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Algemene gegevens
Naam onderneming
Design Anyw ay Group BV

05-07-2018
5

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Ontw ikkeling, levering en plaatsing aluminium kozijnen

05-07-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog steeds geen deugdelijke administratie ontvangen

05-07-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

Boedelsaldo

05-07-2018
5

Boedelsaldo
05-07-2018
5

Boedelsaldo
€ 15.531,09

Verslagperiode
05-07-2018
5

van
25-1-2018
t/m
5-7-2018

11-02-2019
6

van
6-7-2018
t/m
10-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

31,00 uur

6

6,23 uur

totaal

37,23 uur

Toelichting bestede uren
Afw ikkeling regeling met Philips en zoeken naar verhaal op Janssens en enige
IP-problemen

11-02-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w erd gevormd door de heer F.P.G. Janssens en de heer J.A.J.
Philips.
Laatstgenoemde heeft zich per 4 december 2016 als bestuurder laten
uitschrijven. De
bestuurders zijn ieder voor 49% eigenaar van de aandelen in de
vennootschap. 2% van de
aandelen zijn ondergebracht in een stichting.
De vennootschap is oorspronkelijk opgericht door de heer Janssens, die daarin
verder geen
activiteiten ontplooide. Uiteindelijk hebben de bestuurders de vennootschap
gebruikt om
daarin de ontw ikkeling van een kozijnprofiel ³Mindow ´onder te brengen.

05-07-2018
5

1.2 Lopende procedures
Geen

05-07-2018
5

1.3 Verzekeringen
Geen

05-07-2018
5

1.4 Huur
Het bedrijf w as gevestigd in hetzelfde pand als Design Anyw ay B.V., zijnde een
vennootschap
van de heer Janssens, die garagepoorten plaatst. Die vennootschap huurt het
pand. Er zou
sprake zijn van een verrekening van kosten, doch daarvan is vooralsnog niets
concreets in de
administratie gevonden. In elk geval is er geen huurcontract

05-07-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
Er is een grote verw evenheid tussen Design Anyw ay Group B.V. en Design
Anyw ay B.V.
Beide B.V.¶s w aren in hetzelfde pand gevestigd. Beide B.V.¶s maakten gebruik
van bijna
dezelfde handelsnamen, hetgeen verw arrend w erkte. Er w erd aanvankelijk
geen administratie
gevoerd. Dit is pas in oktober 2016 opgepakt.
Er zijn meerdere projecten uitgevoerd, doch geen daarvan w erd goed
opgeleverd. De
toeleveranciers w erden niet betaald.
Doordat in december ten laste van Design Anyw ay B.V. door de belastingdienst
bodembeslag
gelegd w erd en beslag op de voorraad, stopten de w erkzaamheden. Er
ontstond onenigheid
tussen de bestuurders, w aarop de heer Philips zich als bestuurder liet
uitschrijven. De heer
Janssens heeft vervolgens de heer Philips en het personeel enige tijd later de
toegang tot het bedrijfspand ontzegd. Uiteindelijk heeft een leverancier het
faillissement aangevraagd en is dat op die aanvrage uitgesproken.

05-07-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-07-2018
5

Personeelsleden
14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-07-2018
5

Personeelsleden
14

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-1-2017

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bedrijf beschikte volgens de bestuurders zelf niet over bedrijfsmiddelen.
Volgens de
bestuurders maakte het bedrijf gebruik van inventaris die ter beschikking
gesteld w as door
Design Anyw ay B.V. en computers en machines die beschikbaar gesteld w aren
door de
beheersmaatschappij van de heer Philips.
Dit punt is nog in onderzoek.
Verder onderzoek niet meer relevent geacht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

05-07-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus is bodembeslag gelegd ten laste van Design Anyw ay B.V.
Executieverkoop is
aangezegd tegen 7 maart 2017.

05-07-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden, verkoop schroot

€ 4.000,00

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het is volstrekt onduidelijk of er nog lopende projecten w aren. De bestuurder
kan geen
volledige projectlijst aanleveren. Informatie met betrekking tot projecten zou
blijken uit emailcorrespondentie, die is opgeslagen in de cloud, doch die is niet
toegankelijk daar de
w achtw oorden niet beschikbaar zijn. Inmiddels hebben zich w el diverse
opdrachtgevers
gemeld, doch dat betreffen opdrachten die zijn aangenomen, maar w aarmee
nooit gestart is.

05-07-2018
5

Er zijn enkele aluminium profielen aangetroffen, die w aren vervaardigd voor
een project
Sphinx te Maastricht. Die opdracht is echter door de aannemer in december
2016 ingetrokken (de overeenkomst w erd ontbonden) omdat gefailleerde een
voorgeschreven test niet haalde.
De veiling van de Belastingdienst heeft plaatsgevonden, maar de profielen en
allerlei klein
goed is blijven liggen: daar bood niemand op.
Er zijn nu biedingen uitgebracht voor €3.500,-- en €4.000,-Dat laatste van de verhuurder die de hal leeg w il hebben en alle goederen
naar Tunesie
afvoert. Dat is gunstig voor de onderhandelingen over de IP-rechten, zoals
toegelicht in het
verzoek toestemming onderhandse verkoop d.d. heden.
Alles afgedaan.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Mogelijk IP-rechten op de profielen.
Onderhandelingen over de verkoop daarvan zijn gestart.
De IE-rechten betreffende de profielen, alsmede merk- en domeinnamen zijn,
met
toestemming van de Rechter-commissaris, verkocht aan Polim BV.

3.8 Andere activa

05-07-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnamen, IE-rechten

€ 25.000,00

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Onbekend, er is geen debiteurenadministratie aangetroffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-07-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Geen

05-07-2018
5

5.2 Leasecontracten
Geen

05-07-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon B.V. claimt een pandrecht op de
inventaris, voorraden
en transportmiddelen.

05-07-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren claimen een eigendomsvoorbehoud. Dit is in onderzoek.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-07-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde; bedrijf w as al gestaakt en er is geen leiding, geen personeel
en geen geld.
w el zijn er mogelijk de IP-rechten op de ontw ikkelde profielen, maar dat zullen
anderen
moeten gaan exploiteren

05-07-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hier is duidelijk niet aan voldaan.

05-07-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarstukken gedeponeerd.

05-07-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-07-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gebleken is dat slechts een deel van de aandelen is volgestort.

05-07-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-07-2018
5

Gelet op de slechte administratie en het feit dat er ondanks dat gefailleerde
niet in staat bleek tijdig te leveren er toch steeds opdrachten zijn aangenomen
(gekoppeld aan geëiste en verrichte aanbetalingen door klanten) is onderzoek
gerechtvaardigd naar onbehoorlijk bestuur. Dit w ordt verder onderzocht.
Nader gebleken feiten onderschrijven het hiervoor gestelde.
aansprakelijkstellingen zijn uit
gegaan.
Met de heer Philips w erd een regeling getroffen in het kader van zijn mogelijke
aansprakelijkheid als bestuurder. Met de heer Janssens lopen de
onderhandelingen over een
mogelijke regeling ter zake nog.
De heer Janssens is zeer afhoudend en een procedure lijkt noodzakelijk.
Ik w acht nog tot mij voldoende verhaalsmogelijkheden blijken.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

05-07-2018
5

Enkele octrooirechten op naam van gefailleerde zijn een paar maanden voor
het faillissement overgedragen aan een andere vennootschap, w aarvan de
bestuurders van gefailleerde de aandeelhouders zijn en de heer Philips
bestuurder is.
Op dit punt w ordt nog nader onderzoek verricht.
Nietigheid is ingeroepen en de IP-rechte n w orden door de curator aan
gegadigden
aangeboden.
De IP-rechten zijn meegenomen in deal met de heer Philips.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verdere onderhandelingen met de heer Janssens.

05-07-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 205.305,00

05-07-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
57

05-07-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 621.151,86
w aarvan €613.350,67 ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

05-07-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder onderzoek naar feiten en historie en naar de bestuurders.
Onderhandelingen met Janssens en procedure.

05-07-2018
5

Janssens bestrijdt aansprakelijk te zijn als bestuurder, maar zonder
overtuigende argumenten.
Hij is telkens w eer actief betrokken bij nieuw e bedrijven, maar telkens w eer
niet op eigen naam en zonder bekende verhaalobjecten. De curator blijft hier
achteraan gaan.

11-02-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

05-07-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
24-7-2019

11-02-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Onderhandelingen met bestuurder

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2018
5

