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De Edelachtbate Heer
mr. M.H.F. van Vugt, rechter-commissari5
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postbus 16005
3500 DA UTRECHI

Utrecht, 23 december 2015

Betreft:

Faillissement Global Fashion Group B.V.

Uw kenmerk:

F 15/824

Edelachtbare Heer,
Hierbij zend ik u het eerste openbare voortgangsverslag inzake bovengenoemd faillissement. Omdat het
saldo van de boedelrekening nihil bedraagt, is bi] het versiag geen tussentijds financleel verslag
gevoegd.
1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. Indien u nag vragen heeft, dan verneem
1k die graag.

Holland Van Gijzen Advncaten en Notarissen LLP is eec limited liability partnership npgericht naar het recht van Engeland en Wales en getegistreerd bij
Companies House under reqistratienummer 0C335658. In relatie tot Holland Van Gijzen Advncaten en Notarissen LLP wnrdt de term partner gebtuikt
your een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarisnen LLP
is statutair qevestigd te Lambeth Palace Rnad 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heel t haar hoofdvestiging aan Booniples 256, 3011 xz
Ratterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam under nummer 24433164. Holland Van Gijzen Advocaten en
Notarissen LLP heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastiegadviseurs LLP. Op onZe werkzaamheden zijn algemene voorwaatden van
toepan5ing, waarin is opgennmen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tnt het bedrag dat in bet desbetreffende geval under onZe
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt aitbetaald. Dc algemene voarwaarden Zijn gedeponeerd bij de (amer van Konphandel Rotterdam en in te
Zion via wwwhnllandlaw.nl.
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Failllssementsvers!ag
Gegevens gefailleerde:

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Nummer: 1

Datum: 23 december 2015

Global Fashion Group EN. gevestigd te Utrecht (3543 AP) aan de
Krommewetering 41.
F 15/824
17 november 2015
mr. V.H.B. Kruit
mr. M.H.F. van Vugt

Personeel gemiddeld aantal:

groothandel in sportartikelen en mode-artikelen
2015: nog niet bekend
2014: nog niet bekend
2013: nog niet bekend
0

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

17 november
12,4 uur
12,4 uur

-

18 december 2015

Algemeen

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator op dezeltde dag telefonisch contact gezocht met
de bestuurder, te weten de heer ].C.M. van Treijen. Aangezien de bestuurder van getailleerde volgens
de kamer van koophandel in Hong Kong woonachtig is, heeft de curator de volgende dag direct een
aangetekende brief naar het woonadres van gefailleerde in Hong Kong verzonden, alsmede een e
mailbericht naar de bestuurder verzonden op diverse bekende emailadtessen. Vervolgens liet de
bestuurder per e-mailbericht weten thans in Bangkok te Thailand te verblijven en pas medio Kerst naar
Nederland terug te keren voor de eerste bespreking met ondergetekende. Hoewel de curator de
bestuurder heeft gewezen op zijn informatieplicht en de consequenties van het niet voldoen hieraan,
heeft de bestuurder uiteindelijk besloten om de atspraak geheel te annuleren en de curator niet de
administratie van gefailleerde te overhandigen c.q. toe te sturen. De curator heeft inmiddels
rechtsmaatregelen ingesteld om medewerking zijdens de bestuurder at te dwingen.
Verder heeft de curator zich in de eerste verslagperiode bezig gehouden met de verkoop van activa van
gefailleerde en het beëindigen van de lopende verplichtingen van gefailleerde.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Inventarisatie
Directie en organisatie
Bestuurder van getailleerde is Urban Trends Holding B.V. Van laatstgenoemde vennootschap is
de heer J.C.M. van Treijen enig aandeelhouder en bestuurder. Tevens is gefailleerde enig
aandeelhouder en bestuurdet van twee dochtervennootschappen, te weten Blue Blood
International Retail B.V. en Global Fashion Personeelsdiensten B.V.
Winst en verlies
2015: nog niet bekend
2014: nog niet bekend
2013: nog niet bekend
Balanstotaal
2015: nog niet bekend
2014: nog niet bekend
2013: nog niet bekend
Lopende procedures

HVG
1.5

1.6

1.7

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.
Verzekeringen
De curator is vooralsnog niet bekend met enige verzekering die voor beeindiging in aanmerking
komt.
Huur
Tussen gefailleerde en Kroban Vastgoed 8.V. c.q. beheerder Culmen Real Estate B.V. bestond
een ondechuurovereenkomst. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris op 19
november 2015 opgezegd ex artikel 39 Fw.
Oorzaak faillissement
Aangezien de bestuurder hierover nog niets heeft mede gedeeld zal hierover in de volgende
versiagen meet duidelijkheid worden verschaft. Wel heeft de curator vastgesteld dat het
faillissement is uitgesproken als gevolg van een taillissementsverzoek van International Card
Services B.V.
Personeel
Aantal ten tijde van taillissement
0
Aantal in jaar voor faillissement
Niet bekend
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
In het bedrijfspand van gefailleerde heett de curator een inventaris aangetrotfen. De curator
heeft de inventaris inmiddels laten inventariseren door BVA Auctions en deels te koop
aangeboden via een internetveiling. Aangezien het bedrijfspand in de eerste verslagperiode door
de oud eigenaar werd overgedragen aan een andere partij, is de curator nog niet overgegaan tot
de verkoop van onder meet een groot aantal wandkasten en een bar. Aangezien deze zaken
kunnen worden aangemerkt als huurdersbelangen en qua grootte moeilijk uit het gehuurde zijn te
verwijderen, heeft de curator deze zaken eerst willen aanbieden aan de opvolgend eigenaar. In de
tweede verslagperiode verwacht de curator voor het Iaatstgenoemde dee! van de inventaris een
bestemming te vinden.
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Bodemvoorrecht fiscus
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Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijiaqe.
Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde enig aandeelhouder is van de besloten
vennootschappen Blue Blood International Retail B.V. en Global Fashion Personeelsdiensten B.V.
In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen om beide vennootschappen al
dan niet te liquideren, dan wel het taillissement ervan aan te vragen. In dat kader heeft de curator
de administratie van voornoemde besloten vennootschap bij de bestuurder van gefailleerde
opgevraagd.
3.13 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Debiteuren
Omvang debiteuren
Niet van toepassing
Opbrengst
Nog niet bekend
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Gefailleerde heeft geen kredietovereenkomst met enige bank gesloten.
Leasecontracten
Niet van toepassing
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing
Separatistenpositie
Niet van toepassing
Boedelbijdragen
Niet van toepassing
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing
Reclamerechten
Niet van toepassing
Retentierechten
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.

HVG
6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing
Financiële versiaglegging
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijiage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing
Verantwoording
Niet van toepassing
Opbrengst
Niet van toepassing
Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heett de curator geen enkele administratie van gefailleerde in
ontvangst kunnen nemen en weigert de bestuutder de curator van informatie te voorzien. Indien
in de komende verslagperiode opnieuw geen administratie wordt aangeleverd zal de curator zich
op het standpunt stellen dat er door gefailleerde geen administratie is gevoerd die
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2012 is door gefailleerde tijdig gedeponeerd. Gefailleerde heeft vanat 2013
geen enkele jaartekening meer gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek
Paulianeus handelen
De curator is tot op heden niet gebleken van enige paulianeuze rechtshandelingen, maar behoudt
zich het recht voor om hierop in een later verslag terug te komen.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Claimsagent een boedelvordering
ingediend.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heett een vordering ingediend ter hoogte van € € 128.889,00.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend en deze wordt niet verwacht.
Andere preferente crediteuren
Naast de tiscus heeft de aanvrager van het faillissement een vordering ingediend ter hoogte van
€ 1.850,00
Aantal concurrente crediteuren
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8.6
8.7

9.
9.1

9.2

9.3

In totaal heeft een crediteuren zijn vordering ingediend.
Bed rag concutrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 22.929,99 aan concurrente crediteuren ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal warden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
In beginsel zal het taillissement gedurende 6 maanden warden aangehouden, teneinde
crediteuren de mogelijkheid te bieden haar vorderingen in te dienen.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode hoopt de curator de administratie van getailleerde en de twee
dochtervennootschappen in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast zaP de curator de resterende
inventaris van gefailleerde trachten te verkopen.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijiage.

d$nb>k4ersIaq en de bijbehorende bijiagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
d v1jIIedigid(n juistheidaian. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (flog) niet openbaar
gelIti/kan worden of actyaf aengepast moet worden. Dit ken gevolgen hebben voor de in dit versiag en de bijbehorende
bijiagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit versiag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.

Adres

Boompjes 390

Naam

ClaimsAgent B.V.

Falilissement van Global Fashion Group B. V.
— flr11r Hi
[!rzlcflt’

301 1XZ

Postoode

Rollerdam

Woonplaats

Totaal Boedel [1J

Roferentie

€

C

Boedel
(mci. BTW)

9,08
€

908- €

Pagina Ill

B.T.W.

158

1,58- Go(everdo dienston

Aard vd.
vordehng
Rekeningnummer
Onbekend: Faillisseme

FaiIIissementskosten

_____

Boedel, 23-12-2015

BijIage 2

130.739

8
8
8

€

€
-€
€
C

128.88900 €
1.85000 €

-

-

-

-

B.T.W. verantwoord
op eangifte

€
€

‘referent
(mci. Bt’tnfl

Gelet op de artt. 110. 111 en 119 Fw kunnen geen rechten warden ontleend aan opname op deze
Iijst.

Betastingdienst
International Card Service B.V.

Naam

Overzicht van ingedlende en -voorlopig- erkende prererente schuidvorderinqen

Rekeningnummer

Belastingen!Premies
Geleverde diensten

R.T.W. niet verantwoord B.T.W. niet verantwoo Aard v,d.
datum factuurvoortaillis datum factuurmn failliss vordenng

Pa0ina 111

Ingediend

I

Preferenten, 23-12-2015

Bijiage 3a

Faihissement van Global Fashion Group B. V.

€

International Card Service By.

-

€

€

€

€

€

22.929,99

-

€

22.929,99
-

Rekeningnummer

Verstrekte geldiening

B.T.W. verantwoord B.T.W. nietverantwcor B.TW. fiat uerantwoo Aard v.d.
op aangifte
datum factuur voor failli datum factuur in faillis vordering

Gelet op bet bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten warden
ontleend aan opname op daze lifst.

find. BW

Naam

Concwrent

Overzcht van InQedlende en -voorIopa- erkende concurrente schuidvorderinqen

Pagina 1/1

Ingediend

—l

Concurrenten, 23-12-2015

Bijtage 4a

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer

1

Declaratieperiode

17 november 18 december 2015

Curator

mr. V.H.B. Kruit

-

Nummer taillissement

]F.15/824

Naam faillissement

Global Fashion Group B.V.

Rechter-commissaris

mr. M.H.F. van Vugt

Rechtbank

Midden-Nederland

Tijdschrijfgroep

subtotaal

I
tijd in verslagperiode

nieuw totaal

1. Inventarisatie

0,40

0,40

2. Personeel

0,00

0,00

3. Activa

7,10

7,10

4. Debiteuren

0,00

0,00

5. Bank / Zekerheden

0,40

0,40

6. Doorstart

/ Vrtz.

0,00

7. Rechtmatigheid

0,00

0,00

8. Crediteuren

0,20

0,20

9. Procedures

0,00

10. Overige

4,30

11. P.M.

TOTAAL

4,30
0,00

0,00

12,40

12,40

0,20
040
0,50
0,10

Kruit,Victor(NL020032565)
Kruit,Victor(NL020032565)
Kruit,Victor(NL020032565)
Kruit,Victor(NL020032565)
Kruit,Victor(NL020032565)

I

0,10
010
0,30
1,20

KruitVictor (NL020032565)
Kruit,Victor (NL020032565)
Kruit,Victor (NL020032565)
Kruit,Victor (NL020032565)

1,50
2,00

van Gaans,Tietia (NL020027319)
Kruit,Victor(NL020032565)

Kruit,Victor (NL020032565)
0,40
Lydns,Tietia (NL02002731920

2,00

0,10
0,10
0,20

0,30
0,10
0,40

Kruit,Victor fNL020032565)

van Gaans,Tietia (NL020027319)_____________
van Gaans,Iietia(NL020027319)

van Gaans,Tietia (NL020027319)
Kruit,Victor(NL020032565)

0,50
0,30
7,10

0,20

0,70

Kruit,Victor (NL020032565)

Kruit,Victor(NL020032565)
Kruit,Victor(NL020032565)__________________

2,50

Kruit,Victor (NL020032565)

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

Activa
Activa
Activa
Activa

(NL32)

(NL32)
fNL32)
(NL32)
(NL32)

(NL32)
(NL32)
(NL32)
(NL32)

j0VefIjNL32)

23-nov-20 150veMg(NL39)

18-nov-2015 Overig (NL39)
19-nov-20150verig (NL39)

18-nov-2015 Overig (NL39)

25-nov-2015Crediteuren (NL37)
01-dec-2015Crediteuren (NL37)

03-dec-2015 Bank/Zekerheden (NL34)
03-dec-2015 Bank/Zekerheden (NL34)

17-dec-2015 Activa (NL32)
18-dec-2015 Activa (NL32)

10-dec-2015
11-dec-2015
14-dec-2015
15-dec-2015
16-dec-2015

30-nov-20 15
04-dec-20 15
07-dec-20 15
09-dec-2015

19-nov-2015 Activa (NL32)

18-nov-2015 Activa (NL32)

Incur Date
Activity
17-nov-2015 Inventarisatie

18 december 2015

0,40
0,40

-

Kruit,Victor fNL020032565)

Reference

Global Fashion Group periode 17 november

_______

Description

___________
___________
___________
________
___________
________
_________
_______
_______
_

2x gebeld d. bva tz toegang gehuurde,2x email uit bva.

1B: brf in kvk, invulten formulieren

opstellen en versturen brf Bestuurder in China, email uit bas been, email in alain kroon,
email uit bva. email in bva, overleg westerhof ftz beheerder culmen), email uit van
treiienemai[ujtalnfaxuitR-C,
GF:_bezoek adres gefailleerde met VK
email in van treijen, email in bva-auctions, 2x email uit van treijen, email uit
bva, email in
bas behm, email in beusekom,, email in van treijen, email in nbd, emil in werkman,
email
uit van poppel, fax in R-C, opstellen en versturen brf verhuurder, email
uit alain kroon,

[effi9saansIag0Btiscusin
ambtshalve aanslag vpb fiscus in

brf in en e-mail uit ABN
overleg van gaans tz banksaldo

gebeld d. alain kroon, email in en uit bva, email in kroon.
email in veldkamp (bva), email uit kroon

email uit kroon, email in bva.
email in bva, email in kroon, gebeld m. bva.
email in alain kroon
email in en uit alain kroon
gebeld d. opkoper

van frontrunner, gebeld .m. ba
been van frontrunner tz inventaris, gebeld m. bva auctions tz verkoop inventaris, gebeld
m. loyens loef en statement makelaars tz executieverkoop krommewetering 41 op 16
decemhnic_______________
gebeld d. daan auctions, gebeld m. blue blood r’dam., gebeld d. bva auctions tz
inventarisatie maandag a.s.
email in bva
email in bva
email in en uft alain kroon
3x email uit alain ktoon, 3x email in bva, 2x email in kroon, 2x email uit bva,

gebeld m. alain kroon (namens verhuurder), bezoek gebracht aan kantoorpand aan de
krommewetering te Utrecht inclusief reistijd, inventarisatie inventaris, gebeld m. bert

gebeld m. telefoonnummers bestuurder o.b.v. kvk gegevens en internet

__________

Lyan

ruit,Victr(NLQ2OO32565)
Gaans,Tietia_(NL020027319)

Grand total[

1Z40

Oij25-nov-2Oi5Overig(NL39)
emaflineemspoorttrade, email in bva
0,10
01-dec-20150veriq fNL39)_______________________ brt in kvk mbt wijzigingen

I

