nog in onderzoek.

Inmiddels kan w orden bericht dat enig regres op de groothandel niet van
toepassing zal zijn gezien het feit dat de groothandel Stichts Handelshuis
inmiddels ook in staat van faillissement verkeerd met benoeming van mr. M.
Guit tot curator. De verw achting is niet dat voor zover er een vordering zou zijn
op de groothandel uit hoofde van regres vanuit de boedel van de groothandel
enige betaling aan de failliete vennootschap van Puur zal plaatsvinden.

5.2 Leasecontracten

14-03-2019
3

5.2 Leasecontracten
Failliet leaste een bedrijfsw agen via de bank. Deze w agen is inmiddels
teruggenomen. In verband met het leasecontract heeft de bank nog een
vordering ingediend van € 65.076,96.

11-09-2018
1

De vordering inzake het leasecontract bedraagt € 47.376,96.

14-03-2019
3

Rabobank heeft de juridische juistheid van de verkoop van tw ee
bedrijfsw agens in maart 2018 door Puur! in tw ijfel getrokken. Volgens
Rabobank vallen de bedrijfsw agens onder het pandrecht, dat met een Akte
Afstandsverklaring Pandrechten is overgegaan van Rabobank op Rabo Lease
(toen: De Lage Landen Financial Services). Volgens Rabobank is er sprake van
onttrekking van goederen aan het pandrecht. Rabobank zal hierop zelf actie
ondernemen, aangezien er op dit moment geen belang is voor de boedel om
daarin actie te ondernemen.

5.3 Beschrijving zekerheden
De te doen gebruikelijk zekerheden zijn gevestigd (pandrecht op inventaris,
rollend materieel en debiteuren)

11-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de pandhouder zullen getracht w orden nadere afspraken over
een boedelbijdrage w orden gemaakt.

11-09-2018
1

Met de Rabobank zijn inmiddels de nodige afspraken gemaakt met betrekking
tot w erkzaamheden die de curator verricht in het kader van de verkoop van de
verpande activa.

20-12-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich 6 crediteuren gemeld met eigendomsvoorbehoud. De curator is
nog doende met de afw ikkeling hiervan.

11-09-2018
1

De claims op eigendomsvoorbehoud zijn afgew ikkeld.

20-12-2018
2

5.6 Retentierechten
nvt

11-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
nvt

5.8 Boedelbijdragen

11-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
nog geen sprake van

11-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Plegen overleg, inventarisatie

11-09-2018
1

Nadat alle activa is verkocht zal een afrekening met de bank plaatsvinden.

20-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

11-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De heer De Groot heeft de mogelijkheid van een doorstart in afgeslankte vorm
onderzocht. Dit blijkt echter geen haalbare kaart nu het niet mogelijk bleek
afspraken te maken met de huidige verhuurder.

11-09-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
plegen overleg, inventarisatie

11-09-2018
1

Geen.

20-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
in onderzoek

11-09-2018
1

in onderzoek

20-12-2018
2

in onderzoek

14-03-2019
3

Er vindt nog onderzoek plaats naar de boekhouding, naar aanleiding daarvan
zijn vragen gesteld aan de bestuurder. De verw achting is dat deze in de
komende periode zullen w orden beantw oord.

13-06-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
in onderzoek

11-09-2018
1

De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 30-06-2017 gedeponeerd bij de KvK.

20-12-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
in onderzoek

11-09-2018
1

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 30-06-2017.

20-12-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

11-09-2018
1

in onderzoek

20-12-2018
2

in onderzoek

14-03-2019
3

in onderzoek

13-06-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-09-2018
1

in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-12-2018
2

in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019
3

in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2019
4

in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

11-09-2018
1

in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

20-12-2018
2

in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

14-03-2019
3

in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019
4

in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
in onderzoek

11-09-2018
1

in onderzoek

20-12-2018
2

in onderzoek
Er is telefonisch contact gew eest met de curator in het faillissement van de
groothandel Stichts Handelshuis B.V., aangezien de activiteiten van Puur nauw
verw even leken te zijn met die van de groothandel. Een aantal bevindingen
zijn besproken en er blijft contact gedurende het onderzoek.

14-03-2019
3

in onderzoek

13-06-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
plegen van onderzoek

11-09-2018
1

plegen van onderzoek

20-12-2018
2

in onderzoek

14-03-2019
3

plegen van onderzoek

13-06-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

11-09-2018
1

De hoogte van de boedelvordering met betrekking tot de huur is nog niet
bekend.
€ 32.278,78

20-12-2018
2

Dit bedrag ziet op de verschuldigde huur inclusief kosten over de periode 15
augustus 2018 tot en met 26 november 2018.
De curatorenverzekering is van de boedel betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.477,00

11-09-2018
1

Loonheffing periode maart
€ 88.590,00

20-12-2018
2

grootste vordering ziet op ambtshalve opgelegde aanslagen Omzetbelasting.
€ 88.719,00

14-03-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren

11-09-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.973,27

20-12-2018
2

vorderingen van de tw ee w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42

11-09-2018
1

62

20-12-2018
2

62

14-03-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 478.047,58

11-09-2018
1

€ 460.347,58

20-12-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

11-09-2018
1

Nog niet bekend.

20-12-2018
2

Nog niet bekend.

14-03-2019
3

Nog niet bekend.

13-06-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie / overleg / administratie

11-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is, voor zover de curator bekend is, sprake van één procedure tegen HecoTechnisch onderhoudsbedrijf

11-09-2018
1

9.2 Aard procedures
De discussie betreft de vraag of door de w edepartij verrichtte
(montage)w erkzaamheden deugdelijk zijn verricht. De w ederpartij claimt nog
openstaande facturen, w elke facturen door failliet w orden betw ist.

11-09-2018
1

9.3 Stand procedures
De zaak is vanw ege het faillissement naar de parkeerrol verw ezen voor
uitlating.

11-09-2018
1

De curator heeft de procedure niet overgenomen gelet op de geringe
verw achte opbrengst in verhouding tot de te maken kosten.

14-03-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen kw estie, correspondentie

11-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overleg pandhouder afspraken verkoop
Verkoop van activa en ontruimen van gehuurde
Plegen van incasso debiteuren
Onderzoek administratie en onrechtmatigheden
Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden

11-09-2018
1

Beoordelen van het al dan niet doorzetten van de in reconventie lopende
gerechtelijke procedure;
verkoop van de resterende activa (aantal lampen) en een aanhangw agen,
daaropvolgend afrekening met ProVeiling, Rabobank en boedel;
plegen van verdere incasso op de debiteuren;
onderzoek administratie en onrechtmatigheden.

20-12-2018
2

afrekening met ProVeiling, Rabobank en boedel;
onderzoek administratie en rechtmatigheden.

14-03-2019
3

Afrekening met ProVeiling loopt tot februari 2020, daarna zal de afrekening
met Rabobank en boedel plaatsvinden. In het onderzoek naar de
administratie en rechtmatigheden zijn nog vragen gesteld aan de bestuurder.

13-06-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

11-09-2018
1

Nog onbekend.

14-03-2019
3

Nog onbekend.

13-06-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-9-2019

13-06-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, overleg bestuurder, pandhouder, w erknemer, correspondentie,
onderzoek administratie

11-09-2018
1

Zie punt 10.1.

20-12-2018
2

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

20-12-2018
2

