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Algemene gegevens
Naam onderneming
Valkema Invest B.V., Op=Op Partijgroothandel B.V., Op=Op W inkels B.V. en
Op=Op W ebshop B.V.

30-04-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Valkema Invest
B.V., Op=Op Partijgroothandel B.V., Op=Op W inkels B.V. en Op=Op W ebshop
B.V. (hierna te noemen: "Op=Op") zijn gevestigd te (9321 AK) Peize aan De
W esterd 18.

30-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Op=Op hield zich bezig met het verkopen van (discount) drogisterijartikelen
vanuit 131 eigen w inkels in Nederland en 10 door franchisenemers
geëxploiteerde w inkels in Nederland, Aruba en Curaçao. Het hoofdkantoor en
magazijn zijn gelegen in Peize.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 62.588.511,00

€ -3.771.585,00

€ 36.267.546,00

2017

€ 68.844.787,00

€ -8.250.190,00

€ 37.130.356,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Vorenstaande cijfers zijn afgeleid uit de geconsolideerde jaarrekening 2017
van Op=Op.

30-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1340
Toelichting
Op=Op is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal personeelsleden is
navenant gestegen in de afgelopen jaren.

Boedelsaldo

30-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.345.351,80

30-04-2019
1

Toelichting
In het voormelde boedelsaldo zijn ook de saldi per 29 april 2019 opgenomen
met betrekking tot de ING Bank, Rabobank en het kassaldo. Deze saldi dienen
nog met de doorstarter, de ING Bank en de boedel afgerekend te w orden.
€ 7.757.631,45

02-08-2019
2

Toelichting
In dit saldo (boedelrekening en overige bankrekeningen) zijn nog steeds baten
begrepen die verdeeld moeten w orden tussen (met name) de koper, de boedel
en de bank. Het huidige boedelsaldo is aldus (nog) niet representatief voor het
boedelactief in de faillissementen.
€ 4.827.925,83

12-11-2019
3

Toelichting
De curatoren zijn nog doende de exploitatie van de boedel (w eek 1 van het
faillissement) en de koper (1 april t/m 31 augustus) af te ronden. In de
komende verslagperiode zal het een en ander naar verw achting afgerond
w orden, w aarna het tussentijds financieel verslag aangepast zal w orden. In
dit saldo zijn nog enige baten en kosten begrepen die verdeeld moeten
w orden tussen (met name) de koper, de boedel en de bank.
€ 4.404.330,15

10-02-2020
4

Toelichting
De hiervoor bedoelde financiële afrekeningen met de bank en de koper zijn
nog niet volledig afgew ikkeld, reden w aarom dit saldo nog geen compleet
beeld geeft van het beschikbare boedelactief.
€ 4.157.514,91

12-05-2020
5

Toelichting
De afrekening met de koper is nog niet volledig afgew ikkeld, reden w aarom dit
saldo nog geen compleet beeld geeft van het beschikbare boedelactief.
€ 4.157.514,91

19-08-2020
6

Toelichting
De afrekening met de koper is nog niet volledig afgew ikkeld, reden w aarom dit
saldo nog geen compleet beeld geeft van het beschikbare boedelactief.
€ 3.554.849,91

24-11-2020
7

Toelichting
De afrekening met de koper kan naar alle w aarschijnlijkheid in de komende
verslagperiode afgerond w orden.
€ 3.572.993,02

24-02-2021
8

€ 3.492.211,72

08-06-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-3-2019

30-04-2019
1

t/m
26-4-2019
van
25-4-2019

02-08-2019
2

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

12-11-2019
3

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

10-02-2020
4

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

12-05-2020
5

t/m
30-4-2020
van
1-8-2020

24-11-2020
7

t/m
24-4-2020
van
1-11-2020

24-02-2021
8

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021
t/m
30-4-2021

Bestede uren

08-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

916 uur 48 min

2

563 uur 54 min

3

297 uur 24 min

4

231 uur 30 min

5

120 uur 48 min

6

56 uur 0 min

7

41 uur 12 min

8

31 uur 42 min

9

35 uur 54 min

totaal

2.295 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De behandeling van de faillissementen van Op=Op is om diverse redenen
bew erkelijk gebleken. Zo w as sprake van een groot aantal w erknemers
verspreid over heel Nederland, een groot aantal w inkelfilialen/huurpanden,
veel partijen met w ie afspraken gemaakt moesten w orden, 84 leveranciers met
eigendomsaanspraken, het afw ikkelen van over het voortzetten van de
leveringen c.q. dienstverlening, veel geïnteresseerden voor een doorstart
enzovoort.

30-04-2019
1

In deze verslagperiode zijn 563,9 uren aan de faillissementen besteed. Het
totaal aantal uren komt hiermee op 1.480,7.

02-08-2019
2

In deze verslagperiode zijn 297,4 uren aan de faillissementen besteed. Het
totaal aantal uren komt hiermee op 1.778,1.

12-11-2019
3

In deze verslagperiode zijn 231,5 uren aan de faillissementen besteed. Het
totaal aantal uren komt hiermee op 2.009,6.

10-02-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Valkema Invest B.V. w ordt (middellijk) gevormd door de heren
J. Venema en V. Alkema. Valkema Invest B.V. is op haar beurt 100%
aandeelhouder en bestuurder van Op=Op Partijgroothandel B.V., Op=Op
W inkels B.V. en Op=Op W ebshop B.V.

1.2 Lopende procedures

30-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curatoren zijn niet bekend met lopende procedures.

30-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gelet op het voortzetten van de exploitatie (zie hierna onder 6.1 van het
eerste verslag) hebben de curatoren de verzekeringen w aar nodig voortgezet.

1.4 Huur

30-04-2019
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschappen zijn partij bij een groot aantal
huurovereenkomsten. In de komende verslagperiode zullen de
huurovereenkomsten - met instemming van de rechter-commissaris - met
w ederzijds goedvinden w orden beëindigd c.q. opgezegd.

30-04-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de huurlocaties opgeleverd aan de
betreffende verhuurders. De oplevering is door de koper uitgevoerd, een en
ander in overleg met de curatoren. Met enkele verhuurders is discussie
gevoerd over het gebruik van de huurpanden, maar recentelijk is van de
desbetreffende verhuurders niets meer vernomen. In de aankomende
verslagperiode zullen de (boedel)vorderingen van de verhuurders op de
crediteurenlijst w orden geplaatst. Tevens zal met de energie leveranciers tot
afrekening gekomen moeten w orden met betrekking tot het verbruik van gas,
w ater en electra tijdens de boedelperiode tot aan het moment van oplevering
van een huurpand.

02-08-2019
2

De vorenstaande w erkzaamheden vorderen in die zin dat de meeste
verhuurders en energieleveranciers hun (boedel)vorderingen hebben
ingediend. Er vindt nog overleg plaats met de energieleveranciers over de
afrekeningen.

12-11-2019
3

Met name met de energieleverancier Engie vindt nog overleg plaats over de
eindafrekening van de levering van gas en elektra over de boedelperiode.
Engie is bij deze eindafrekening enkele malen uitgegaan van verkeerde
meterstanden. De laatste eindafrekening is onlangs ontvangen. Deze w ordt nu
gecontroleerd.

10-02-2020
4

De afrekeningen van alle panden w aar Engie energie leverde zijn
gecontroleerd en vervolgens zijn de bevindingen van de curatoren aan Engie
doorgegeven. Hierop is nog geen reactie gekomen. Indien en zodra deze
kw estie is afgerond, zullen de curatoren ook met de koper tot een
eindafrekening te komen.

12-05-2020
5

Engie heeft de curatoren, na diverse rappels, laten w eten binnen enkele
w eken met een reactie op de bevindingen van de curatoren met betrekking tot
het verbruik van de energie tijdens de boedelperiode te komen. Het w achten is
daarop, om vervolgens ook tot de eindafrekening met de koper te kunnen
komen.

19-08-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft regelmatig overleg met Engie
plaatsgevinden. Naar het zich laat aanzien kunnen de boedel en Engie, met
instemming van de doorstarter, naar verw achting binnenkort een regeling tot
stand brengen.

24-11-2020
7

Inmiddels is overeenstemming bereikt met Engie over de eindafrekening.
Deze regeling is voorgelegd aan de koper die daarmee heeft ingestemd.

08-06-2021
9

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curatoren zullen in de komende verslagperiodes een nader onderzoek doen
naar de belangrijkste oorzaak van de faillissementen.

30-04-2019
1

Het onderzoek loopt.

12-11-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1340

30-04-2019
1

Toelichting

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Het aantal personeelsleden w as in het jaar voorafgaand aan het faillissement
beduidend lager. Het aantal w inkels van Op=Op is (ook) het jaar voorafgaand
aan het faillissement (sterk) gegroeid, onder meer door de overname van
diverse Blokkerw inkels.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-10-2020

1340

totaal

1340

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

30-04-2019
1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curatoren hebben op de dag dat het faillissement is uitgesproken contact
opgenomen met het UW V met betrekking tot de ontslagaanzegging en het
organiseren van de personeelsbijeenkomsten. Uit de gesprekken met het UW V
is naar voren gekomen dat het organiseren van personeelsbijeenkomsten,
w aarbij het UW V aanw ezig zou zijn, op de korte termijn niet haalbaar w as. Dit
gelet op het grote aantal personeelsleden die verspreid zijn over heel
Nederland. Daarom hebben de curatoren, in overleg met het UW V en na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de personeelsleden per
brief d.d. 1 april 2019 het ontslag aangezegd.

30-04-2019
1

Bij de voornoemde brief w as een machtigingsformulier gevoegd w aarmee de
formulieren voor de loongarantieregeling op basis van de bij Op=Op
aanw ezige administratie is ingevuld. Door deze w erkw ijze heeft het UW V
kunnen bew erkstelligen dat - ondanks het feit dat de
personeelsbijeenkomsten pas later plaatsvonden - de loongarantieregeling zo
spoedig mogelijk na de uitspraak van het faillissement in w erking is getreden.
Omdat de personeelsbijeenkomsten pas op een later tijdstip zouden
plaatsvinden hebben de curatoren de personeelsleden zoveel mogelijk middels
nieuw sberichten geïnformeerd over de gevolgen en de stand van zaken in de
faillissementen. Daarnaast hebben de curatoren de personeelsleden op het
distributiecentrum (DC) mondeling geïnformeerd.
In de w eek van 8 april 2019 hebben de curatoren, gezamenlijk met het UW V,
een zestal personeelsbijeenkomsten georganiseerd op diverse locaties door
het hele land.
De afw ikkeling van de loonaanspraken van de w erknemers is goed verlopen.
De curatoren hebben ter zake, na de bedoelde bijeenkomsten, geen
bijzonderheden meer vernomen. Een groot aantal w erknemers heeft contact
opgenomen met de curatoren met diverse vragen. Deze vragen zijn
beantw oord en afgehandeld.

02-08-2019
2

In de afgelopen verslagperiode hebben diverse w erknemers contact gezocht
met de curator over het feit dat zij geen jaaropgave over het jaar 2019
hebben ontvangen. Deze w erknemers zijn door de curator geïnformeerd dat
geen jaaropgave w ordt verstrekt en dat aan de hand van de
salarisspecificaties de inkomstenbelasting 2019 ingediend moet w orden bij de
Belastingdienst.

12-05-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(kantoor- en w inkel)inventaris

€ 442.500,00

totaal

€ 442.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Op=Op bestonden -kort gezegd- uit de inventaris
(kantoorinventaris en diverse materiële vaste activa zoals; stellingen,
heftrucks, palletw agens) in het distributiecentrum in Peize en de
w inkelinventaris in de w inkels. Zie verder hierna onder 6.1 van het eerste
verslag (afgew ikkeld).

30-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alle bedrijfsmiddelen betreffen bodemzaken ten aanzien w aarvan de curator conform artikel 57 Fw - de bevoegdheden van de belastingdienst uitoefent.

30-04-2019
1

Gelet op de fiscale vorderingen die blijken uit de administratie van Op=Op ligt
het in de lijn der verw achting dat van dit bedrag geen uitkering aan de
pandhouder zal volgen. Gelet hierop zijn de curatoren geen boedelbijdrage
met betrekking tot de bedrijfsmiddelen overeengekomen met de pandhouder.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curatoren hebben de aanw ezige goederen geïnventariseerd, diverse
besprekingen gevoerd met het bestuur, de bedrijfsmiddelen laten taxeren door
het NTAB en de bedrijfsmiddelen verkocht.

30-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 4.400.000,00

totaal

€ 4.400.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hierna onder 6.1 van het eerste verslag (afgew ikkeld).

30-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hierna onder 6.1 van het eerste verslag (afgew ikkeld).

3.8 Andere activa

30-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill en IE-rechten

€ 500.000,00

€ 250.000,00

totaal

€ 500.000,00

€ 250.000,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa bestaande uit (onder meer) het recht om nieuw e
overeenkomsten met contractspartijen van Op=Op te sluiten,
telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, domeinnamen, merknamen en
logo's, know how goodw ill en overige intellectuele eigendomsrechten van
Op=Op.

30-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hierna onder 6.1 van het eerste verslag (afgew ikkeld).

30-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 465.759,90

totaal

€ 465.759,90

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op=Op heeft diverse vorderingen op (onder meer) de franchisenemers. Het
totale saldo van de debiteuren bedroeg per datum faillissement EUR
465.759,90.

30-04-2019
1

In de eerste verslagperiode hebben de curatoren de debiteuren
geïnventariseerd. In de komende verslagperiode zullen de curatoren de
incassow erkzaamheden ter hand nemen.
De curatoren zijn met de financiële administratie van de faillieten nagegaan
w elke facturen reeds betaald w aren en of sprake is van tegenvorderingen dan
w el (sow ieso) oninbare vorderingen. In overleg met de pandhouder zijn de
resterende debiteuren aangeschreven met het verzoek het openstaande
bedrag te betalen. Het betreft een totaalbedrag van € 144.236,71. Op de
aanschrijving zijn diverse reacties ontvangen die thans bestudeerd w orden.

02-08-2019
2

Er zijn nog geen betalingen gedaan naar aanleiding van de incasso. De meeste
debiteuren hebben bezw aren geuit, w aarop door de curator is gereageerd.

12-11-2019
3

De pandhouder heeft de curator gevraagd een memo te maken over de
debiteurenincasso. Daarna zal met de pandhouder besproken w orden of en
hoe de incasso zal w orden voortgezet.

10-02-2020
4

De curatoren zijn nog met de pandhouder in overleg over de
debiteurenincasso.

12-05-2020
5

De incasso van de vorderingen is voortgezet. Naar het zich laat aanzien
kunnen binnenkort met enkele debiteuren regelingen getroffen w orden.

19-08-2020
6

De incasso is voortgezet. In de afgelopen verslagperiode heeft een debiteur
een bedrag van € 22.500,00 betaald. Met de overige debiteuren vindt nog
overleg plaats. De incasso w ordt voortgezet.

24-11-2020
7

In de afgelopen verslagperiode hebben vier debiteuren in totaal € 18.025,89
betaald. De curator is met de laatste debiteuren in overleg over een regeling.
Terzake vindt regelmatig contact plaats met de pandhouder, de ING Bank.

24-02-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In het kader van de voortzetting van de exploitatie (zie hierna onder 6.1 van
het eerste verslag) hebben de curatoren met (een deel van de) debiteuren
afspraken gemaakt over de voldoening van de pre-faillissementsvorderingen.

30-04-2019
1

Een deel van de openstaande facturen is betaald. In de aankomende
verslagperiode zal blijken w elke facturen incasseerbaar zijn. De curatoren
hebben zich bezig gehouden met de inventarisatie van de openstaande
vorderingen op debiteuren, de aanschrijving en de verdere incasso.

02-08-2019
2

W erkzaamheden incasso.

12-11-2019
3

W erkzaamheden incasso.

10-02-2020
4

Incasso debiteurenvorderingen

19-08-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 13.694.624,00

30-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. en ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. (hierna in
enkelvoud ING) hebben een (gezamenlijke) vordering van EUR 13.694.324.

5.2 Leasecontracten
Een groot deel van het rollend materieel w erd geleaset. Met deze partijen zijn
afspraken gemaakt over de voortzetting van het gebruik gedurende de
voortzetting van de exploitatie.

30-04-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn in overleg met de koper alle leasezaken
aan de leasemaatschappijen geretourneerd.

02-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van de onder 5.1 van het eerste
verslag genoemde vorderingen heeft ING de volgende zekerheden verkregen:

30-04-2019
1

(i) verpanding van de bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen van alle
vier gefailleerde vennootschappen;
(ii) verpanding van de intellectuele eigendommen van alle vier gefailleerde
vennootschappen;
(iii) hoofdelijke (mede)aansprakelijkheid van alle vier gefailleerde
vennootschappen;
(iv) een w ederzijds zekerheden arrangement tussen ING Bank N.V. en ING
Corporate Investments Mazzanine Fonds B.V.

5.4 Separatistenpositie
Naast de ING heeft zich geen andere separatist gemeld bij de curatoren
(anders dan de hierna te behandelen eigendomsvoorbehouden en
reclamerechten).

30-04-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn enige opbrengsten en kosten met ING
Bank afgerekend. De ING Bank heeft het haar toekomende bedrag verrekend
met het de boedel toekomende saldo op de ING Bank die gebruikt is voor de
exploitatie. De afrekening tussen de ING Bank en de boedel luidt als volgt:

10-02-2020
4

Naar ING:
Debiteurenbetalingen na datum faillissement: € 134.025,32
W aarvan reeds verrekend in saldo: € -26.855,14
Afrekening verhuurder: € 27.914,26
Hoger bedrag aan kasgeld: € 5.700,00
Saldo Rabobank per dt faillissement: € 64.875,77
Saldo Buckaroo: € 43.161,64
Totaal: € 248.821,85
Naar boedel:
Onterechte betalingen rente en kosten: € 38,388.00
Kosten NTAB in dagen voorafgaande aan faillissement: € 2,600.00
Boedelbijdrage incasso debiteuren: € 16,217.06
Boedelbijdrage iz Rabobank : € 7,849.97
Boedelbijdrage iz Buckaroo: € 5,222.56
Totaal: € 70,277.59
Per saldo heeft de ING Bank hieruit een bedrag van € 178,544.26 ontvangen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In samenw erking met het Nederlands Taxatie en Adviesbureau (NTAB) zijn de
eigendomsaanspraken (w aar onder begrepen de aanspraken op een recht van
reclame) van de leveranciers geïnventariseerd en behandeld. Het betreft in
totaal 84 leveranciers. De curatoren hebben met de leveranciers, die een
beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud, regelingen getroffen
over hoe om te gaan met het eigendomsvoorbehoud gedurende de periode
dat de curatoren de exploitatie voortzetten. Een en ander voor zover de
aanspraak van de betreffende leverancier komt vast te staan.

30-04-2019
1

De curatoren hebben de aanspraken onderzocht en in behandeling genomen.
Voor zover de curatoren over onvoldoende stukken beschikten hebben de
curatoren de leveranciers in de gelegenheid gesteld om deze stukken alsnog
aan te leveren.
Verder hebben de curatoren de koper (zie hierna onder 6.1 van het eerste
verslag) in de gelegenheid gesteld om afspraken te maken over de overname
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Voor het overgrote
deel zijn inmiddels de eigendomsaanspraken vastgesteld en zijn ook afspraken
gemaakt met de desbetreffende leveranciers. Dat geldt nog niet voor een
tiental partijen met w ie nog overleg plaatsvindt.
De beoordeling van de eigendomsaanspraken van de leveranciers op de
geleverde goederen is afgerond. In bijna alle gevallen is de koper een regeling
met de betreffende leveranciers aangegaan, een en ander onder toezicht van
de curatoren. Inclusief BTW zullen de koper en de boedel (m.b.t de eerste
w eek in het faillissement) in totaal een bedrag van € 1.639.857,00 aan de
leveranciers betalen. Een groot gedeelte hiervan is reeds uitbetaald, maar de
laatste leveranciers dienen de benodigde stukken nog aan de koper te sturen,
w aarna betaling van de desbetreffende regeling met die leverancier zal
plaatsvinden.

02-08-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is w eer een aantal regelingen met leveranciers
financieel gezien afgehandeld. De laatste drie leveranciers dienen nog de
relevante stukken in te sturen, w aarna uitbetaling zal plaatsvinden.

12-11-2019
3

Inmiddels zijn, op een leverancier na, alle aanspraken van de leveranciers
financieel afgew ikkeld.

10-02-2020
4

Met enkele leveranciers dient het eigendomsvoorbehoud nog te w orden
afgew ikkeld.

12-05-2020
5

5.6 Retentierechten
Bij de curatoren hebben zich geen partijen gemeld met een aanspraak op het
recht van retentie.

30-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Zie paragraaf 5.5 van het eerste verslag.

5.8 Boedelbijdragen

30-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hierna onder 6.1 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, overleg bestuur, overleg ING, overleg NTAB, eerste
bestudering financieringsdocumentatie, beoordelen (eigendoms)rechten van
derden, het treffen van regelingen met leveranciers etc.

30-04-2019
1

Bestuderen stukken, overleg bestuur, overleg NTAB, beoordelen
(eigendoms)rechten van derden, het treffen van regelingen met leveranciers,
het doen van betalingen, overleg koper etc.

02-08-2019
2

Afw ikkelen aanspraken leveranciers.

12-11-2019
3

Afw ikkelen aanspraken leveranciers en afrekening ING Bank.

10-02-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement hebben de curatoren een volledig draaiende
onderneming aangetroffen, zij het dat de w ebshop "uit de lucht" w as gehaald
en de levering van voorraden vanuit het distributiecentrum (DC) naar de
w inkels "on hold" w as gezet.
NTAB w as ten tijde van het faillissement reeds doende met een inventarisatie
en analyse van (onder meer) de voorraden die aanw ezig w aren in de w inkels
en het DC. Het NTAB heeft geconstateerd dat de totale inkoopw aarde van de
voorraden in de w inkels en het DC circa EUR 10.500.000,00 beliep.
Ondertussen bleek dat een aantal gegadigden interesse heeft getoond in een
doorstart van de onderneming van Op=Op, dan w el het kopen van de activa.
Om deze redenen, maar ook om de maximale opbrengst voor de activa te
realiseren, zijn de activiteiten - met instemming van de rechter-commissaris gecontinueerd. De inschatting van de curatoren is dat een sluiting van de
w inkels een desastreuze invloed zou hebben gehad op de w aarde van de
voorraden en inventaris.
Vervolgens is, in nauw overleg met ING, met een aantal partijen gesproken
over een algehele doorstart. Na uitgebreide onderhandelingen met diverse
partijen zijn de curatoren uiteindelijk tot overeenstemming gekomen met een
gegadigde over het voortzetten van de activiteiten en de beoogde doorstart.
De curatoren hebben na onderzoek in de administratie van Op=Op en met

30-04-2019
1

behulp van het NTAB een inschatting gemaakt van baten en lasten met
betrekking tot het voortzetten van de exploitatie. Deze inschatting heeft erin
geresulteerd dat het voortzetten van de exploitatie tot een (ruim) positief
resultaat voor de boedel zou leiden. In de komende verslagperiodes zullen de
curatoren hier nader verslag van doen.
Om de exploitatie te kunnen voortzetten hebben de curatoren afspraken
gemaakt met de belangrijkste leveranciers en dienstverleners van Op=Op. Ten
aanzien van de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud heeft het NTAB in
overleg met de boedel en de ING een voorstel gedaan voor een verdeling van
de opbrengst, indien achteraf blijkt vast te staan dat de desbetreffende
leverancier een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud heeft bedongen.
Met het voorgaande hebben de curatoren in een relatief kort tijdsbestek de
exploitatie onder controle gekregen, w aarbij de kansen op een doorstart
"going concern" zijn vergroot.
Na uitgebreide onderhandelingen heeft de boedel overeenstemming bereikt
met St.art operations B.V. (Koper). Zoals hierboven reeds aangegeven hebben
de curatoren gesprekken gevoerd met alle gegadigden die interesse hadden in
het kopen van alle activa en voornemens w aren de activiteiten zoveel mogelijk
te continueren. Uiteindelijk is er, in overleg met ING, voor gekozen om bij de
gegadigden de volgende vraagprijs van EUR 5.500.000,00 neer te leggen. Aan
de hand van deze vraagprijs is gebleken dat slechts één geïnteresseerde
partij bereid w as de vraagprijs van EUR 5.500.000,00 te voldoen én ineens (bij
levering) te voldoen aan de boedel. Bij een nadere inventarisatie is gebleken
dat de voorraadstand lager w as dan in eerste instantie gedacht w aardoor nog
een laatste korting op de vraagprijs is gegeven van EUR 100.000,00. De totale
koopsom voor de voorraden bedraagt daarmee EUR 5.400.000,00.
Aangezien de Koper tijd nodig heeft om afspraken te maken met verhuurders,
personeel, leveranciers en tijd nodig heeft om de levensvatbaarheid van de
w inkelformule en de omvang daarvan na de doorstart te onderzoeken is
afgesproken dat de boedel samen met het NTAB de exploitatie zal voortzetten
tot aan het einde van de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van de
personeelsleden. Na de overname (en de betaling) heeft de Koper de
voorraden als het w are teruggegeven aan de boedel om de voorraden namens
de Koper te verkopen vanuit de w inkels. Hierbij is afgesproken dat de boedel
een vergoeding krijgt van EUR 700.000,00 (excl. btw ). De te maken kosten bij
de voortzetting zullen door de Koper w orden betaald door die kosten ten laste
van de verkoopopbrengst te brengen. De aanspraken van leveranciers met
een eigendomsvoorbehoud zullen gezamenlijk door de boedel, NTAB en de
Koper w orden afgew ikkeld. Dit voor rekening en risico van de Koper.
De curatoren zijn met ING overeengekomen dat een bedrag van EUR
692.500,00 van de totale opbrengst toekomt aan de boedel en een bedrag
van EUR 4.707.500,00 aan ING. Een onderdeel van deze afspraken is dat het
totale resultaat van de boedelexploitatie over de eerste w eek na het
faillissement aan de boedel toekomt.

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Ten aanzien van het voortzetten van de exploitatie dient -gelet op het
bovenstaande- tw ee verschillende periodes te w orden onderscheiden: (i) de
w eek na het faillissement w aarbij de exploitatie voor rekening en risico van de
boedel is voortgezet en (ii) de periode na 1 april w aarbij de exploitatie door de
boedel voor rekening en risico van de Koper is voortgezet. In de komende
verslagperiode(s) zullen de curatoren verslag doen van de financiële
afw ikkeling van deze beide periodes. Een voorlopige begroting van het
resultaat over de eerste w eek na het faillissement laat zien dat dat resultaat
op circa EUR 1.500.000,00 inclusief BTW zal uitkomen.

30-04-2019
1

De eindafrekening met betrekking tot de boedelexploitatie in w eek 1 van het
faillissement kan nog niet opgemaakt w orden. De curatoren en de koper
hebben nog overleg over diverse kosten die in het kader van de exploitatie
gemaakt zijn, w elk overleg van invloed is op de eindafrekening.

02-08-2019
2

Het hiervoor bedoelde overleg is nog gaande. In de afgelopen maanden zijn
diverse overeenkomsten met bij de exploitatie van de koper betrokken partijen
geëindigd. De curatoren verw achten dat in de komende verslagperiode de
laatste kosten betaald w orden, w aarna de slotafrekening met de koper
opgemaakt kan w orden.

12-11-2019
3

Het w achten is nog immer op de afrekening met Engie met betrekking tot de
energiekosten tijdens de boedelperiode. Daarna kan de eindafrekening met de
koper gemaakt w orden.

19-08-2020
6

Inmiddels is overeenstemming bereikt met Engie over de eindafrekening. Deze
regeling is voorgelegd aan de koper die daarmee heeft ingestemd. Het Engie
toekomende bedrag van € 38.051,21 is inmiddels betaald. De curator heeft
vervolgens op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de afrekening met de
koper. In de komende verslagperiode zal de curator de Rechter-commissaris
om toestemming vragen voor de betreffende afrekening.

24-02-2021
8

De curator heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikte met de koper,
maar terzake dient nog de laatste zaken uitgezocht te w orden. Daarna zal
hiervoor toestemming aan de rechter-commissaris w orden gevraagd voor
deze regeling.

08-06-2021
9

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curatoren hebben de exploitatie van Op=Op geïnventariseerd en uitgebreid
besproken met het bestuur, de ING en NTAB. Naar aanleiding van de
exploitatie hebben de curatoren - met toestemming van de rechtercommissaris en instemming van ING - de exploitatie voortgezet. Ten behoeve
van de exploitatie hebben de curatoren (in samenspraak met NTAB en ING)
afspraken gemaakt met de belangrijkste leveranciers, hebben de curatoren
w aar mogelijk het personeel geïnformeerd en diverse gesprekken gevoerd.

30-04-2019
1

Het voorgaande heeft er uiteindelijk toe geleid dat de curatoren
overeenstemming hebben kunnen bereiken met een koper die voornemens is
om een doorstart te realiseren van Op=Op.
Mede in het kader van de afw ikkeling van de huurcontracten, w aaronder het
opleveren van de panden, en de afw ikkeling van de aanspraken van derden
(lease en eigendomsvoorbehoud) is besloten de infrastructuur qua ICT en het
betalingsverkeer nog via de boedel te laten verlopen, w aarbij de omzet van de

02-08-2019
2

koper via de kassa's van de faillieten is blijven lopen en de voorraden van de
koper zijn verkocht. Vanuit die omzet zijn de out of pocket kosten, inclusief de
regelingen met de leveranciers, voldaan en zijn voorschotten aan de koper
afgedragen. De exploitatie van de koper is inmiddels gestaakt. In de komende
verslagperiode zal ernaar gestreefd w orden tot een eindafrekening met de
koper te komen.
De curatoren hebben voor w at betreft de omzetbelasting nauw overleg gehad
met de fiscus over de vraag w ie de BTW -aangifte zal moeten verzorgen en of
de transacties tussen de boedel en de koper al dan niet met BTW zijn belast.
De uitkomst van het overleg met de fiscus is dat voor een praktische
benadering is gekozen, inhoudende dat de boedel de BTW in de omzet zal
aangeven en afdragen, rekening houdende met de BTW in de kosten.
Nadat de exploitatie van de koper op 31 augustus jl. w as geëindigd, is de
exploitatie verder afgebouw d in die zin dat de curatoren en de koper tot
afrekening met de bij de exploitatie betrokkenen partijen zijn gekomen.
Daarnaast zijn betalingen gedaan, de administratie van de exploitatie is
bijgehouden etc.

12-11-2019
3

Nadat de afrekening met Engie is afgehandeld kan de eindafrekening met de
koper w orden afgew ikkeld.

10-02-2020
4

De afrekening met Engie is nog niet afgehandeld. Zodra dit het geval is zal de
eindafrekening met de koper w orden afgew ikkeld.

12-05-2020
5

Het w achten is nog immer op de afrekening met Engie met betrekking tot de
energiekosten tijdens de boedelperiode. Daarna kan de eindafrekening met de
koper gemaakt w orden.

19-08-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft regelmatig overleg met Engie
plaatsgevinden. Naar het zich laat aanzien kunnen de boedel en Engie, met
instemming van de doorstarter, naar verw achting binnenkort een regeling tot
stand brengen.

24-11-2020
7

Afw ikkeling Engie en afrekening koper.

24-02-2021
8

Afrekening koper

08-06-2021
9

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie hiervoor onder 6.1 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

De curatoren hebben vernomen dat de koper met partijen heeft gesproken
over een doorstart van de onderneming van de faillieten, maar dat partijen
niet tot overeenstemming zijn gekomen. Vervolgens is de uitverkoop van de
voorraden voortgezet.

02-08-2019
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.1 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 5.400.000,00

30-04-2019
1

Toelichting
Zie hiervoor onder 6.1 van het eerste verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor onder de verschillende punten van het eerste verslag.

30-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder 6.1 en 6.3 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curatoren hebben een eerste inventarisatie gemaakt van de aanw ezige
administratie en zullen de administratie in de komende verslagperiode
veiligstellen en een aanvang maken met het boekenonderzoek.

30-04-2019
1

De curatoren zullen de (digitale) administratie veilig stellen en zullen
vervolgens het boekenonderzoek starten.

02-08-2019
2

De (digitale) administratie is veilig gesteld. Het onderzoek naar de
administratie en de oorzaken van het faillissement is gestart.

12-11-2019
3

Het onderzoek loopt.

19-08-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De (geconsolideerde) jaarrekeningen zijn op de volgende momenten
gedeponeerd:
de jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 2 januari 2019, derhalve tijdig;
de jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 4 januari 2018, derhalve tijdig;
de jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 21 augustus 2017, derhalve niet
tijdig.

30-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curatoren hebben nog geen onderzoek gedaan naar de
goedkeuringsverklaring van de accountant.

30-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting op de aandelen is
een aanspraak hierop reeds verjaard.

30-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gestart.

Toelichting
Het onderzoek loopt.

02-08-2019
2

12-11-2019
3

19-08-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-08-2019
2

Toelichting
W ordt onderzocht.
In onderzoek

12-11-2019
3

Toelichting
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gestart.
In onderzoek

19-08-2020
6

Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curatoren hebben een eerste inventarisatie gemaakt van de aanw ezige
administratie en zullen de administratie in de komende verslagperiode
veiligstellen en een aanvang maken met het boekenonderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-04-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curatoren hebben een eerste inventarisatie gemaakt van de aanw ezige
administratie en zullen de administratie in de komende verslagperiode
veiligstellen en een aanvang maken met het boekenonderzoek.

30-04-2019
1

Onderzoek administratie.

19-08-2020
6

Het onderzoek loopt. Naar verw achting kunnen over enkele maanden
conclusies getrokken w orden.

24-02-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Een overzicht van de boedelvorderingen zal volgen in een volgend verslag.

€ 154.539,08

30-04-2019
1

02-08-2019
2

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 154.106,92
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 432,16
Valkema Invest B.V.: € 0,00

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 3.083.436,89
Op=Op W ebshop B.V.: € 51.117,25
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 410.078,84
Valkema Invest B.V.: € 0,00

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 3.368.458,39
Op=Op W ebshop B.V.: € 51.117,25
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 410.078,84
Valkema Invest B.V.: € 0,00
€ 3.905.191,46

12-11-2019
3

10-02-2020
4

12-05-2020
5

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.437.837,47
Op=Op W ebshop B.V.: € 54.532,08
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 412.821,91
€ 3.905.518,32

19-08-2020
6

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.438.164,33
Op=Op W ebshop B.V.: € 54.532,08
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 412.821,91
€ 3.928.983,33

24-11-2020
7

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.452.183,35
Op=Op W ebshop B.V.: € 54.532,08
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 422.267,90
€ 3.928.983,33

24-02-2021
8

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.452.183,35
Op=Op W ebshop B.V.: € 54.532,08
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 422.267,90
€ 3.954.905,28
Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.478.105,50
Op=Op W ebshop B.V.: € 54.532,08
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 422.267,90

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-06-2021
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.195.270,77

02-08-2019
2

Toelichting
Valkema Invest BV: € 15.515,00
Op=Op W inkels B.V.: € 2.645.051,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 1.534.704,00

Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 3.887.580,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 5.194.076,00
€ 9.610.588,77

12-11-2019
3

12-05-2020
5

Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 4.308.423,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 5.428.996,70
€ 4.468.453,53

24-11-2020
7

Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 4.308.423,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 51.940,76
€ 9.610.588,77

24-02-2021
8

Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 4.308.423,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 5.194.076,00
€ 9.668.011,77
Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 4.308.423,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 57.423,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 5.194.076,00

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.

Toelichting
Valkema Invest BV: € 108.089,00
Op=Op W inkels B.V.: € 2.645.051,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 33.405,21
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 233.511,08
€ 1.374.014,97

30-04-2019
1

12-11-2019
3

12-05-2020
5

Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 2.645.051,77
Op=Op W ebshop B.V.: € 33.405,21
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 233.511,08
€ 1.374.014,97

19-08-2020
6

Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 1.105.689,06
Op=Op W ebshop B.V.: € 33.405,21
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 234.920,70
€ 1.374.014,97

24-11-2020
7

Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 1.105.689,06
Op=Op W ebshop B.V.: € 33.405,21
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 234.920,70
€ 1.374.014,97
Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 1.105.689,06
Op=Op W ebshop B.V.: € 33.405,21
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 234.920,70

8.4 Andere pref. crediteuren

24-02-2021
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 0,00
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 0,00

Toelichting
Valkema Invest BV: € 0,00
Op=Op W inkels B.V.: € 0,00
Op=Op W ebshop B.V.: € 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 0,00

12-05-2020
5

24-11-2020
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: 4
Op=Op W ebshop B.V.: 0
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 3
Valkema Invest B.V.: 0
90

30-04-2019
1

02-08-2019
2

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: 41
Op=Op W ebshop B.V.: 10
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 38
Valkema Invest B.V.: 1

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: 194
Op=Op W ebshop B.V.: 12
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 54
Valkema Invest B.V.: 1

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: 207
Op=Op W ebshop B.V.: 12
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 56
Valkema Invest B.V.: 1

Toelichting
Valkema Invest B.V.: 1
Op=Op W inkels B.V.: 243
Op=Op W ebshop B.V.: 13
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 57

Toelichting
Valkema Invest B.V.: 1
Op=Op W inkels B.V.: 246
Op=Op W ebshop B.V.: 13
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 57

12-11-2019
3

10-02-2020
4

12-05-2020
5

19-08-2020
6

327

24-11-2020
7

Toelichting
Valkema Invest B.V.: 1
Op=Op W inkels B.V.: 254
Op=Op W ebshop B.V.: 13
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 59

Toelichting
Valkema Invest B.V.: 1
Op=Op W inkels B.V.: 254
Op=Op W ebshop B.V.: 13
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 59
328

24-02-2021
8

08-06-2021
9

Toelichting
Valkema Invest B.V.: 1
Op=Op W inkels B.V.: 255
Op=Op W ebshop B.V.: 13
Op=Op Partijgroothandel B.V.: 59

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 141.090,08

30-04-2019
1

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: EUR 43.275,94
Op=Op W ebshop B.V.: EUR 0,00
Op=Op Partijgroothandel B.V.: EUR 97.814,14
Valkema Invest B.V.: EUR 0,00

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 14.633.038,22
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.825.507,01
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 14.762.877,96
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00

02-08-2019
2

Nb. De schuld aan de ING Bank is hoofdelijk op de crediteurenlijsten
opgenomen.

Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 15.607.634,24
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.855.288,62
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 14.998.972,45
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00

12-11-2019
3

Nb. De schuld aan de ING Bank is hoofdelijk op de crediteurenlijsten
opgenomen.
€ 58.614.267,00
Toelichting
Op=Op W inkels B.V.: € 16.011.492,46
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.855.288,62

10-02-2020
4

Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.052.863,08
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00
Op=Op W inkels B.V.: € 16.117.009,48
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.859.101,49
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.060.071,36

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 13.857.313,51
Op=Op W inkels B.V.: € 16.112.581,26
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.859.101,49
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.060.071,36
€ 58.750.437,18

12-05-2020
5

19-08-2020
6

24-11-2020
7

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00
Op=Op W inkels B.V.: € 16.131.235,74
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.857.313,51
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.067.263,93
€ 58.750.437,18

24-02-2021
8

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00
Op=Op W inkels B.V.: € 16.131.235,74
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.857.313,51
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.067.263,93
€ 58.755.160,50

08-06-2021
9

Toelichting
Valkema Invest B.V.: € 13.694.624,00
Op=Op W inkels B.V.: € 16.135.959,06
Op=Op W ebshop B.V.: € 13.857.313,51
Op=Op Partijgroothandel B.V.: € 15.067.263,93

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze
faillissementen zullen w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van de crediteuren, het voeren van correspondentie, het
telefonisch overleggen met de crediteuren, het onderzoeken van de
onderliggende stukken en het administreren van de vorderingen.

30-04-2019
1

Aanschrijven van de crediteuren, het voeren van correspondentie, het
telefonisch overleggen met de crediteuren, het onderzoeken van de
onderliggende stukken en het administreren van de vorderingen.

02-08-2019
2

Aanschrijven van de crediteuren, het voeren van correspondentie, het
telefonisch overleggen met de crediteuren, het onderzoeken van de
onderliggende stukken en het administreren van de vorderingen.

12-11-2019
3

Het voeren van correspondentie met de crediteuren, het telefonisch
overleggen met de crediteuren, het onderzoeken van de onderliggende
stukken en het administreren van de vorderingen.

12-05-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curatoren thans bekend zijn er geen lopende procedures.

30-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Zie hiervoor onder 9.1 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie hiervoor onder 9.1 van het eerste verslag.

30-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

30-04-2019
1

In de komende verslagperiode zullen de curatoren de exploitatie over de
boedelperiode zoveel als mogelijk afw ikkelen, de lopende
duurovereenkomsten beëindigen, de w inkellocaties (w aar nodig) opleveren en
de financiële verantw oording opstellen met betrekking tot de boedelperiode.

30-04-2019
1

- afw ikkeling huurcontracten;
- beëindigen lopende overeenkomsten;
- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- afrekening exploitatie w eek 1;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

02-08-2019
2

- afw ikkeling huurcontracten;
- beëindigen lopende overeenkomsten;
- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- afrekening exploitatie w eek 1;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

12-11-2019
3

- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

10-02-2020
4

- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

12-05-2020
5

- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

19-08-2020
6

- afrekening met koper (inc. afw ikkeling Engie);
- incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

24-11-2020
7

- afrekening met koper;
- incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- diverse voorkomende w erkzaamheden;
- afw ikkeling.

24-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden. Gezien de omvang en complexiteit van de
faillissementen zal met de afw ikkeling geruime tijd gemoeid zijn.

30-04-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-06-2021
9

