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Omzetgegevens

Onbekend
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Geen
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0,00
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23 uur
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Pas in 2017 opgerichte BV met als DGA de heer G. Jasper

1.2 Winst en verlies

Cijfers 2017 nog niet gereed

1.3 Balanstotaal

Idem

1.4 Lopende procedures

Geen

1.5 Verzekeringen

Geen

1.6 Huur

Winkelruimte in winkelpassage

1.7 Oorzaak faillissement

Winkel in kinderschoenen en kinderkleding zou in het voorjaar 2017 starten in centrum 
Kerkrade en met diverse subsidies voor het daar te ontwikkelen nieuwe winkelcentrum. 
Dit kwam echter te laat gereed (nog niet per nu!) waarna hals over kop per 1 juli een 
andere winkel betrokken moest worden, dit daar de voorraden al waren uitgeleverd en 
betaling daarover verschuldigd was. De lucratieve start van het seizoen werd daardoor 
gemist en er ontstond direct liquiditeitskrapte.

Vanaf daar is het bedrijf steeds verder achter de feiten aan gaan lopen en in 
liquiditeitsnood gekomen. Leveranciers (crediteuren) bleven lang geduldig, maar 
voelden zich steeds meer aan het lijntje gehouden, totdat een van hen de 
faillissementsaanvrage doordrukte, ook al is volstrekt onduidelijk wat daarmee beoogd 
werd. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen; ook de DGA is niet in loondienst maar nam wel geld op voor levensonderhoud. 
Dit wordt nog onderzocht. Voorts is er een stagiaire van een VMBO zonder salaris en 
zonder arbeidsverband
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Een eenvoudige en deels zelf in elkaar getimmerde inventaris

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Restpartijen van de wintercollectie zoals deze er nog hingen per datum faillissement, 
dus onverkocht aan het einde van het seizoen en zelfs niet verkocht na enkele weken 
gematigde uitverkoop met 20% korting.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Opheffingsuitverkoop met 50% korting

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Geen
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4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen

5.2 Leasecontracten

Geen

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De leveranciers moeten nog aantonen een eigendomsvoorbehoud te hebben bedongen, 
maar dat is wel algemeen gangbaar in de branche. Met hen is de afspraak gemaakt dat 
zij de helft van de inkoopsprijs vergoed krijgen over de nu te verkopen goederen, mits 
het voorbehoud wordt aangetoond.

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de RC wordt een opheffingsuitverkoop gehouden en met 
medewerking van de leveranciers en de DGA, welke kosteloos werkzaamheden verricht. 
Ook verhuurder stemt hier voorshands mee in.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Voorafgaand aan het faillissement werden plannen uitgewerkt om als eenmanszaak 
door de heer Jasper door te starten en daar liep ook al een financieringsaanvrage voor. 
Een doorstart zal in ieder geval niet binnen gefailleerde BV plaatsvinden.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

De bestuurder wenst dit niet, alsmede blijkens de faillissementsaanvrage ook niet alle 
crediteuren, althans voor wat betreft het voortbestaan in de BV. De curator ziet ook 
onvoldoende zekerheid op een positief resultaat binnen de BV. Als de heer Jasper dit 
als privépersoon wenst te doen en daarvoor financiers vindt, is dat zijn keuze en risico, 
maar niet iets dat een curator dient te dragen.

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing, het bedrijf is pas halverwege 2017 opgericht

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Idem

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

€1,00

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wellicht dat het nog uit te voeren onderzoek tot de conclusie leidt, dat wat lichtvaardig 
is begonnen, daar immers de beoogde locatie nog niet klaar was en wellicht ook met te 
weinig startkapitaal. Op basis van hetgeen thans bekend is, lijkt dit echter verre te 
blijven van de grenzen van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Moet nog onderzocht worden, maar op zich op dit moment nog geen aanleiding toe om 
dat te veronderstellen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Huur, voor zover de waarborgsom niet betaald zou zijn (lijkt inderdaad niet geschied te 
zijn).
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Geen, behoudens artikel 29 lid 2 OB

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11, waarvan ingediend 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€20.214,35 waarvan ingediend €19.954,22

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afwikkeling en liquidatie

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen 3 tot 6 maanden

10.2 Plan van aanpak

Opheffingsuitverkoop en teruggave resterende goederen dan wel verkoop aan de 
doorstarter en verkoop ook van inventaris en goodwill (naam) aan hem.

10.3 Indiening volgend verslag

9 april 2018

10.4 Werkzaamheden
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