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Gegevens onderneming
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedels
beschreven over de afgelopen periode. Curatoren baseren zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Er w ordt geconsolideerd verslag gedaan over de periode van surséance van
betaling en het daarop volgende faillissement van de hierna als gefailleerde 1
tot en met 7 geduide vennootschappen. Deze vennootschappen staan tot
elkaar in groepsverband en w orden in de praktijk ook w el aangeduid als de
“Vrijbuiter-groep”; in het onderhavige verslag w orden zij gezamenlijk ook als
zodanig aangeduid, dan w el als “de Vennootschap” of “de groep”, behoudens
w anneer met betrekking tot één of meerdere individuele vennootschappen
w ordt gerelateerd, in w elk laatste geval de (als hierna gedefinieerde
afgekorte) naam van de betreffende vennootschap(pen) w ordt gehanteerd.
De Vennootschap hanteerde voor het voeren van de administratie en inrichting
van de jaarrekeningen een gebroken boekjaar (van 1 oktober t/m 30
september).
Als bew indvoerders in de surséance van betaling van de Vennootschap, als
ook als curatoren in de daarop volgende faillissementen van de Vennootschap
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w erden in alle gevallen aangesteld mr. J.S. van Burg en mr. H.J. Meijer, beiden
verbonden aan het kantoor van De Haan Advocaten & Notarissen te
respectievelijk Assen en Groningen (correspondentieadres: Postbus 723, 9700
AS Groningen).
Als rechter-commissarissen zijn in alle surséances van betaling en
faillissementen van de Vennootschap aangesteld mr. A.L. Goederee en mr. N.A.
Baarsma van de rechtbank Noord-Nederland.
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap W ilderness B.V. (hierna:
“W ilderness”)
Statutair adres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Vestigingsadres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 01778965
Surseancenummer : C/18/18/3 S
Datum surseance: : 19 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/144 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met financiële holdings
houdsteractiviteiten.
Omzetgegevens : 2016/2017: € 0,00
(2016/2017 geconsolideerd: € 33.599.388)
Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 1.
Gegevens gefailleerde 2 : de besloten vennootschap Bart Outdoor B.V. (hierna:
“Bart Outdoor”)
Statutair adres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Vestigingsadres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 04073183
Surseancenummer : C/18/18/4 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/145 F

Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met groothandel in
kampeerartikelen (geen caravans) (internationale groothandel in- en im- en
export van ongeregelde goederen (o.a. kampeer- en outdoorartikelen).
Omzetgegevens : 2016/2017: € 0,00
(2016/2017 geconsolideerd: € 33.599.388)
Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 42.
Gegevens gefailleerde 3 : de besloten vennootschap Vrijbuiter Vastgoed B.V.
(hierna: “Vrijbuiter Vastgoed”)
Statutair adres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Vestigingsadres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 04063066
Surseancenummer : C/18/18/5 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/146 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met verhuur van
onroerend goed (niet w oonruimte).
Omzetgegevens : 2016/2017: € 0,00
(2016/2017 geconsolideerd: € 33.599.388)
Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 0.
Gegevens gefailleerde 4 : de besloten vennootschap Kampeerhal De Vrijbuiter
B.V. (hierna: “Kampeerhal De Vrijbuiter”)
Statutair adres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Vestigingsadres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 04038924

Surseancenummer : C/18/18/6 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/147 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met w inkels in
kampeerartikelen (geen caravans).
Omzetgegevens : 2016/2017: € 16.214.199,Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 170.

Gegevens gefailleerde 5 : de besloten vennootschap De Kampeerw inkel B.V.
h.o.d.n. W interstore en Kampeerhal de Vrijbuiter Zaandam (hierna: “De
Kampeerw inkel”)
Statutair adres:
Stormhoek 17, 1506 SW te Zaandam
Vestigingsadres:
Stormhoek 17, 1506 SW te Zaandam
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 04038924
Surseancenummer : C/18/18/7 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/148 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met w inkels in
kampeerartikelen (geen caravans).
Omzetgegevens : 2016/2017: € 5.105.801,Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 56.
Gegevens gefailleerde 6 : de besloten vennootschap Kampeerhal de Vrijbuiter
Gouda B.V. (hierna: “Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda”)
Statutair adres:
Kampenringw eg 20, 2803 PE te Gouda
Vestigingsadres:
Kampenringw eg 20, 2803 PE te Gouda

Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 24423332
Surseancenummer : C/18/18/8 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/149 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met w inkels in
sportartikelen en w inkels in meubels.
Omzetgegevens : 2016/2017: € 6.873.111,Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 86.
Gegevens gefailleerde 7 : de besloten vennootschap Kampeerhal De Vrijbuiter
Roermond B.V. (hierna: “Kampeerhal De Vrijbuiter Roermond”)
Statutair adres:
Schaarbroekerw eg 4a, 6042 EJ te Roermond
Vestigingsadres:
Kanaalstraat 59, 9301 LR te Roden
Correspondentieadres:
Postbus 275, 9300 AG te Roden
KvK-nr: 01162291

Surseancenummer : C/18/18/9 S
Datum surseance: : 20 juli 2018
Faillissementsnummer : C/18/18/150 F
Datum uitspraak : 31 juli 2018
Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met w inkels in
sportartikelen en w inkels in meubels.
Omzetgegevens : 2016/2017: € 5.406.277,Bron: jaarrekening
Personeel gemiddeld aantal : in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand
aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 50.

Activiteiten onderneming
Zie hiervoor gegevens onderneming.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

20162017

€ 33.599.388,00

20152016

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -2.195.608,00

€ 12.523.638,00

€ -453.562,00

€ 10.519.452,00

Toelichting financiële gegevens
Zie hiervoor gegevens onderneming.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie hiervoor gegevens onderneming.

Boedelsaldo

08-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 136.519,19

08-10-2018
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.790,23
W ilderness B.V. (surseance): € 57.123,44
W ilderness B.V. (faillissement): € 51.605,52
€ 412.500,76
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03, Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26, W ilderness B.V.
(surseance): € 57.147,00, W ilderness B.V. (faillissement): € 311.049,47
€ 765.795,35
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03, Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26, W ilderness B.V.
(surseance): € 57.147,00, W ilderness B.V. (faillissement): € 664.344,06
€ 761.111,02
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03, Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26, W ilderness B.V.
(surseance): € 57.147,70, W ilderness B.V. (faillissement): € 659.659,03
€ 3.072.963,32
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03
Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26
W ilderness B.V. (surseance): € 57.147,70
W ilderness B.V. (faillissement): € 2.971.511,33
€ 3.072.623,55

07-02-2020
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03
Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26
W ilderness B.V. (surseance): € 57.147,70
W ilderness B.V. (faillissement): € 2.971.171,56
€ 3.072.623,55
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Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03
Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26
W ilderness B.V. (surseance): € 57.147,70
W ilderness B.V. (faillissement): € 2.971.171,56

Toelichting
Bart Outdoor: € 27.802,03
Vrijbuiter Roermond: € 16.502,26
W ilderness B.V. (surseance): € 57.147,70
W ilderness B.V. (faillissement): € 2.971.171,56

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
19-7-2018

08-10-2018
1

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

22-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

19-04-2019
3

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

25-07-2019
4

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

06-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

07-02-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

14-05-2020
7

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

31-07-2020
8

t/m
26-7-2020
van
27-7-2020
t/m
1-11-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1.563 uur 18 min

2

436 uur 18 min

3

201 uur 48 min

4

120 uur 24 min

5

27 uur 0 min

6

42 uur 12 min

7

22 uur 54 min

8

7 uur 30 min

9

37 uur 30 min

totaal

2.458 uur 54 min

Toelichting bestede uren
surseance: 297,7
faillissement: 1.265,6
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In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
surseance: 297,7
faillissement: 1.695,5

22-01-2019
2

surseance: 297,7
faillissement: 1.905,1

19-04-2019
3

surseance: 297,7
faillissement: 2.025,5

25-07-2019
4

surseance: 297,7
faillissement: 2.057,8

06-11-2019
5

surseance: 297,7
faillissement: 2.104,5

07-02-2020
6

surseance: 297,7
faillissement: 2115,8

14-05-2020
7

surseance: 297,7
faillissement: 2138,5

31-07-2020
8

surseance: 297,7
faillissement: 2176,0
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.0 Algemene inleiding
Bij beschikking d.d. 19 juli 2018 van de rechtbank Noord-Nederland is op haar
daartoe strekkende verzoek voorlopige surséance van betaling verleend aan
W ilderness. Met betrekking tot de aanleiding voor het verzoek w ordt verw ezen
naar hetgeen in dit verslag is gerelateerd onder 1.7 (“Oorzaak
surséance/faillissement”). W ilderness is de hoogste holdingvennootschap in de
Vrijbuiter-groep (zie voor de samenstelling hiervan het hierna onder 1.1
w eergegeven organogram).
De Vrijbuiter-groep exploiteert in Nederland een viertal w inkels in kampeer-,
outdoor- en vrijetijd-benodigdheden in Roden, Gouda, Zaandam en Roermond
(de zgn. “megastores”). Mede in dat verband voert de groep sedert enige
jaren voorts het label van het gerenommeerde tentenmerk “De W aard”, in
w elk kader in Heerde een zgn. De W aard “brandstore” w ordt geëxploiteerd.
Verkoop van producten vond, behalve vanuit de voornoemde w inkels, tevens
plaats vanuit een eigen w ebshop en middels verkoopkanalen van derden (bijv.
W ehkamp). Naast de “B2C” (Business to Consumer) verkoop w as de laatste
jaren tevens sprake van een in omvang (sterk) toenemende “B2B” (Business
to Business) verkoop. Bij dit laatste kan gedacht w orden aan verkoop van
tenten aan organisatoren van festivals, etc.
Ten behoeve van de productie van de De W aard tenten en de B2B “op maat”
producten beschikte de groep over een eigen productiefaciliteit in Tsjechië met
ca 43 w erknemers, w elke w erd geëxploiteerd door de vennootschap naar
Tsjechisch recht JAPIO, spol. s r.o. (hierna: “Japio”), w aarvan de aandelen voor
het merendeel (95%) gehouden w erden door W ilderness.
Bij een eerste inventarisatie w erd de bew indvoerders duidelijk dat de groep al
enige jaren achtereen verlieslatend w as en dat – ondanks diverse pogingen
daartoe – het niet gelukt w as om “het tij te keren” (zie verder ook hierna
onder 1.7 “Oorzaak surséance/faillissement”).
In de maanden voorafgaand aan het verlenen van de surséance van betaling
w as duidelijk gew orden dat de huisbankier (ABN Amro) niet bereid w as om de
financiering nog uit te breiden en tevens dat de aandeelhouders van
W ilderness niet (meer) bereid w aren om nog additioneel (w erk)kapitaal te
verstrekken. Dit leidde ertoe dat de aandeelhouder met inschakeling van een
adviesburo op het gebied van corporate finance/restructuring, gepoogd heeft
tot verkoop van de aandelen en/of (delen van) de activiteiten van de groep te
komen. Daartoe is de markt gericht benaderd, hetgeen ertoe heeft geleid dat
met een tw eetal partijen vergaande gesprekken zijn gevoerd, evenw el zonder
dat dit uiteindelijk tot overeenstemming heeft geleid.
Toen duidelijk w erd dat verkoop van (delen van) de activiteiten van de groep
niet mogelijk bleek, w as dat voor de huisbankier aanleiding om de bancaire
financiering op te zeggen. Omdat op dat moment de schuldeisers niet meer
konden w orden betaald, maar nog (steeds) niet uitgesloten w erd geacht dat
dat na verloop van tijd w el w eer het geval zou kunnen zijn, w erd besloten
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over te gaan tot het verzoeken van verlening van voorlopige surséance van
betaling, teneinde met de aan te stellen bew indvoerders de nog resterende
mogelijkheden te onderzoeken om alsnog op afzienbare termijn tot verkoop
van de activiteiten te komen.
Op dit laatste heeft de directie zich in samenw erking met de bew indvoerders in
de eerste dagen van de surséanceperiode gericht, in het kader w aarvan reeds
op 20 juli tevens door de overige tot de groep behorende vennootschappen
een verzoek tot het verlenen van voorlopige surséance van betaling bij de
rechtbank is ingediend, w elk verzoek op dezelfde dag nog w erd ingew illigd. Dit
w as niet alleen noodzakelijk omdat die overige vennootschappen zich in
dezelfde (slechte) financiële positie bevonden als W ilderness, maar bovendien
om (middels een daartoe door de rechtbank afgekondigde afkoelingsperiode
ex art. 241a Fw ) grip te houden op de diverse activa van de groep, die zich
voornamelijk in het vermogen van die overige vennootschappen bevonden.
Na ca 10 dagen moest evenw el de conclusie w orden getrokken dat – mede ten
gevolge van de vóór de surséance reeds op dat vlak ondernomen
verkenningen – zich in de markt geen mogelijkheden voordeden die op
afzienbare termijn tot een oplossing buiten faillissement zouden leiden. Dit
gegeven, gecombineerd met de omstandigheid dat de groep niet (langer) in
staat w as om aan haar lopende verplichtingen te voldoen, heeft ertoe geleid
dat de bew indvoerders (tezamen met de directie) zich genoodzaakt zagen om
op 31 juli 2018 aan de rechtbank te verzoeken de voorlopige surséance van
betaling in te trekken en gelijktijdig het faillissement van alle tot de groep
behorende vennootschappen uit te spreken.
Tijdens het faillissement is in overleg met de huisbankier (als pandhouder van
de w inkelinventarissen en – voorraden) besloten de w inkels open te houden
en de (uit)verkoop van de voorraden voort te zetten. Gelijktijdig zijn de
mogelijkheden onderzocht om vanuit faillissement alsnog een (hele of
gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten c.q. verkoop van de activa van de
groep te realiseren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een separate verkoop
van het label De W aard en het B2B gedeelte met alle daaraan verbonden
activiteiten en activa (inclusief de verkoop en levering van de aandelen in
Japio). Daarnaast is de gehele voorraad ‘Vrijbuiter’ verkocht aan een koper die
daarmee de w inkelvestigingen in Gouda en Zaandam heeft doorgestart. De
w inkels in Roden en Roermond zijn c.q. zullen w orden ontruimd en opgeleverd
aan de verhuurders.
Hierna w ordt in de diverse hoofdstukken één en ander nader geduid.

1.1 Directie en Organisatie
De vennootschap W ilderness B.V. is op 15 maart 2010 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 15 maart 2010. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door Navitas B.V. (49%) Kalamaris B.V.
(25,5%) en Kalamaris II B.V. (25,5%). Het bestuur van de vennootschap w ordt
gevormd door Blens management, coaching en consultancy B.V.
De vennootschap Bart Outdoor B.V. is op 22 maart 2004 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 25 maart 2004. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door W ilderness B.V. Het bestuur van de
vennootschap w ordt gevormd door W ilderness B.V.
De vennootschap Vrijbuiter Vastgoed B.V. is op 6 december 2000 opgericht en
in het Handelsregister ingeschreven sedert 12 december 2000. De aandelen

van de vennootschap w orden gehouden door W ilderness B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door W ilderness B.V.
De vennootschap Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. is op 31 mei 1990 opgericht en
in het Handelsregister ingeschreven sedert 1 juni 1990. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door Vrijbuiter Vastgoed B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door W ilderness B.V.
De vennootschap De Kampeerw inkel B.V. is op 31 maart 2004 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 9 april 2004. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. Het
bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door Kampeerhal De Vrijbuiter
B.V.
De vennootschap Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. is op 2 november 2007
opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 6 november 2007. De
aandelen van de vennootschap w orden gehouden door Kampeerhal De
Vrijbuiter B.V. Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door
W ilderness B.V.
De vennootschap Kampeerhal De Vrijbuiter Roermond B.V. is op 7 september
2009 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 10 september
2009. De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door Kampeerhal
De Vrijbuiter B.V. Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door
W ilderness B.V.
Bart Outdoor B.V. heeft de personeelsleden voor de inkoop, administratie en
marketing in dienst en het w inkelpersoneel is in dienst bij Kampeerhal De
Vrijbuiter B.V., De Kampeerw inkel B.V., Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. en
Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V.
Voornoemde vennootschappen maken allen onderdeel uit van de Vrijbuitergroep, w elke is w eergegeven in het als bijlage aan dit verslag gehechte
organogram (*).
In de achterliggende verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de
curatoren voor een belangrijk deel bestaan uit het (nader) afronden van
diverse aspecten verbonden aan het voortzetten van de onderneming en de
daarop volgende doorstart c.q. verkoop van activa als beschreven in verslag 1.
De meeste aandacht ging daarbij uit naar afw ikkeling van nog resterende
eigendomsvoorbehouden met daaraan verbonden afrekeningen, (nadere)
financiële afrekening met de pandhouder, afw ikkeling van opgezegde
huurovereenkomsten en verkoop van de nog aanw ezige activa in de vestiging
Roden.
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Curatoren hebben de betreffende w erkzaamheden voortgezet w aarbij het
zw aartepunt is komen te liggen op de financiële en fiscale afw ikkeling van de
voortzettingsperiode (w aaronder de afrekening met de pandhouder) hetgeen
gelet op de omvangrijke geld- en goederenstroom een complexe exercitie is.

19-04-2019
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

08-10-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

08-10-2018
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Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, hebben curatoren de
verzekeringen opgezegd, behalve voor zover verzekeringsdekking tijdens het
faillissement nog in stand diende te blijven in verband met de nog lopende
activiteiten in verband met verkoop van de activa (zie ook sub 6.1). Curatoren
zijn nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met de
beëindiging van de verzekeringen.
De premiebetalingen ter zake van de tijdens het faillissement vooralsnog voort
te zetten verzekeringen w orden uit de exploitatieopbrengst voldaan.
De resterende verzekeringen zijn w egens het staken van de
voortzettingsactiviteiten inmiddels door de curatoren beëindigd.

22-01-2019
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1.4 Huur
Het distributiecentrum te Kolham alsmede de w inkelpanden te Roden,
Zaandam, Gouda, Roermond en Heerde w orden door de verschillende
vennootschappen gehuurd van verschillende verhuurders tegen verschillende
condities. Er w as in alle gevallen sprake van enige maanden huurachterstand.
Daar w aar dit aan de orde w as, zijn de namens gefailleerden gestelde
bankgaranties door de verhuurders uitgew onnen.

08-10-2018
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De huurovereenkomsten van de w inkelpanden te Gouda, Heerde, Roermond,
Zaandam, Roden alsmede van het distributiecentrum in Kolham zijn door de
betreffende verhuurders ingevolge artikel 39 Fw opgezegd dan w el in overleg
met curatoren met w ederzijds goedvinden beëindigd.
In Roden w as voorts sprake van een tw eetal overeenkomsten van
onderverhuur aan de ANW B en Grand Café, w elke eveneens (in onderling
overleg) zijn beëindigd.
Al dan niet ontruimde oplevering van alle huurlocaties heeft inmiddels aan de
verschillende verhuurders plaatsgevonden.

22-01-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap kent haar oorsprong in 1985, w anneer grondlegger Jaap van
Zuijlekom in Roden begint met kampeerhal (van destijds ca 1.200 m2). De
combinatie van een ruim assortiment en scherpe prijzen zorgde voor klandizie
uit heel Nederland, de Duitse grensstreek en België. Begin jaren negentig
w ordt een eigen tentenfabriek in Tsjechië gekocht om middels zelf
geproduceerde tenten het prijspeil te kunnen controleren. De omvang van het
w inkeloppervlak groeit in de loop der jaren tot ca 20.000 m2.
In 2000 w ordt het gerenommeerde tentenmerk De W aard overgenomen. Deze
overname markeert het hoogtepunt van de ontw ikkeling onder oprichter Van
Zuijlekom, die in 2004 de leiding van het bedrijf en de meerderheid van zijn
aandelen overdraagt aan tw ee van zijn medew erkers. Enkele jaren daarna
verkoopt de oprichter ook zijn nog resterende aandelenbelang en trekt zich
geheel uit de onderneming terug.
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Onder de nieuw e directie w ordt een nieuw e strategie ingezet, die op verdere
groei is gericht, in het bijzonder door middel van uitbreiding van het aantal
w inkels in Nederland. In Gouda w ordt in 2008 een tw eede w inkel geopend.
Daarna volgen de w inkels in Roermond (2010) en (middels overname van een
concurrerende onderneming) Zaandam (2011). Ter financiering van de groei en
daarmee gepaarde investeringen w ordt extra vreemd kapitaal aangetrokken,
zow el middels een investeerder als middels uitbreiding van de bancaire
financiering.
Aan de met de uitbreiding van de financiering verbonden extra rente- en
aflossingsverplichtingen verw achten directie en investeerder te kunnen
voldoen, gelet op de geprognotiseerde hogere omzetten en resultaten. Maar
de omzetgroei blijft uit.
Van de oorza(a)k(en) hiervan hebben curatoren nog geen helder beeld
gekregen. Door de directie ten tijde van de surséance van betaling (die dan
nog maar relatief kort geleden is aangesteld) w ordt gew ezen op een gestaag
afnemende kampeermarkt, alsmede de concurrentie van (met name de grote)
w ebw inkels en w inkelgiganten. Daar staat tegenover dat evenw el de outdoor
markt en ook de omzet uit de B2B groeiend is en dat w inkels die actief zijn in
dezelfde sector (zie bijvoorbeeld Bever) w el succesvol lijken te zijn. Mogelijk is
niet voldoende tijdig ingespeeld op de marktontw ikkelingen en zijn er – voor
de klant - onvoldoende duidelijke keuzes gemaakt voor w at betreft de
profilering en w as de concurrentie aan met name de boven- en onderkant van
de markt aantrekkelijker.
De Vennootschap is sedert de acquistie van de laatste w inkel in Zaandam
steeds verlieslatend gew eest. In het (gebroken) boekjaar 2012/13 loopt het
verlies zelfs op tot meer dan vijf miljoen euro en is er sprake van een negatief
eigen vermogen van ruim vier miljoen euro. Om hieraan enigszins het hoofd te
bieden w ordt de huisbankier ABN Amro bereid gevonden om een substantieel
deel van haar leningen kw ijt te schelden en voorts w ordt met de investeerder
een “equity for debt” afspraak gemaakt.
In het najaar van 2013 w ordt bovendien Navitas c.s. als grootaandeelhouder
betrokken. Het bij deze vennootschap beschikbare kapitaal, alsmede de
retailkennis, moeten voor nieuw e impulsen zorgen. Ondanks dat diverse
genomen maatregelen w el enig effect lijken te hebben gesorteerd, blijft er
evenw el sprake van verlieslatendheid, met uiteindelijk als gevolg het verzoek
tot verlening van voorlopige surséance van betaling als hiervóór reeds onder
1.0 geschetst.
Curatoren zullen het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
Curatoren hebben inmiddels een aanvang gemaakt met het vervolgonderzoek
hetgeen vanw ege het feit dat diverse personen en partijen gehoord zullen
w orden nog geruime tijd kan duren.
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Curatoren hebben inmiddels een aanvang gemaakt met het vervolgonderzoek
hetgeen vanw ege het feit dat diverse personen en partijen gehoord zullen
w orden nog geruime tijd kan duren.

19-04-2019
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Curatoren verw achten in de komende verslagperiode tot een afronding te
kunnen komen.

06-11-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
405

08-10-2018
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Toelichting
Op de datum van uitspraken van de faillissementen w aren er in totaal 405
personeelsleden in dienst.
1. W ilderness B.V.: 1
2. Bart Outdoor B.V.: 42
3. Vrijbuiter Vastgoed B.V.: 4. Kampeerhal De Vrijbuiter B.V.: 170
5. De Kampeerw inkel B.V. 56
6. Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V.: 86
7. Kampeerhal De Vrijbuiter Roermond B.V.: 50

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
405

08-10-2018
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Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-7-2018

405

Curatoren hebben na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 31 juli 2018 opgezegd.

totaal

405

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissarissen, w erknemers en het UW V. Tevens hebben er op 31 juli
2018 in Roden, Roermond, Gouda en Zaandam bijeenkomsten met het
voltallige personeel plaatsgevonden w aarbij de gevolgen van het faillissement
voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is gegeven over een mogelijke
doorstart en voortzetting der activiteiten bij w elke bijeenkomst ook
medew erkers van het UW V aanw ezig zijn gew eest om tekst en uitleg over de
(administratieve) afw ikkeling van de loongarantieregeling te geven en de
daartoe benodigde formulieren uit te reiken en w eer in te nemen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-10-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curatoren hebben - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – bedrijfsmiddelen aangetroffen (voornamelijk
bestaande uit inventariszaken) w elke in opdracht van de pandhouder door
NTAB zijn getaxeerd. Al deze zaken zijn (voor zover geen leasezaken en/of
vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig (stil) verpand aan de
ABN AMRO Bank N.V.

08-10-2018
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Verkoopopbrengst
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart van de w inkels te Heerde,
Gouda en Zaandam heeft verkoop van de bijbehorende inventarissen aan de
tw ee doorstartende partijen plaatsgevonden. Zie verder onder 6.3.
De resterende inventariszaken in het distributiecentrum Kolham en de
vestiging Roden zullen w orden geveild. De veiling van de inventaris van de
vestiging Roermond vond inmiddels plaats en is afgerond. Opbrengst van deze
veiling bedraagt € 17.860,-- (ex opgeld en BTW ).
Boedelbijdrage
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn curatoren en de
pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen. Verw ezen w ordt naar 6.6
van dit verslag
De veiling van de inventaris en het rollend materieel van het distributiecentrum
te Kolham heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een
opbrengst ad € 119.488,00 (excl. opgeld en BTW ).
De veiling van de inventaris en het rollend materieel van de megastore te
Roden heeft uiteindelijk niet meer ten behoeve van curatoren plaatsgevonden
daar zich vlak voor de veiling een onderhandse koper bij curatoren heeft
aangediend (die voornemens is op de betreffende locatie een soortgelijke
w inkel te openen) aan w ie deze zaken met toestemming van de rechtercommissaris voor een bedrag ad € 185.000,- zijn verkocht. Deze koper heeft
de veiling vervolgens voor haar rekening en voor het deel van de zaken dat zij
niet w ilde gaan gebruiken doorgang laten vinden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

22-01-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op het merendeel van de aangetroffen
bedrijfsmiddelen, zodat nu de relevante belastingschulden de vermoedelijke
opbrengst van de bodemzaken zullen overschrijden, de opbrengst daarvan via
de boedel zal lopen.

08-10-2018
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Verslag 4: Uit hoofde van de verkoopopbrengst bodemzaken ontvangt de
boedel bij de eindafrekening met de ABN Amro bank N.V. in totaal een bedrag
ad € 401.429,94 deels incl. BTW .

25-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-10-2018
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De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet.

22-01-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk portefeuille van enige omvang aangetroffen.

08-10-2018
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Curatoren hebben - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschappen – een omvangrijke voorraad (verspreid over het
distributiecentrum en de diverse w inkels) aangetroffen w elke in opdracht van
de pandhouder door NTAB zijn geïnventariseerd. Al deze zaken zijn (voor zover
niet vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig (stil) verpand aan
de ABN AMRO Bank N.V.
Verkoopopbrengst
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart van de w inkels te Heerde (De
W aard), alsmede te Gouda en Zaandam (Vrijbuiter) heeft verkoop van de
bijbehorende voorraden aan de tw ee doorstartende partijen plaatsgevonden.
Zie verder onder 6.3.
Boedelbijdrage
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn curatoren en de
pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen. Verw ezen w ordt naar 6.6
van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van met het
realiseren van de verkoop verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

08-10-2018
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Toelichting andere activa
Er zijn naast het immaterieel actief en de aandelen in Japio SpOl SR.O (een
fabriek in Tsjechië) als andere activa een aantal merkrechten aangetroffen.
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Verkoopopbrengst
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart van de w inkels te Heerde (De
W aard), alsmede te Gouda en Zaandam (Vrijbuiter) heeft verkoop van de
diverse bijbehorende andere activa aan de tw ee doorstartende partijen
plaatsgevonden. Zie verder onder 6.3.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

08-10-2018
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Toelichting debiteuren
Gezien de aard van de bedrijvigheid van de w inkels is slechts een beperkte
handelsdebiteuren portefeuille aangetroffen, w elke is verbonden aan de B2Bactiviteiten. Daarnaast is een zeer omvangrijke vordering op W ehkamp
aangetroffen uit hoofde van een samenw erkings/w ederverkoop overeenkomst
w aarbij W ehkamp als online verkoopkanaal voor Vrijbuiter-producten diende.
Voorts is een omvangrijke vordering op Adyen aangetroffen uit hoofde van de
w ebshopverkopen. Tenslotte hebben curatoren een veelheid aan
intercompany vorderingen aangetroffen. Al deze vorderingen zijn rechtsgeldig
(stil) verpand aan ABN Amro Bank N.V.

08-10-2018
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Opbrengst
Met W ehkamp is inmiddels tot een definitieve afrekening gekomen uit hoofde
w aarvan door haar een bedrag ad € 555.316,53 is voldaan. Met Adyen dient
nog tot een definitieve afrekening te w orden gekomen. In het kader van een
voorlopige afrekening is door haar een bedrag ad € 133.000,- voldaan. De
betalingen zijn op de zakelijke rekening van gefailleerden bij ABN-AMRO Bank
bijgeschreven.
Met de incasso van de handelsdebiteuren is een aanvang gemaakt.
De intercompany vorderingen zijn, in verband met de omstandigheid dat
inmiddels al verbonden vennootschappen in staat van faillissement verkeren,
oninbaar gew orden.
Boedelbijdrage
Met de pandhouder is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling
overeengekomen.
In verslag 1 is per abuis melding gemaakt van een bestaande vordering op
Adyen uit hoofde van de w ebshopverkopen w aarop een bedrag ad € 133.000,zou zijn voldaan. Dit betrof echter de vordering op Afterpay uit hoofde van
w ebshopverkopen ad € 145.941,46 die door Afterpay is voldaan. Op Adyen
bestond op dat moment een vordering ad € 275.210,18 uit hoofde van
w ebshopverkopen en pin en creditcardtransacties.

22-01-2019
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Zoals gesteld is de Afterpay vordering reeds gedurende de eerste
verslagperiode op de zakelijke rekening van gefailleerden bij de ABN-AMRO
Bank bijgeschreven. De vordering op Adyen ad € 275.210,18 is gedurende de
tw eede verslagperiode op een bedrag ad € 20.000,- na bijgeschreven op de
zakelijk rekening van gefailleerden bij de ABN-AMRO Bank. Het resterende deel
zal nog w orden nabetaald zodra blijkt dat Adyen geen refunds en/of
chargebacks meer verw acht.
Verslag 4: Uit hoofde van de boedelbijdrage debiteurenincasso ontvangt de
boedel bij de eindafrekening met de ABN Amro bank N.V. in totaal een bedrag
ad € 38.195,73.

25-07-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curatoren hebben tal van de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
verricht en (incasso)contacten met de diverse betrokken partijen onderhouden.

08-10-2018
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Curatoren hebben daar w aar noodzakelijk de betreffende w erkzaamheden
voortgezet.

22-01-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9.740.760,07

08-10-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN-AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde
vennootschappen verstrekte kredietfaciliteiten, w aarbij allen hoofdelijk
aansprakelijk zijn, per datum surséance van betaling een bedrag ad €
9.740.760,07 te vorderen exclusief boeterenten, provisie en kosten.

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschappen hebben voor een aantal personenauto’s,
copiers en hefttrucks/palletw agens leasecontracten afgesloten met diverse
leasemaatschappijen. Het betreffen merendeels operational
leaseovereenkomsten of huurkoopovereenkomsten zonder overw aarde in de
objecten. Alle zaken zijn of geretourneerd aan de betreffende
leasemaatschappijen of de kopers van de activa hebben de
leaseovereenkomst overgenomen en voortgezet.

08-10-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschappen zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van
ABN-AMRO Bank N.V.:
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- Een pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen (w aaronder
intercompany vorderingen) en intellectuele eigendomsrechten, zoals
merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten en databankrechten.
- Een pandrecht op de aandelen in De Kampeerw inkel B.V., Kampeerhal de
Vrijbuiter Gouda B.V., Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V., Kampeerhal de
Vrijbuiter B.V., Vrijbuiter Vastgoed B.V. en Bart Outdoor B.V.
Het pandrecht op de aandelen in Vrijbuiter Vastgoed B.V. en Bart Outdoor B.V.
geldt ook voor de financiering die de bank heeft verstrekt aan W ilderness B.V.
- Een pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van
hoofdelijke verbondenheid.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de
positie van separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Direct nadat voorlopige surseance van betaling is verleend hebben de
bew indvoerders/curatoren de brancheorganisatie hieromtrent geïnformeerd
w aarbij schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud
zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Vele leveranciers hebben zich direct
gemeld, maar ook vele leveranciers hebben - mede door de vakantieperiode –
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pas later een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Uiteindelijk
hebben ruim honderd schuldeisers/leveranciers hierop een beroep gedaan,
w elke alle door curatoren zijn beoordeeld.
Curatoren hebben vanaf datum surseance de aangetroffen voorraden vanuit
de w inkels verkocht, w aarbij de rechten van de schuldeisers zijn/ w orden
gerespecteerd. Medio augustus 2018 zijn de schuldeisers nader geïnformeerd
door de curatoren over de ontw ikkelingen in het faillissement en is aan hen
een keuze geboden, dit omdat er op dat moment onvoldoende interesse w as
van belangstellenden in een doorstart van de w inkels. Schuldeisers konden de
geclaimde zaken laten verkopen door de curatoren met kortingen tegen een
bepaald percentage van de inkoopw aarde of van de verkoopw aarde (indien de
verkoopw aarde onder de inkoopw aarde zakt) ofw el de goederen ophalen.
Een deel van de schuldeisers heeft aangegeven de goederen te w illen
ophalen, w aarvoor door curatoren NTAB is ingeschakeld om dit in goede banen
te leiden. Begin september 2018 zijn er ophaaldagen georganiseerd en zijn er
specifieke afspraken gemaakt met schuldeisers teneinde de goederen op te
halen. De goederen stonden voor de schuldeisers geseald klaar op pallets,
w aarbij voorafgaand alle mee te nemen goederen w aren gescand.
Eveneens begin september hebben curatoren middels een met Vervat gesloten
activaovereenkomst alsnog overeenstemming bereikt over een doorstart van
de w inkels in Zaandam en Gouda, in het kader w aarvan alle toen nog
aanw ezige voorraden (derhalve inclusief de voorraden in Kolham, Roermond en
Roden) zijn verkocht. Die schuldeisers, die ervoor gekozen hebben de
goederen te laten verkopen door curatoren, zijn hierover geïnformeerd.
Curatoren hebben nadien geen goederen meer verkocht en hebben in de
activaovereenkomst bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig
gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor
te vrijw aren.
Curatoren hebben zeer intensief contact gehad, en nog steeds, met de
schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud, dan w el met hun advocaten. In
de komende verslagperiode zullen curatoren zich bezighouden met de
financiële afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden.
Curatoren hebben zich intensief bezig gehouden met de financiële afw ikkeling
van de eigendomsvoorbehouden zulks in nauw overleg met het NTAB en de
ABN-AMRO Bank. Inmiddels is op een enkele uitzondering na het gehele
bestand van een kleine honderd door curatoren erkende schuldeisers met een
eigendomsvoorbehoud (financieel) afgedaan.
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Verslag 4: De w erkzaamheden zijn voor zover nog nodig voortgezet. Door de
curatoren is aan de bank een concept-afrekening toegezonden w elke door de
bank inmiddels is goedgekeurd, zodat thans de finale afw ikkeling kan
plaatsvinden. Zie ook 6.2
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Inmiddels heeft de afrekening met de bank plaatsgevonden uit hoofde
w aarvan in totaal een bedrag ad € 2.506.873,14 op de boedelrekening is
ontvangen.

06-11-2019
5

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Curatoren hebben diverse berichten van schuldeisers ontvangen die
aanspraak maakten op een recht van retentie w aarna de curatoren deze
zaken op de voet van artikel 60 lid 2 Fw hebben opgeëist en verkocht onder
aantekening van de voorrang van de retentor op de opbrengst.
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De in verslag 2 genoemde w erkzaamheden zijn voortgezet.

19-04-2019
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5.7 Reclamerechten
Curatoren hebben geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn curatoren en de
pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen. Verw ezen w ordt naar 6.6
van dit verslag.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben tal van inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden, w aarbij
besprekingen zijn gevoerd en uitvoerig is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappijen en leveranciers
c.q. hun advocaten.

08-10-2018
1

De betreffende w erkzaamheden zijn voortgezet.

22-01-2019
2

De betreffende w erkzaamheden zijn voortgezet.

19-04-2019
3

Verslag 4: De betreffende w erkzaamheden zijn voor zover nog nodig
voortgezet w aarbij het zw aartepunt heeft gelegen bij het voorbereiden en
afw ikkelen van de eindafrekening met de ABN Amro Bank N.V.

25-07-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen formele voortzetting der exploitatie als bedoeld in artikel 98 Fw
plaatsgevonden. W el heeft er in de diverse w inkelfilialen in het kader van een
geleidelijke liquidatie in overleg tussen curatoren en de
huisbankier/pandhouder (uit)verkoop van de daar aanw ezige voorraden
plaatsgevonden met gebruikmaking van het ontslagen personeel in de
opzegtermijn w aarbij met de pandhouder afspraken zijn gemaakt over het uit
de opbrengst betalen van noodzakelijke liquidatiekosten en het verdelen van
de resterende opbrengsten, w aarvan onderdeel uitmaakt dat de pandhouder
zich niet verhaalt op de omzetbelasting.
W egens het verstrijken van de opzegtermijn van het personeel van de
vennootschappen op 1 september en 10 september 2018 hebben curatoren
toestemming gevraagd en gekregen om met inhuur van een deel van het oude
personeel de geleidelijke liquidatie voort te zetten, teneinde zoveel mogelijk
van de voorraden nog te verkopen in de periode dat de huurruimtes nog ter
beschikking van curatoren staan. Tijdens dit uitverkooptraject is ten aanzien
van de w inkels te Gouda en Zaandam alsnog een doorstart gerealiseerd
w aarbij ook alle voorraden van de w inkel te Roden en het distributiecentrum te
Kolham zijn verkocht. De uitverkoop is toen gestaakt en het ingehuurde
personeel is ingezet om de logistieke afw ikkeling van de doorstart te
ondersteunen. Per 1 oktober 2018 is aan de inhuur van personeel door
curatoren een einde gekomen.

6.2 Financiële verslaglegging

08-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Bij een volgend verslag zal nader financieel verslag van deze geleidelijke
liquidatieverkopen kunnen w orden gedaan, aangezien er thans nog definitieve
afrekeningen dienen te w orden opgesteld. Curatoren verw achten op basis van
voorlopige ramingen een liquidatie-/exploitatieopbrengst voor de boedel van €
1.000.000,- of meer. Bij w ege van voorschot op deze opbrengst heeft de
pandhouder inmiddels een bedrag ad € 500.000,-- aan de boedel betaalbaar
gesteld.

08-10-2018
1

Curatoren zijn nog doende met het opstellen van het nader financieel verslag
en beperken zich thans tot de mededeling dat de voorlopige ramingen
gehandhaafd blijven.

22-01-2019
2

Curatoren zijn inmiddels in de afrondende fase gekomen van het opstellen van
het nader financieel verslag en dienen daaromtrent nog nader overleg met de
pandhouder en de Belastingdienst te voeren

19-04-2019
3

Bij het volgende verslag zal als bijlage het definitieve financieel verslag inzake
de voortzetting w orden bijgevoegd. Voorlopige raming komt uit op een
liquidatie/exploitatieopbrengst van de boedel van ca € 1.027.000 en een door
de pandhouder aan de boedel af te dragen bedrag aan BTW van circa €
1.800.000,-.

25-07-2019
4

Separaat is het definitieve financieel exploitatieverslag bijgevoegd. De
liquidatie/exploitatieopbrengst voor de boedel is uitgekomen op €
1.026.853,84 en een door de pandhouder aan de boedel af te dragen bedrag
aan BTW ad € 1.732.894,50. De afrekening met de ABN-AMRO Bank heeft
inmiddels plaatsgevonden (zie sub 5.5)

06-11-2019
5

Curatoren zijn met de Belastingdienst in overleg over de fiscale afw ikkeling van
de voortzettingsperiode.

07-02-2020
6

Curatoren zijn in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
Belastingdienst.

14-05-2020
7

Curatoren zijn in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
Belastingdienst.

31-07-2020
8

De afw ikkeling bij de fiscus is/w ordt vertraagd door het feit dat de
oorspronkelijke behandelend ambtenaar is opgevolgd door een nieuw e
persoon alsmede door de gevolgen van de corona-crisis.
In de hiervoor omschreven situatie is nog steeds geen verandering gekomen
ondanks herhaald rappelleren zijdens curatoren.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

06-11-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben tal van met deze geleidelijke liquidatie verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn intensief
gecoördineerd en administratief begeleid door curatoren in samenspraak met
de pandhouder en het NTAB.

08-10-2018
1

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet.

22-01-2019
2

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet (zie
ook sub 1.0).

19-04-2019
3

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet (zie
ook sub 1.0).

25-07-2019
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Curatoren hebben onmiddellijk na uitspraak van de voorlopige surséance van
betaling de activa bestaande uit roerende zaken (inventaris en voorraad),
aandelen, merkrechten en immaterieel actief laten inventariseren en -voor
zover nodig - taxeren door NTAB, w aarna deze zaken middels een digitale
dataroom, w aartoe toegang kon w orden verkregen na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst, aan alle gegadigden die zich bij curatoren
hebben gemeld, te koop zijn aangeboden met het verzoek bij een bieding aan
te geven hoeveel personeelsleden men een (arbeids)overeenkomst zou w illen
aanbieden. De biedingstermijn sloot op 6 augustus 2018.
Er w aren vijftig mogelijke gegadigden w aarvan er veertien biedingen hebben
uitgebracht w elke varieerden van alleen de biedingen op de merkrechten of de
w ebshop tot biedingen op het totaal van alle activa. Naar aanleiding van de
uiteindelijke biedingen en de daarbij getoonde belangstelling, bleek het in de
rede te liggen om het merk De W aard met bijbehorende w inkel in Heerde
tezamen met de productiefaciliteit in de Tsjechische vennootschap Japio
afzonderlijk te verkopen.
Uiteindelijk resulteerde dit voor het De W aard label c.a.in één doorstart
kandidaat, met w ie verder is onderhandeld. Dit heeft – na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris en met instemming van de
pandhouder - op 14 augustus 2018 geleid tot overeenstemming met de
Sunshine Group, w aarbij koper de verplichting op zich heeft genomen om van
het totale personeelsbestand in Nederland per uiterlijk 1 september 2018 in
ieder geval zes mensen te w erk te stellen, w aarmee voor dit onderdeel de
w erkgelegenheid volledig is behouden en tevens het voortbestaan van de
fabriek in Tsjechië (Japio) met de daaraan verbonden w erkgelegenheid (43) is
gew aarborgd.
De biedingen op de resterende onderdelen van de Vrijbuiter-groep w aren van
dien aard dat curatoren in samenspraak met de pandhouder hebben moeten
besluiten de ingezette geleidelijke liquidatie te vervolgen, daar zulks tot een
aanmerkelijk hogere opbrengst zou leiden. Hiermee geconfronteerd, hebben
diverse gegadigden na verloop van tijd hun initiële biedingen heroverw ogen,
hetgeen eind augustus 2018 tot nieuw e onderhandelingen met deze partijen
heeft geleid. Uiteindelijk heeft dit – na verkregen toestemming van de rechtercommissaris en met instemming van de pandhouder – per 7 september 2018
geresulteerd in overeenstemming met Confashion Holding B.V. over een
doorstart van de w inkels te Gouda en Zaandam met overname van alle
Vrijbuiter voorraden, w aarbij koper de verplichting op zich heeft genomen om
van het totale personeelsbestand per uiterlijk 10 september 2018 een nader
te bepalen aantal mensen te w erk te stellen, w aarmee ook voor dit onderdeel
een aanmerkelijk deel van de w erkgelegenheid is behouden.

6.5 Verantwoording

08-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Curatoren hebben zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart te
verw ezenlijken w aardoor gegadigden voor alleen (één of enkele van)
bedrijfsmiddelen, voorraden, merkrechten en/of w ebshop zijn afgevallen.
Voor de vestiging Roermond is geopteerd voor ontruiming van deze locatie in
verband met een omvangrijke verbouw ing daarvan, die geen uitstel kon lijden.
De voorraden zijn vanuit Roermond overgebracht naar de overige locaties en
van daaruit meegegaan in de (uit)verkoop.
Met betrekking tot de vestiging Roden is, bij gebrek aan serieuze
belangstelling, geen doorstart mogelijk gebleken, w aarbij w ellicht de omvang
van het complex en de daaraan verbonden onderhoudsverplichting een rol
zullen kunnen hebben gespeeld. De aldaar aanw ezig voorraden zijn
meegegaan in de verkoop aan Confashion Holding B.V.
De opbrengsten, die uiteindelijk aldus zijn gerealiseerd, zijn hoger dan de
getaxeerde liquidatiew aarden. Er is een substantieel bedrag w egens Goodw ill
bedongen en de curatoren hebben onder de gegeven omstandigheden een zo
groot mogelijk deel van de w erkgelegenheid w eten te behouden.

6.6 Opbrengst

08-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De W aard c.a.

08-10-2018
1

In het kader van deze verkoop zijn verkocht de navolgende activa:
a. de Roerende Zaken;
b. de Voorraden;
c. de Goodw ill;
d. de Merkrechten;
e. de Aandelen;
f. de Intercompany-vordering;
De koopprijs voor deze activa bedraagt exclusief omzetbelasting € 1.050.000,-(zegge: éénmiljoenvijftigduizend euro).
Van deze opbrengst komt – naast de hierna onder 6.6 genoemde
boedelbijdrage - een bedrag van € 74.829,-- toe aan de boedel.
Vrijbuiter
In het kader van deze verkoop zijn verkocht de navolgende activa:
a. de Voorraden;
b. de Roerende Zaken;
c. de Goodw ill;
d. de Domeinnaam;
e. de Merkrechten;
De koopprijs voor deze activa bedraagt exclusief omzetbelasting €
2.282.670,50,-- (zegge:
tw eemiljoentw eehonderdtw eeëntachtigduizendzeshonderdzeventig euro en
vijftig eurocent). Deze koopprijs is nog verandering onderhevig in verband met
nacalculatie op basis van telling van de voorraden. Naar het zich laat aanzien
ligt een bijstelling naar beneden in de rede.
Van deze opbrengst komt – naast de hierna onder 6.6 genoemde
boedelbijdrage - een bedrag van € 111.170,-- toe aan de boedel, met daarbij
het voorbehoud dat nog een correctie kan plaatsvinden in verband met een
hierin begrepen opbrengst voor merkrechten.

Toelichting
De nacalculatie op basis van telling van de voorraden heeft inmiddels
plaatsgevonden uit hoofde w aarvan door de pandhouder ABN-AMRO Bank N.V.
een bedrag ad € 305.595,93 op de koopprijs is gerestitueerd aan de koper.

6.7 Boedelbijdrage

22-01-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De W aard

08-10-2018
1

Uit hoofde van deze verkoop komt aan de boedel een definitieve
boedelbijdrage toe van € 40.000,-- exclusief BTW .
Vrijbuiter
Uit hoofde van deze verkoop komt aan de boedel een nog aan finale
afstemming onderhevige boedelbijdrage toe van ca € 37.500,-- exclusief BTW .

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben zeer omvangrijke met de (voorbereiding van de) verkoop verband
houdende w erkzaamheden plaatsgevonden, onder andere bestaande uit
inventarisatie, het voeren van onderhandelingen en besprekingen, opstellen
van koopovereenkomsten, onderhouden van mondelinge en schriftelijke
contacten met alle betrokkenen en het afw ikkelen van de activatransacties.

08-10-2018
1

Daar w aar noodzakelijk voor de afw ikkeling van de transacties zijn de
betreffende w erkzaamheden voortgezet.

22-01-2019
2

Daar w aar noodzakelijk voor de afw ikkeling van de transacties zijn de
betreffende w erkzaamheden voortgezet.

19-04-2019
3

Daar w aar noodzakelijk voor de afw ikkeling van de transacties zijn de
betreffende w erkzaamheden voortgezet.

25-07-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschappen een ordentelijke administratie aangetroffen die
aan de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.

08-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn steeds tijdig
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

08-10-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over het laatste volledige (gebroken) boekjaar 2016/2017 beschikken de
curatoren over een concept jaarrekening, w aarin geen controleverklaring van
de accountant is opgenomen. In de jaarrekening over 2015/2016 is een
goedkeurende verklaring opgenomen. Curatoren stellen nog een nader
onderzoek in.

08-10-2018
1

Zie sub 1.7 etc.

22-01-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een onderzoek hiernaar achten de curatoren niet opportuun, nu de
gefailleerde vennootschappen allen meer dan vijf jaren geleden w erden
opgericht en een eventuele vordering(en) uit hoofde van niet-volstorting van
de aandelen, voor zover al aan de orde, thans reeds is (zijn) verjaard.

08-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

08-10-2018
1

Toelichting
Curatoren hebben vooralsnog geen aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

22-01-2019
2

19-04-2019
3

25-07-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

08-10-2018
1

Toelichting
Curatoren hebben vooralsnog geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

Toelichting
Zie sub 1.7. Curatoren nemen dit punt mee bij hun nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-01-2019
2

19-04-2019
3

25-07-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curatoren hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

08-10-2018
1

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet.

22-01-2019
2

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet.

19-04-2019
3

De betreffende w erkzaamheden zijn daar w aar noodzakelijk voortgezet.

25-07-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 91.758,32

08-10-2018
1

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 91.758,32
5 De Kampeerw inkel B.V. € 6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € Totaal € 91.758,32
€ 107.359,63
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 91.758,32
5 De Kampeerw inkel B.V. € 15.601,31
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € -

22-01-2019
2

7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € Totaal € 107.359,63
€ 202.835,15

19-04-2019
3

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 5.504,03
5 De Kampeerw inkel B.V. € 101.759,58
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 95.571,54
Totaal € 202.835,15
€ 584.948,04

25-07-2019
4

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 387.616,95
5) De Kampeerw inkel B.V. € 101.759,58 6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V.
€7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 95.571,54
Totaal € 584.948,04
€ 946.990,33

06-11-2019
5

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 251.489,41
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 387.616,95
5) De Kampeerw inkel B.V. € 101.759,58
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 110.552,88
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 95.571,54
Totaal € 946.990,33
€ 945.454,69
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van curatoren, de verschotten en
de verzekering van curatoren, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

07-02-2020
6

1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 251.489,41
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 385.505,78
5) De Kampeerw inkel B.V. € 102.335,08
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 110.552,88
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 95.571,54
Totaal € 945.454,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 212.092,00

08-10-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 84.048,00
3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 85.732,00
5 De Kampeerw inkel B.V. € 18.931,00
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 24.381,00
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € Totaal € 212.092,00
€ 3.367.905,00

22-01-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 3.369.207,00
5 De Kampeerw inkel B.V. € 35.478,00
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00
Totaal € 3.367.905,00
€ 1.838.193,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € -

19-04-2019
3

4
5
6
7

Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 1.569.495,00
De Kampeerw inkel B.V. € 35.478,00
Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00

Totaal € 1.838.193,00
€ 1.842.202,91

25-07-2019
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 158,00
2) Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 1.573.346,91
5) De Kampeerw inkel B.V. €35.478,00
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00
Totaal: 1.842.202,91
€ 1.838.667,00

06-11-2019
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 474,00
2) Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 1.569.495,00
5) De Kampeerw inkel B.V. €35.478,00
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00
Totaal: 1.838.667,00
€ 1.838.832,00

14-05-2020
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Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 639,00
2) Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 1.569.495,00
5) De Kampeerw inkel B.V. €35.478,00
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00
Totaal: € 1.838.832,00
€ 1.839.001,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend.
Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van
de Belastingdienst aangegeven.

31-07-2020
8

1) W ilderness B.V. € 808,00
2) Bart Outdoor B.V. € 135.763,00
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 1.569.495,00
5) De Kampeerw inkel B.V. €35.478,00
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 82.559,00
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 14.898,00
Totaal: € 1.839.001,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

08-10-2018
1

Toelichting
Tot dusverre heeft het UW V nog geen vorderingen ingediend.
€ 10.405,18

19-04-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder
w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van het UW V
aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 5 De Kampeerw inkel B.V. € 5.194,96
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 5.210,22
Totaal € 10.405,18
€ 10.405,18

25-07-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder
w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van het UW V
aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 5) De Kampeerw inkel B.V. € 5.194,96
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 5.210,22
Totaal € 10.405,18
€ 37.025,00
Toelichting
Het UW V heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder
w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van het UW V
aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 21.026,47

06-11-2019
5

3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 5) De Kampeerw inkel B.V. € 5.194,96
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 5.593,35
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 5.210,22
Totaal € 10.405,18
€ 56.919,92
Toelichting
Het UW V heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder
w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende vordering van het UW V
aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 21.026,47
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 19.894,92
5) De Kampeerw inkel B.V. € 5.194,96
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 5.593,35
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 5.210,22
Totaal € 56.919,92

8.4 Andere pref. crediteuren

07-02-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

08-10-2018
1

Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend
€ 11.349,78

22-01-2019
2

Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren de volgende vorderingen
ingediend. Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende
vorderingen aangegeven.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. € 2 Bart Outdoor B.V. € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 3.851,91
5 De Kampeerw inkel B.V. € 1.497,87
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 6.000,00
Totaal € 11.349,78
€ 11.349,87

25-07-2019
4

Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren de volgende vorderingen
ingediend. Hieronder w ordt per faillissement de hoogte van de ingediende
vorderingen aangegeven.
1) W ilderness B.V. € 2) Bart Outdoor B.V. € 3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 3.851,91
5) De Kampeerw inkel B.V. € 1.497,87
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 6.000,00
Totaal € 11.349,78

8.5 Aantal concurrente crediteuren
135
Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € 2 Bart Outdoor B.V. - € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. - € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 114 € 493.249,43
5 De Kampeerw inkel B.V. 11 € 19.693,75
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 3 € 12.269,27

08-10-2018
1

7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 7 € 17.286,78
Totaal 135 € 546.084,60
149

22-01-2019
2

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € 2 Bart Outdoor B.V. - € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. - € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 121 € 619.091,54
5 De Kampeerw inkel B.V. 12 € 22.843,00
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 4 € 15.325,21
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 12 € 26.732,00
Totaal 149 € 683.991,75
194

19-04-2019
3

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € 2 Bart Outdoor B.V. - € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. 1 € 34,85
4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 155 € 9.759.173,66
5 De Kampeerw inkel B.V. 17 € 34.735,31
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 8 € 56.086,44
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 13 € 39.428,32
Totaal 194 € 9.889.458,58
193

25-07-2019
4

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 9.757.800,47
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 56.086,44
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 39.428,32
Totaal 193 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 9.889.458,58
197
Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € -

06-11-2019
5

3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 9.757.800,47
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 56.086,44
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 39.428,32
Totaal 193 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 9.888.085,39
227

14-05-2020
7

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06 (1 crediteur)
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85 (1 crediteur)
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 10.128.053,38 (185 crediteuren)
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31 (17 crediteuren)
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49 (9 crediteuren)
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46 (14 crediteuren)
Totaal 227 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 10.295.672,55
223

31-07-2020
8

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06 (1 crediteur)
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85 (1 crediteur)
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 10.143.861,48 (180 crediteuren)
5) De Kampeerw inkel B.V. € 35.105,38 (18 crediteuren)
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49 (9 crediteuren)
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46 (14 crediteuren)
Totaal 223 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 10.311.850,72

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 546.084,60

08-10-2018
1

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € 2 Bart Outdoor B.V. - € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. - € 4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 114 € 493.249,43
5 De Kampeerw inkel B.V. 11 € 19.693,75
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 3 € 12.269,27
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 7 € 17.286,78
Totaal 135 € 546.084,60
€ 683.991,75
Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € -

22-01-2019
2

2
3
4
5
6
7

Bart Outdoor B.V. - € Vrijbuiter Vastgoed B.V. - € Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 121 € 619.091,54
De Kampeerw inkel B.V. 12 € 22.843,00
Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 4 € 15.325,21
Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 12 € 26.732,00

Totaal 149 € 683.991,75
€ 9.889.458,58

19-04-2019
3

Toelichting
Tot dusverre zijn onderstaande concurrente vorderingen per faillissement
ingediend.
Gefailleerde vennootschap Aantal Totaalbedrag
1 W ilderness B.V. - € 2 Bart Outdoor B.V. - € 3 Vrijbuiter Vastgoed B.V. 1 € 34,85
4 Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. 155 € 9.759.173,66
5 De Kampeerw inkel B.V. 17 € 34.735,31
6 Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. 8 € 56.086,44
7 Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. 13 € 39.428,32
Totaal 194 € 9.889.458,58
€ 9.888.085,39

25-07-2019
4

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 9.757.800,47
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 56.086,44
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 39.428,32
Totaal 193 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 9.888.085,39
€ 9.925.790,35

06-11-2019
5

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 9.758.171,18
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46
Totaal 197 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 9.925.790,35
€ 10.295.672,55
Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 10.128.053,38
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31

07-02-2020
6

6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46
Totaal 197 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 10.295.672,55
€ 10.295.672,55

14-05-2020
7

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06 (1 crediteur)
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85 (1 crediteur)
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 10.128.053,38 (185 crediteuren)
5) De Kampeerw inkel B.V. € 34.735,31 (17 crediteuren)
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49 (9 crediteuren)
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46 (14 crediteuren)
Totaal 227 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 10.295.672,55
€ 10.311.850,72

31-07-2020
8

Toelichting
1) W ilderness B.V. - € 2) Bart Outdoor B.V. - € 1.793,06 (1 crediteur)
3) Vrijbuiter Vastgoed B.V. € 34,85 (1 crediteur)
4) Kampeerhal De Vrijbuiter B.V. € 10.143.861,48 (180 crediteuren)
5) De Kampeerw inkel B.V. € 35.105,38 (18 crediteuren)
6) Kampeerhal de Vrijbuiter Gouda B.V. € 89.064,49 (9 crediteuren)
7) Kampeerhal de Vrijbuiter Roermond B.V. € 41.991,46 (14 crediteuren)
Totaal 223 crediteuren voor een totaal bedrag ad € 10.311.850,72

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen de faillissementen, gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen, te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

08-10-2018
1

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

22-01-2019
2

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

19-04-2019
3

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

25-07-2019
4

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

06-11-2019
5

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

07-02-2020
6

Curatoren hebben inventariserende w erkzaamheden verricht en hebben
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren.

14-05-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

08-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

08-10-2018
1

- afw ikkeling eigendomsvoorbehoud dossiers
- afw ikkeling activatransacties
- afw ikkeling afrekening boedel/pandhouder
- begeleiding en afw ikkeling veilingen Kolham en Roden
- debiteurenincasso
- onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken van dit verslag
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

22-01-2019
2

- afw ikkeling eigendomsvoorbehoud dossiers (voor zover nog nodig)
- afw ikkeling activatransacties (voor zover nog nodig)
- afw ikkeling afrekening boedel/pandhouder
- debiteurenincasso
- onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken van dit verslag
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

19-04-2019
3

- afw ikkeling eigendomsvoorbehoud dossiers (voor zover nog nodig)
- afw ikkeling activatransacties (voor zover nog nodig)
- afw ikkeling afrekening boedel/pandhouder
- debiteurenincasso
- onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken van dit verslag
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

25-07-2019
4

- afw ikkeling afrekening boedel/pandhouder
- onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken van dit verslag
In de komende verslagperiode zullen curatoren zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

06-11-2019
5

- afw ikkeling afrekening fiscus
- onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken van dit verslag
Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

14-05-2020
7

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

31-07-2020
8

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

06-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kunnen curatoren hierover nog geen uitspraak doen.

08-10-2018
1

In dit stadium kunnen curatoren hierover nog geen uitspraak doen.

25-07-2019
4

In dit stadium kunnen curatoren hierover nog geen uitspraak doen.

06-11-2019
5

Curatoren streven naar finale afw ikkeling in 2020.

07-02-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

