
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Nyse B.V. 18-03-2019 
 1

Besloten vennootschap. 18-03-2019 
 1

Exploiteren van een buffetrestaurant. Het buffetrestaurant werd geëxploiteerd 
overeenkomstig de Yankee Doodle formule. 

18-03-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 592.406,00 € -4.563,00 € 122.341,00

In onderzoek. 18-03-2019 
 1

Er is sprake geweest van een teruglopende omzet. De omzetdaling was 
groter dan de daling van de kosten

11-12-2020
 5

Verslagnummer 5
Datum verslag 11-12-2020
Insolventienummer F.17/19/18
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000093794:F001
Datum uitspraak 12-02-2019

R-C mr. R Giltay
Curator mr P.S. van Zandbergen

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=3c165889-c82e-e911-80d2-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=6834d59e-ffce-e411-9ff5-005056ac6930


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

3

Toelichting 
In 2018 waren er drie werknemers in dienst. Twee werknemers hebben de 
arbeidsovereenkomst voor het faillissement zelf opgezegd. Eén werknemer 
was op het moment van het faillissement nog in dienst. 

18-03-2019 
 1

€ 0,00 18-03-2019 
 1

€ 2.025,00

Toelichting 
betreft ontvangen saldo zakelijke rekening bij ING bank en betaling van 
curatorenverzekering

01-07-2019 
 2

€ 17.198,60

Toelichting 
De netto opbrengst van de veiling ad € 15.173,60 is tijdens de verslagperiode 
bijgeschreven.

16-12-2019 
 3

€ 3.439,72

Toelichting 
Het salaris curator is als voorschot door de boedel voldaan.

05-06-2020 
 4

€ 3.439,72

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
12-2-2019

t/m 
18-3-2019

18-03-2019 
 1

van 
19-3-2019

t/m 
1-7-2019

01-07-2019 
 2

van 
1-7-2019

t/m 
16-12-2019

16-12-2019 
 3

van 
17-12-2019

t/m 
4-9-2020

05-06-2020 
 4

van 
4-9-2020

t/m 
11-12-2020

11-12-2020
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 9 uur 33 min

2 22 uur 5 min

3 13 uur 45 min

4 1 uur 42 min

5 3 uur 57 min

totaal 51 uur 2 min

Bespreking met bestuurder ter plaatse. Contact met vorige eigenaar van de 
onderneming. Opzeggen dienstverband werknemer. 

18-03-2019 
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Linden Tree Holding BV. Bestuurder en 
enig aandeelhouder daarvan is mevrouw A.N. Meijer. 

18-03-2019 
 1

Voorzover bekend geen. 18-03-2019 
 1

In onderzoek. 18-03-2019 
 1

Er zijn geen lopende verzekeringen. 11-12-2020
 5

De failliet huurt een pand. Die huurovereenkomst zal waarschijnlijk worden 
beëindigd, nu een doorstart of voortzetting van de onderneming niet aan de 
orde is. 

18-03-2019 
 1

Oplevering van het pand heeft plaatsgevonden op 18 juli 2019. 05-06-2020 
 4

Het faillissement is een gevolg van de vestiging van concurrende formules en 
de aanhoudende mooie zomer van 2018 waardoor de inkomsten terugliepen. 
Het verkrijgen van een nieuwe financiering is mislukt, zodat er onvoldoende 
liquiditeit was.   

18-03-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Op het moment van het uitspreken van het faillissement was er nog 1 
werknemer in dienst. 

18-03-2019 
 1

Personeelsleden 
3

Toelichting 
Er waren drie werknemers in dienst. Twee werknemers hebben hun 
arbeidsovereenkomst opgezegd. Op het moment van het faillissement was er 
dus nog één werknemer in dienst. 

18-03-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

15-2-2019 1 Na verkregen toestemming/machtiging van de Rechter-commissaris
is het dienstverband met de werknemer opgezegd. Er was vanaf
oktober 2018 geen salaris meer betaald.

totaal 1

Toestemming/machtiging verzoeken opzeggen dienstverband, vereiste 
formulieren UWV invullen etc. 

18-03-2019 
 1

3. Activa

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom. 18-03-2019 
 1

Geen. 18-03-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De failliet huurt een pand. In het pand staat inventaris, voornamelijk 
bestaande uit stoelen, tafels en keukengerei. De inventaris is door de failliet in 
huurkoop gekocht. De huurkoopsom is niet (volledig) betaald. Het eigendom 
van de inventaris is volgens de huurverkoper daarom niet op de failliet 
overgegaan.   

18-03-2019 
 1

De aanwezige roerende zaken zijn bodemzaken. De huurverkoper is nog deels 
eigenaar en deels pandhouder (wat betreft de vervangen roerende zaken). De 
huurverkoper heeft ingestemd met een onlineveiling, waarna afrekening met 
de boedel zal volgen. 

01-07-2019 
 2

Tijdens de verslagperiode heeft de aangekondigde veiling plaatsgevonden. De 
netto opbrengst van de veiling ad € 15.173,60 is tijdens de verslagperiode 
bijgeschreven.

16-12-2019 
 3

De inventaris valt onder het bodemrecht van de fiscus en is in onderzoek.  18-03-2019 
 1

Overleg met huurverkoper over verkoop van de roerende zaken via online-
veiling.

01-07-2019 
 2

Geen. 18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Geen. 18-03-2019 
 1

De ING heeft het saldo van de bankreking naar de faillissementsrekening 
overgemaakt. 

01-07-2019 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

4. Debiteuren

Er zijn geen debiteuren. 18-03-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 10.321,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft een financiering aan de failliet verstrekt van € 10.000,00. 
Daarnaast heeft de ING een vordering van € 225,12 ter verificatie 
ingediend.Deze vordering betreft het negatieve saldo van een betaalrekening. 

18-03-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft de curator bericht dat de borgstelling is aangesproken en 
heeft verzocht de vordering te schrappen. 

01-07-2019 
 2

Voorzover bekend geen. 18-03-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De Rabobank heeft een pandrecht op voorraden, inventaris, debiteuren en 
transportmiddelen. De Rabobank heeft een borgtocht op de bestuurder van € 
10.000,00. De ING heeft voorzover bekend geen zekerheden bedongen. 
Onder andere de inventaris van de failliet is op basis van huurkoop gekocht 
van de vorige eigenaar. De huurkoopsom is niet volledig betaald. De 
huurverkoper heeft een pandrecht op de inventaris in de toekomst, 
toekomstige voorraden en op alle rechten uit hoofde van verzekeringeneden 
bedongen. 

18-03-2019 
 1

De bank is seperatist nu zij een pandrecht heeft. 18-03-2019 
 1

De huurverkoper heeft deels een pandrecht op de vervangen roerende zaken, 
zoals stoelen en tafels.

01-07-2019 
 2

De huurverkoper heeft een beroep gedaan op het eigendomsrecht van de 
inventaris omdat de huurkoopsom niet is betaald. 

18-03-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder. De onderneming is feitelijk 
eind september 2018 gestaakt. Er wordt geen voortzetting nagestreefd.

18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Overleg bestuurder. 18-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Uit het overleg met de bestuurder is duidelijk geworden dat een doorstart niet 
gerealiseerd kan worden. 

18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 18-03-2019 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 11-12-2020
 5

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 18 april 2018. 18-03-2019 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

n.v.t. 05-06-2020 
 4

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 11-12-2020
 5

Toelichting 
In onderzoek. 

18-03-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Er zijn geen indicaties van onbehoorlijk bestuur.

11-12-2020
 5

Toelichting 
In onderzoek. 

18-03-2019 
 1

De rechtmatigheid zal nog worden onderzocht. 18-03-2019 
 1

De administratie is 16-12-2019 
 3

8. Crediteuren

€ 31.747,88

Toelichting 
Er zijn een drietal boedelvorderingen ingediend en erkend waaronder die van 
de verhuurder.

16-12-2019 
 3

€ 31.747,88

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020
 5



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.713,00 18-03-2019 
 1

€ 6.053,00 01-07-2019 
 2

€ 6.053,00

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020
 5

€ 10.611,02

Toelichting 
Door het UWV zijn een tweetal vorderingen ingediend en erkend.

16-12-2019 
 3

€ 10.611,02

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020
 5

1 18-03-2019 
 1

21 01-07-2019 
 2

26 16-12-2019 
 3

27 05-06-2020 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 35.740,60 18-03-2019 
 1

€ 62.807,34 01-07-2019 
 2

€ 70.184,39 16-12-2019 
 3

€ 70.605,40 05-06-2020 
 4

€ 70.605,40

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020
 5

opheffing ex art 16 Fw 16-12-2019 
 3

9. Procedures

Er zijn procedures bekend. 18-03-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Overleg huurverkoper, overleg bank. 18-03-2019 
 1

Verkoop van de roerende zaken via onlineveiling 01-07-2019 
 2

De activa zijn te gelde gemaakt. De komende verslagperiode zal in het teken 
van de het rechtmatigheidsonderzoek staan.

16-12-2019 
 3

De administratie bleek niet compleet en is opnieuw opgevraagd.Naar 
verwachting kan het rechtmatigheid onderzoek het de komende 
verslagperiode worden voltooid.

05-06-2020 
 4

Inmiddels zijn de nodige stukken geproduceerd en is daarnaar onderzoek 
gedaan. Er zijn geen indicaties voor een onbehoorlijke taakuitoefening of 
paulianeus handelen.
In dit faillissement kan het salaris curator worden vastgesteld. Vervolgens 
kan het actief worden aangewend voor de betaling van (een deel) van de 
boedelschulden.

11-12-2020
 5

Op dit moment onbekend. 18-03-2019 
 1

Naar verwachting kan het faillissement de komende verslagperiode worden 
opgeheven (eigenlijke opheffing ex artikel 16 Fw)

11-12-2020
 5

11-3-2021 11-12-2020
 5

Bijlagen
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