Faillissementsverslag
Gegevens gefailleerde:

Faillissementsnumn-ier:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

Nummer: 1

Datum: 1 november 2013

Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V., (“Oosterbeek”) en Van
de Bunt Holding B.V. (“Van de Bunt Holding”), beide statutair
gevestigd te Hoogland, gemeente Amersfoort, feitelijk gevestigd
te Bunschoten-Spakenburg (3572 LJ) aan de Röntgenweg 5.
C/16/13/1083 F en C/16/13/1120 F
Oosterbeek:
1 oktober 2013
Van de Bunt:
8 oktober 2013
mr. drs. D. Heitman
mr. R.W.J. van Veen
Oosterbeek: het produceren van medailles en sportprijzen,
alsmede handel in relatiegeschenken, sportkleding, etc.
Van de Bunt: financiële holding.
In onderzoek.
Oosterbeek: 3
Van de Bunt: geen
Oosterbeek:
Van de Bunt:
Oosterbeek:
Van de Bunt:
Oosterbeek:
Van de Bunt:

1 oktober 25 oktober 2013
8 oktober 25 oktober 2013
23 uur
uur
23 uur
uur
-

-

-

Algemeen
Van de Bunt Holding is in oktober 2006 opgericht als financiële holding. Zij houdt alle aandelen in de in
juni 2007 opgerichte werkmaatschappij Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V. opgericht.
Oosterbeek hield zich bezig met het produceren van en het handelen in sportprijzen, zoals medailles,
vaantjes en bekers. Volgens de heer F. van de Bunt, bestuurder van Van de Bunt Holding en middellijk
bestuurder van Oosterbeek, is de omzet van Oosterbeek in de afgelopen jaren significant teruggelopen.
Oosterbeek kon daardoor niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. Zo liep ook de schuld bij
de Belastingdienst op. Deze heeft uiteindelijk executoriaal beslag gelegd en een deel van de activa van
gefailleerde (waaronder computers, machine’s en bureau’s) verkocht. Volgens de bestuurder werd
daarmee de hele onderneming lamgelegd en kon hij niet anders dan het faillissement van Oosterbeek
aanvragen. Een week later heeft de bestuurder tevens het faillissement van Van de Bunt Holding
aangevraagd.
Bij Oosterbeek waren 3 werknemers, onder wie de bestuurder, in dienst. Zij zijn met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen. Bij Van de Bunt Holding was geen personeel in dienst.
In het bedrijfspand van gefailleerde heeft de curator een voorraad vaantjes, medailles, bekers, etc.
aangetroffen, alsmede een bescheiden kantoorinventaris. Deze activa behoren volgens de bestuurder in
eigendom toe aan Oosterbeek. Rabobank Randmeren heeft een pandrecht op deze activa. In overleg
met de Rabobank zijn de activa door Makelaarskantoor Puper B.V. getaxeerd en heeft de curator Puper
voorts de opdracht gegeven deze activa middels een internetveiling te verkopen. De kosten hiervan
komen voor rekening van de Rabobank. De boedel ontvangt voorts een boedelbijdrage van 10%, te
berekenen over de bruto veilingopbrengst.

Van de Bunt Holding B.V. bezit voor zover bekend louter het bedrijfspand waarin gefailleerde gevestigd
zijn. Ten behoeve van Rabobank Randmeren is een hypotheekrecht op deze onroerende zaak gevestigd.
In overleg met deze bank heeft de curator de bank een termijn gesteld van één jaar ex artikel 58 Fw.
Indien de bank binnen de gestelde termijn tot uitoefening van haar rechten komt, zal de bank ter
compensatie van de gestelde ruime termijn een boedelbijdrage voldoen van EUR 12.500,- bij
onderhandse verkoop en EUR 10.000,- bij Openbare verkoop.
Voorts heeft de curator een bescheiden debiteurenportefeuille aangetroffen in het faillissement van
Oosterbeek. De curator is op verzoek van de Rabobank, als pandhouder, bezig met het incasseren van
de vorderingen. De boedel ontvangt daarvoor een boedelbijdrage van 20%, te berekenen over de te
ontvangen bedragen (op welke rekening dan ook).
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1

3.2
3.3

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Oosterbeek is Van de Bunt Holding. Enig bestuurder
en enig aandeelhouder van Van de Bunt Holding is de heer F. van de Bunt.
Winst en verlies
Nog niet bekend.
Balanstotaal
Nog niet bekend.
Lopende procedures
Niet van toepassing.
Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen van gefailleerde indien mogelijk beëindigen.
Huur
Oosterbeek huurde de bedrijfsruimte van Van de Bunt Holding.
Oorzaak faillissement
Zie onder algemeen.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Oosterbeek: 3.
Van de Bunt Holding: geen.
Aantal in jaar voor faillissement
Oosterbeek: 3.
Van de Bunt Holding: geen.
Datum ontslagaanzegging
4 oktober 2013.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Van de Bunt Holding is eigenaar van het bedrijfspand dat door gefailleerde wordt gebruikt aan de
Röntgenweg 5 te Bunschoten-Spakenburg. Ten behoeve van Rabobank Randmeren is een
hypotheekrecht op deze onroerende zaak gevestigd. In overleg met deze bank heeft de curator
de bank een termijn gesteld van 1 jaar ex artikel 58 Fw.
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Hoogte hypotheek
In onderzoek.

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

Boedelbijdrage
Indien de bank binnen de gestelde termijn tot uitoefening van haar rechten komt, zal de bank ter
compensatie van de gestelde ruime termijn een boedelbijdrage voldoen van EUR 12.500,- bij
onderhandse verkoop en EUR 10.000,- bij openbare verkoop.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedriifsmiddelen
Beschrijving
In het bedrijfspand heeft de curator de bedrijfsinventaris en de voorraden van Oosterbeek
aangetroffen. Deze zijn op kosten van de Rabobank (als pandhouder) door Makelaarskantoor
Puper B.V. getaxeerd. De curator heeft in overleg met de Rabobank Puper inmiddels opdracht
gegeven alle aanwezige bedrijfsmiddelen door middel van een internvetveiling te koop aan te
bieden. Van de Bunt Holding bezit voor zover bekend geen bedrijfsmiddelen.
Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
10%.
Bode mvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend ad € 60.965,- met betrekking tot verschuldigde Loon- en
Omzetbelasting. De opbrengst van de inventaris (bodemzaken) komt derhalve ex artikel 57 lid 3
Fw ten goede van de boedel.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Zie paragraaf 3.5.
3.10 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
3.11 Boedelbijdrage
10%.
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

OveriQe activa
3.12 Beschrijving
Niet van toepassing.
3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1

4.2
4.3

Debiteuren
Omvang debiteuren
Van de Bunt Holding heeft geen debiteuren. Oosterbeek daarentegen heeft volgens de heer Van
de Bunt voor een bedrag van € 2.635,76 aan openstaande vorderingen op derden. De curator
heeft namens de bank (pandhoucler) de incasso van deze vorderingen op zich genomen.
Opbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
20%.
Werkzaamheden: zie bijlage.

5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1
7.2

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
In onderzoek.
Leasecontracten
In onderzoek.
Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van de Rabobank is een pandrecht op de inventaris, de voorraden en de vorderingen
van gefailleerde gevestigd, alsmede een recht van hypotheek op het bedrijfspand van Van de
Bunt Holding.
Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.
Boedelbijdragen
Inventaris/voorraden: 10%
Debiteuren: 20%
Verkoop onroerende zaak: € 10.000,- of € 12.500.- (zie paragraaf 3.4).
Eigendornsvoorbehoud
Enkele klanten van gefailleerde hebben voor datum faillissement aan Oosterbeek opdracht
gegeven tot het namaken van medailles en/of bekers. Daarbij hebben zij in enkele gevallen de
originele objecten overhandigd aan gefailleerde. In samenwerking met de bestuurder van
gefailleerde zijn deze objecten aan de betreffende klanten teruggegeven.
Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.
Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde voor de jaren 2012 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen voor het jaar 2010 is 13 dagen te laat gedeponeerd.

7.3
7.4
7.5
7.6

8.
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

9.
9.1
9.2

9.3

Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Paulianeus handelen
In onderzoek.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er geen boedelvorderingen bekend.
Preferente vordering van de fiscus
In het faillissement van Oosterbeek heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal
€ 60.965,-. In het faillissement van Van de Bunt Holding heeft de fiscus een vordering ingediend
van in totaal € 2.097,-.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus zijn de curator geen andere preferente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
Oosterbeek: In totaal hebben 14 concurrente crediteuren hun vordering bij mij ingediend.
Van de Bunt Holding: In totaal hebben 3 concurrente crediteuren hun vordering bij mij ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
Oosterbeek: in totaal is er een bedrag van € 10.139,98 aan concurrente vorderingen ingediend.
Van de Bunt Holding: in totaal is er een bedrag van € 61.610,14 aan concurrente vorderingen
ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met de verkoop van de
bedrijfsmiddelen en een vinger aan de pols houden ter zake de verkoop van de onroerende zaak.
Voorts zal de curator de incasso van de debiteuren voortzetten. Tot slot zal de curator de
administratie van gefailleerde onderzoeken. Voor het overige vinden de gebruikelijke
werkzaamheden plaats.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecr

mr.

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V.
16/13/1083 F
1-10-2013
mr. R.W.J. van Veen
mr. D. Heitman

A.

BATEN

subtot. md. BTW

mutaties

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

-

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

-

debiteuren
pre-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

-

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

totaal

€

1

-

totaal

-

1.395,59
-

-

€
€
€

Af te dragen BTW

-

1.395,59
-

€
€

-

€
€

142,66
-

-

1.538,25

€
€

142,66
-

subtot. mcl. BTW

mutaties

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus
UwV

€
€
€
€
€

€
€

6.

totaal

€

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR

saldo boedelrekening

-

-

-

€
€

-

-

€

1.538,25

Terug te ntvangen
BTW

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

-

€

-

€

1.538,25

€

€

-

-

1.538,25
-

€

1.538,25

€

totaal

-

-

€

€
€
€

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN

/ BOEDELS~HULDEN

totaal A
totaal B

29 oktober 2013

€

1.538,25

‘.1

Bij- en afschrijvingen

Rekeninghouder
HEITMAN D MR
Rechtbanken
55.24.43.727
Arrangementrekenin
g
Periode
01-10-2013 t/m 25-10-2013
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Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Oosterbeek Sport en Prijzen Utrecht B.V.
naam crediteur
Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Al Visual B.V.
MB Consultancy
Texo Trade Services B.V.
Reef man Sport BV.

boedel

preferent
60.965,00

concurrent
2.900,00
2.170,44
983,73
670,93
547,24
527,75
432,26

Handelsonderneming Klaassen B.V.
TNT Express Nederland BV.
Handelsondernemina KEBO
Plezierkoeriers
Nautasign B.V.

L_~

Rajapack
Overtoom International Nederland BV.
De heer/mevrouw G.M. Mooldijk
de heer/mevrouw H.F.M. de Jong
Totaal

60.965,00

399,36
326,70
313,81
302,50
291,01
152,15
122,00

10.139,88

opmerking

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Van de Bunt Holding BV.
naam crediteur
Belastingdienst Utrecht/kantoor Utrecht
De La e Landen Financial Services
Mi Partici aties B.V.
Houthandel Goedkoo B.V.

boedel
2.09700

1
1
1

Concurrent
o’merking
1.271,98
12.409,61 (+ P.M.)

1.

Totaal

2.097,00

61.610,14

