FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer
Datum

:4
: 3 maart 2016

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

: VOF Van der Meer Mode h.o.d.n. Mode voor Ouderen.nl, Van der
Meer Mode en Koster Mode
: C/17/15/74 F
: 7 april 2015
: mr. P.S. van Zandbergen
: mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode

: verkoop kleding
: tot en met 31 december 2014: € 298.333,63
:6
: zie financieel verslag

Verslagperiode
Bestede uren in
verslagperiode
Bestede uren Totaal

: 20 november 2015 tot 4 maart 2016
: 4 uur en 45 minuten
: 50 uur en 54 minuten

1. Inventarisatie
1.1

Directie en organisatie

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

Verslag 2

: H. van der Meer en A. van Beets, vennoten, voeren de
directie
: resultaat 2014: € 65.954,35 negatief
: € 348.479,38 (tot en met 31 december 2014)
: onbekend
: ja
: huur winkelpand in Leek
: door het faillissement van een leverancier was het niet
meer mogelijk om de handelsvoorraad aan te vullen.
Andere leveranciers wilden niet leveren.

De failliete vennootschap betrok haar handelsvoorraad, bestaande uit kleding, voornamelijk
van één leverancier. Deze leverancier is in financieel zwaar weer geraakt met als gevolg dat
deze leverancier geen kleding en/of voorraden meer aan de failliete vennootschap kon
leveren. De failliete vennootschap is er niet in geslaagd om voorraden bij een andere
leveranciers in te kopen. Als gevolg hiervan konden de voorraden niet meer worden
aangevuld en kon er geen omzet meer gemaakt worden.
Uren werkzaamheden inventarisatie

: 0:00

2. Personeel
2.1

Aantal ten tijde van faill.

:6

2.2
2.3

Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

Uren werkzaamheden personeel

:7
: 9 april 2015, na toestemming rechter-commissaris
: 0:00

3. Activa
Onroerende zaken
3.1

Verslag 3

Beschrijving
:
nvt, huur winkelpand, er zijn geen onroerende zaken in eigendom van de vennootschap.

De huurovereenkomst van het winkelpand in Leek is beëindigd.
3.2
3.3
3.4

Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

: nvt
: nvt
: nvt

Bedrijfsmiddelen
3.6
Verslag 2

Beschrijving

: winkelinventaris en kleding (restant kleding)

De bedrijfsmiddelen bevinden zich in Leek en in Surhuisterveen. De bedrijfsmiddelen bestaan
onder meer uit winkelinventaris, twee bedrijfsauto’s, een motorfiets en klein materiaal.
3.7

Verslag 2

Verkoopopbrengst

: nog niet van toepassing

De bedrijfsmiddelen in Surhuisterveen zijn middels een Internetveilig via
Onlineveilingemeester.nl verkocht, zulks met toestemming van de Rechter-commissaris. De
veiling heeft een netto-opbrengst gegenereerd van € 5.150,66, inclusief BTW. Afrekening zal
nog plaatsvinden. Met betrekking tot de koop/verkoop van de bedrijfsmiddelen in Leek vindt
overleg plaats met een belangstellende. De gesprekken bevinden zich in een afrondende
fase.
De bedrijfsmiddelen in Leek zijn, met toestemming van de rechter-commissaris, onderhands
verkocht. De koopsom is betaald.

Verslag 3

Verslag 4

De koopsom die gerealiseerd is voor de bedrijfsmiddelen in Leek bedraagt € 2.000,00.Alle
bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
3.8
3.9

Verslag 2

Boedelbijdrage
bodemvoorrecht fiscus

: nog niet van toepassing
: ja

De inventaris van de winkel moet gekwalificeerd worden als bodemzaken.
Voorraden/onderhanden werk
3.11
3.12
3.13

Verslag 2

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

: nvt
: nvt
: nvt

Er is geen onderhanden werk.

-2-

Andere Activa
3.15

Verslag 2

Beschrijving
:
Het restant kleding in winkel Leek is vermoedelijk eigendom van de leverancier.
Het restant van de kleding in de winkel in Leek is eigendom van de leverancier die gefailleerd
is. Deze leverancier is eveneens eigenaar van de kassa. Andere activa is er niet.
De leverancier is verzocht om de goederen op te halen. Aan dit verzoek is geen gevolg
gegeven.

Verslag 3

Verslag 4

Idem.
3.16

Verkoopopbrengst

Uren werkzaamheden activa

: nvt
: 0:00

4. Debiteuren
4.1
4.2
4.3

Omvang debiteuren
Opbrengst
Boedelbijdrage

Uren werkzaamheden debiteuren

: nvt
: nvt
: nvt
: 0:6

5. Bank/Zekerheden
5.1
Verslag 2

Vordering van bank(en)

: in onderzoek

De Rabobank heeft in het onderhavige faillissement en in de faillissementen van de beide
vennoten een vordering van € 477.744, 60 + p.m. ingediend.
5.2

Verslag 2

Leasecontracten

: beëindigd (vermoedelijk)

Een leasecontract is voor datum faillissement beëindigd. Met betrokkenen wordt
gecorrespondeerd.
Met betrokkenen is een regeling ter afkoop van het nadeel getroffen, die vermoedelijk in de
komende verslagperiode zal worden geeffectueerd.

Verslag 3

Verslag 4

De regeling is nagenoeg afgerond en de verwachting is dat binnen afzienbare tijd betaling
volgt.
5.3

Verslag 2

Beschrijving zekerheden

:

De Rabobank heeft een eerste hypothecaire inschrijving op de woning gelegen aan de Zoom
20 te Surhuisterveen, een pandrecht op inventaris, voorraden en transportmiddelen en een
Rabo Opspaar rekening.
5.4
5.5
5.6

Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

: Rabobank
: eventueel overleg
: kleding/kassa is eigendom van leverancier
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Verslag 2
Verslag 3

De kleding en kassa zijn eigendom van een leverancier die zelf is gefailleerd.
Ondanks verzoeken zijn de kleding en kassa niet opgehaald.

Verslag 4

Idem.
5.7
5.8

Verslag 2

Retentierechten
Reclamerechten

: zie punt 5.6
:-

Er is tot op heden geen beroep op reclamerechten gedaan.
Uren werkzaamheden bank/zekerh.

: 0:24

6. Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1
Verslag 2

Exploitatie/zekerheden

: nvt; de onderneming is beëindigd.

Een voortzetting of doorstart wordt door de vennoten niet gewenst en behoort niet tot de
mogelijkheden.
Een doorstart is niet gerealiseerd.

Verslag 3
6.2

Financiële verslaglegging

: nvt

Doorstart
6.4
6.5
6.6
6.7

Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage

: niet aannemelijk.
: nvt
: nvt
: nvt

Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00
7. Rechtmatigheid
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Verslag 3
Verslag 4

Boekhoudplicht
Depot Jaarrekeningen
Goedk. Verkl. Accountant
Stortingsverpl. Aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

: in onderzoek
: in onderzoek
: in onderzoek
: nvt
: in onderzoek
: in onderzoek

zie punt 5.2
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen zal worden voortgezet. Zoals onder
5.2 is weergegeven is ter zake van het leasecontract een regeling ter afkoop van het nadeel getroffen.
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 1:03
8. Crediteuren
8.1
8.2

Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus

: PM
: zie crediteurenlijst
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8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Verslag 2

Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal conc. crediteuren
bedrag conc. crediteuren
Verwachte wijze afwik.

: zie crediteurenlijst
: zie crediteurenlijst
: zie crediteurenlijst
: zie crediteurenlijst
:

De curator verwacht dat geen uitkering zal plaatsvinden aan de concurrente of preferente
crediteren.
Uren werkzaamheden crediteuren

: 0:42

9. Procedures
Onbekend
Verslag 2
Verslag 3

Tot op heden is nog niet gebleken van lopende procedure.
idem
9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

Uren werkzaamheden procedures

: onbekend
: onbekend
: onbekend
: 0:00

10. Overig
10.1
Verslag 2

Termijn afwikkeling faill.

: nog onbekend

Het faillissement is nog van recente datum. De fase van afwikkeling van het onderhavige
faillissement en de faillissementen van de vennoten en de daarbij nog uit te voeren, af te
wikkelen en te onderzoeken kwesties, maken het voor de curator op dit moment niet
mogelijk om aan te geven op welke termijn de faillissementen kunnen worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak

: te gelden maken winkelinventaris

Verslag 2
Verslag 3

De verkoopactiviteiten winkelvoorraad in Leek vervolgen.
De overeenkomst met betrekking tot het geleasede voertuig voltooien.

Verslag 4

De overeenkomst ter zake het geleasede voortuig is nagenoeg afgerond en betaling wordt op
korte termijn verwacht. Verder zal onderzoek worden gedaan naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur en Paulianeus handelen.
10.3

Indiening volgend verslag

Uren werkzaamheden overig

: omstreeks 3 juni 2016
: 2:30

Drachten, 3 maart 2016

P.S. van Zandbergen
curator
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