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Algemene gegevens
Naam onderneming
reRandeR B.V.

21-09-2018
1

DIT IS HET EINDVERSLAG

06-03-2020
4

Gegevens onderneming
statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5211 VB 's-Hertogenbosch,
aan het adres Tramkade 26, handelend onder de namen FIXPART, FIXXY,
ELECTROBUY en ACCESOIRES-ONDERDELEN, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66363810.

21-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Het in- en verkopen, importeren en exporteren van consumentengoederen,
alsmede het exploiteren van e-commerce platformen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.379.930,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -58.630,00

€ 163.243,00

Toelichting financiële gegevens

21-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De B.V. is opgericht op 29 juni 2016. Er is één conceptjaarrekening opgemaakt,
die ziet op de periode 29 juni 2016 tot en met 31 december 2017.

21-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

21-09-2018
1

Toelichting
Er is sprake van dienstverbanden voor bepaalde en onbepaalde tijd, alsmede
nul-uren contracten.

Boedelsaldo
€ 5.983,56

21-09-2018
1

€ 6.111,39

01-03-2019
2

€ 12.622,82

04-09-2019
3

€ 386,49

06-03-2020
4

Verslagperiode
van
21-8-2018

21-09-2018
1

t/m
21-9-2018
van
22-9-2018

01-03-2019
2

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

04-09-2019
3

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019
t/m
6-3-2020

Bestede uren

06-03-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 0 min

2

25 uur 12 min

3

10 uur 42 min

4

13 uur 12 min

totaal

76 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Curator: 16:48 uren.
Faillissementsmedew erkster: 10:12 uren.

21-09-2018
1

In totaal is in dit faillissement 54:30 uur besteed door de curator en
kantoorgenoten.

01-03-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van reRandeR B.V. is de heer E. Reyenga.
Enig aandeelhouder van reRandeR B.V. is reRandeR Holding B.V.
Bestuur van reRandeR Holding B.V. is de heer E. Reyenga.
Enig aandeelhouder van reRandeR Holding B.V. is Sonovision B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Sonovision B.V. is de heer E. Reyenga.

21-09-2018
1

reRandeR B.V. is op haar beurt 100 % aandeelhouder van de vennootschap
naar Duits recht reRandeR GmbH en de vennootschap naar Frans recht
reRandeR EURL.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

21-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen w orden voor zover nodig opgezegd.

1.4 Huur

21-09-2018
1

1.4 Huur
Op datum faillissement is er geen sprake van een lopende huurovereenkomst.
Op het adres Tramkade 26 w erd tot en met juli 2018 kantoorruimte gehuurd.
Deze huurovereenkomst is met onmiddellijke ingang ontbonden en de laatste
maand huur is betaald uit de borg.

21-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

21-09-2018
1

Uit een gesprek met de bestuurder blijkt het volgende:
reRandeR B.V. exploiteerde een w ebshop, w aarbij onderdelen van
huishoudelijke apparaten w erden aangeboden. Met vervanging van één
onderdeel, hoeft het gehele apparaat niet vervangen te w orden, zo w as de
gedachte. Er w erd gew erkt aan de hand van 'dropshipping'. Een klant bestelde
bij reRandeR B.V., die de bestelling vervolgens doorzette aan één van de tw ee
groothandels, met w ie zaken w erd gedaan. Die groothandel zond het
onderdeel rechtstreeks en uit naam van reRandeR B.V. aan de klant. De omzet
van reRandeR B.V. betreft de marge tussen het bedrag dat de klant betaalde
aan reRandeR B.v. en de inkoop bij de groothandel. Uit die marge dienden alle
kosten te w orden voldaan. Belangrijkste kosten w aren personeels-, w ebshopen advertentiekosten (Google adverts).
In januari 2018 liet de omzet een voor de branche gebruikelijk piek zien.
Daarna viel de omzet diep terug. De omzet van maart 2018 bedroeg de helft
van januari. reRandeR B.V. had geen bancair krediet, maar w erkte op
leverancierskrediet. Omdat dit te hoog w as opgelopen, meldde de
belangrijkste groothandel in maart 2018 dat enkel nog geleverd zou w orden
bij vooruitbetaling, vermeerderd met een deel aflossing van de bestaande
schuld. Dat w as het begin van het einde.
Hierdoor ontstond er een dusdanige druk op de liquiditeiten, dat de betaling
van andere kosten in gevaar kw am. In mei w as de situatie dusdanig slecht,
dat het personeel niet meer volledig betaald kon w orden. Toen is begonnen
met afbouw en van de activiteiten. Goederen w aren nog maar zeer beperkt te
bestellen op de w ebshop en (een gedeelte van) het personeel kw am thuis te
zitten. Het faillissement zou w orden aangevraagd door de bestuurder, maar op
dat moment w as er nog sprake van een compagnon, die het niet eens w as
met faillissementsaanvraag. In augustus is overeenstemming bereikt door de
bestuurder met deze (indirect) medeaandeelhouder over zijn afscheid. Op dat
moment w as het faillissement van reRandeR B.V. echter al aangevraagd door
tw ee w erknemers, omdat de dekking onder de loongarantieregeling in gevaar
kw am vanw ege de geldende termijnen.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

01-03-2019
2

Tot heden heeft het onderzoek van de curator bovenstaande lezing bevestigd.
W el heeft de curator vragen gesteld aan de bestuurder over de bevindingen
die zien op de periode van een aantal maanden voorafgaand aan het
faillissement.

04-09-2019
3

Het onderzoek is afgerond. De lezing uit verslag 1 w ordt daarin bevestigd.

06-03-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

21-09-2018
1

Toelichting
Er is sprake van dienstverbanden voor bepaalde en onbepaalde tijd, alsmede
nul-uren contracten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

21-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-10-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De dienstverbanden zijn geïnventariseerd en de gebruikelijke contacten met
UW V hebben plaatsgevonden, ter afw ikkeling van de dienstverbanden en
opstart van de loongarantieregeling.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

21-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Computers

€ 3.327,50

€ 0,00

totaal

€ 3.327,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vanw ege de gehanteerde w erkw ijze van dropshipping en het onderbrengen
van de w ebshop in de holding, is er slechts sprake van beperkte
kantoorinventaris (computers).

21-09-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

21-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De computers zijn verkocht met toestemming van de RC.

21-09-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
banksaldi
aandelen in dochtermaatschappijen

Verkoopopbrengst
€ 2.656,06
€ 0,00

Immateriële activa

€ 6.500,00

totaal

€ 9.156,06

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
reRandeR B.V. is 100 % aandeelhouder van de vennootschap naar Duits recht
reRandeR GmbH en de vennootschap naar Frans recht reRandeR EURL. Tot
heden zijn de aandelen in deze vennootschappen echter onverkoopbaar
gebleken. Deze constructie is opgetuigd, omdat die markten ook bediend
w erden en lokale BTW -nummers vereist zijn. In deze B.V.'s bevinden zich enkel
schulden.

21-09-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is de w ebshop door de (voormalig)
aandeelhouder w ederom in gebruik genomen. De curator is in overleg
getreden over vergoeding van diverse immateriële activa c.q. door de
gefailleerde w erkmaatschappij gedragen investeringen. De curator verw acht
op korte termijn duidelijkheid te kunnen creëren.

01-03-2019
2

De curator is met de (voormalig) eigenaar overeengekomen dat er een
vergoeding van EUR 6.500,- w ordt betaald aan de boedel in verband met de in
het vorige verslag w eergegeven discussie. De rechter-commissaris heeft
hiervoor toestemming verleend en het bedrag is volgens afspraak voldaan.

04-09-2019
3

De aandelen in (buitenlandse) dochtermaatschappijen hebben een negatieve
w aarde. De activiteiten in die vennootschappen zijn gestaakt, nu die volledig
afhankelijk w aren van failliet. W el zitten er nog schulden in die
vennootschappen. De curator heeft aangegeven medew erking te verlenen
aan overdracht van deze aandelen, zodat de bestuurder alsnog kan zorgen
voor ordentelijke beëindiging van die vennootschappen.

06-03-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
ING Bank is verzocht de saldi op de boedelrekening over te maken, hetgeen
inmiddels is gebeurd.

21-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Er diende nog een bestelling te w orden betaald.

€ 123,35

€ 123,35

€ 0,00

totaal

€ 123,35

€ 123,35

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De aanw ezigheid van zow el intercompany- als handelsdebiteuren is in
onderzoek.

21-09-2018
1

Met de bestuurder is een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake de
intercompany-vordering van failliet. De verplichtingen uit die
vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels nagekomen.

06-03-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteuren. Afgezien van
bovenstaande debiteur, lijkt er geen sprake te zijn van consument debiteuren.
W el lijkt er sprake te zijn van een intercompany vordering op de (indirect)
aandeelhouder. De curator voert overleg over (de incasso van) deze vordering.

01-03-2019
2

Het overleg dat de curator hierover voert met de (indirect) aandeelhouder is
nog niet afgerond. De aandeelhouder stelt niets verschuldigd te zijn, onder
andere vanw ege een gesteld recht op verrekening met niet uitgekeerde
management fees. Komende verslagperiode moet hier duidelijkheid over
ontstaan.

04-09-2019
3

Met de bestuurder is een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake de
intercompany-vordering van failliet. De verplichtingen uit die
vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels nagekomen.

06-03-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De banken hebben geen vordering. De B.V. maakte geen gebruik van bancaire
leningen of kredieten.

5.2 Leasecontracten

21-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

21-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

21-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

21-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot heden is hier geen sprake van.

21-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot heden is hier geen sprake van.

21-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot heden is hier geen sprake van.

21-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

21-09-2018
1

Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
ING Bank is verzocht de positieve saldo over te maken op de boedelrekening,
hetgeen inmiddels gebeurd is.

21-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

21-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

21-09-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot heden ontving de curator de door hem gevraagde stukken. Daaruit blijken
de rechten en verplichtingen van de failliet.

21-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 29 juni 2016 en het eerste boekjaar liep van
datum oprichting tot en met 31 december 2017. Daarvan is een
conceptjaarrekening opgemaakt. Er is geen sprake van een (definitieve)
jaarrekening, die is gedeponeerd. Dat w as ook nog niet noodzakelijk per
datum faillissement.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

21-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 100,-.

21-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

21-09-2018
1

04-09-2019
3

06-03-2020
4

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Dit is het eindverslag.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

21-09-2018
1

In onderzoek

04-09-2019
3

Nee

06-03-2020
4

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Dit is het eindverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

21-09-2018
1

Afgerond.

06-03-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode maakt de curator een aanvang met het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-09-2018
1

Dit onderzoek loopt en w ordt de komende verslagperiode voortgezet. De
curator voert overleg met betrokkenen.

01-03-2019
2

De curator tracht komende verslagperiode het onderzoek en de lopende
discussies af te ronden.

04-09-2019
3

Het onderzoek is afgerond. Met de vaststellingsovereenkomst inzake de
intercompany-vordering is algehele en finale kw ijting verleend aan de
bestuurder. Dit is het eindverslag.

06-03-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

21-09-2018
1

01-03-2019
2

Toelichting
Tot heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
€ 6.097,18

04-09-2019
3

Toelichting
Vordering van UW V.
€ 6.355,12

06-03-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.787,00

21-09-2018
1

Toelichting
Ook is er sprake van een aangekondigde naheffing OB ter hoogte van EUR
78.000,-, die nog niet is ingediend.
€ 121.274,00
Toelichting
De fiscale schuld bestaat uit OB en LB.

8.3 Pref. vord. UWV

01-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
UW V diende nog geen vordering in.
€ 17.738,47

21-09-2018
1

01-03-2019
2

04-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-09-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

21-09-2018
1

Toelichting
Tot heden dienden 23 concurrente crediteuren een vordering in.
27

01-03-2019
2

28

04-09-2019
3

29

06-03-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 192.651,25

21-09-2018
1

Toelichting
De curator verw acht dat dit bedrag nog zal oplopen. Onder de concurrente
crediteuren bevinden zich ook klanten die al w el besteld en betaald hadden,
maar nog niet geleverd hadden gekregen.
€ 198.790,52

01-03-2019
2

€ 200.873,85

04-09-2019
3

€ 203.558,76

06-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de crediteurenpositie.

21-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator onderzoekt de aanw ezigheid van activa (w aaronder debiteuren),
inventariseert de crediteurenpositie en maakt een aanvang met het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-09-2018
1

Het plan van aanpak is nagenoeg ongew ijzigd. De curator voert komende
periode overleg met beide (indirect/voormalig) aandeelhouders en tracht te
komen tot eerste conclusies en afronding van de debiteurenincasso.

01-03-2019
2

Nu de discussie met de voormalig aandeelhouder is afgerond, richt de curator
zich nog op de discussie met de indirect aandeelhouder. Hieronder valt ook de
debiteurenincasso van de intercompany vordering. Dat is de laatste nog
openstaande kw estie in dit faillissement.

04-09-2019
3

Afgerond. Dit is het eindverslag.

06-03-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-09-2018
1

Dit is het eindverslag.

06-03-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

06-03-2020
4

