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Algemene gegevens
Naam onderneming
W erkmaatschappij Visser Den Bosch B.V.

24-06-2020
1

DIT IS HET EINDVERSLAG

05-05-2021
3

Gegevens onderneming
handelend onder de naam The Athletes Foot Den Bosch,
gevestigd te (5211 MP) 's-Hertogenbosch aan het adres Hinthamerstraat 6,
ingeschreven bij KvK onder nummer 67934463.

24-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Verkoop van sportschoenen, -kleding en -accessoires.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 696.236,00

€ -7.002,00

€ 193.799,00

2017

€ 602.536,00

€ 53.815,00

€ 213.012,00

2018

€ 642.494,00

€ -37.282,00

€ 224.398,00

Toelichting financiële gegevens

24-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

24-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 53.430,62

24-06-2020
1

€ 33.236,00

24-12-2020
2

€ 33.267,33

05-05-2021
3

Verslagperiode
van
26-5-2020

24-06-2020
1

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

24-12-2020
2

t/m
24-12-2020
van
25-12-2020

05-05-2021
3

t/m
5-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 30 min

2

22 uur 24 min

3

5 uur 18 min

totaal

87 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van failliet is de heer R.B.W . Visser.
Enig aandeelhouder van failliet is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Visser W erkmaatschappij B.V.

24-06-2020
1

Bestuurder van Visser W erkmaatschappij B.V. is de heer R.B.W . Visser en de
enig aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Visser Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Visser Holding B.V. is de heer R.B.W .
Visser.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

24-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake een pakket verzekeringen. In overleg met de
verzekeringstussenpersoon zijn de verzekeringen beëindigd per 1 juni 2020,
behalve de inboedelverzekering.

24-06-2020
1

Na verkoop van de activa is ook de inboedelverzekering beëindigd.

24-12-2020
2

1.4 Huur
Failliet huurt sinds begin 2018 een w inkelpand aan het adres Hinthamerstraat
6 te 's-Hertogenbosch. De huurprijs bedraagt EUR 125.000,- per jaar. De
huurovereenkomst is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd door de curator.

24-06-2020
1

In het kader van de huurovereenkomst w as sprake van tw ee garanties, totaal
ten bedrage van maximaal zes maanden aan huurverplichtingen. De
huurachterstand en de verschuldigde huur over de drie maanden opzegtermijn
zijn volledig voldaan uit die garanties. De curator heeft na discussie inmiddels
bevestigd gekregen dat de verhuurder geen vordering (meer) heeft in dit
faillissement.

24-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Uit het gesprek met de bestuurder is tot heden het navolgende gebleken.
Begin 2018 is er grondig geinvesteerd in verbouw ing en opening van de w inkel
op deze nieuw e locatie. De start viel echter enigszins tegen. De exploitatie
w as in 2018 verlieslatend en in 2019 is dat ongew ijzigd voortgegaan. De
coronacrisis heeft volgens de bestuurder de genadeklap uitgedeeld. Door de
terugvallende omzet - er is alleen een fysieke w inkel en geen online
verkoopkanaal - konden de vaste lasten niet meer w orden voldaan. Er is in
gesprek gegaan met diverse crediteuren ten aanzien van vaste kosten, maar
een oplossing is niet bereikt. Daarop heeft de bestuurder het eigen
faillissement aangevraagd.

24-06-2020
1

De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement.
In de aankomende verslagperiode w ordt het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

24-12-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

24-06-2020
1

Toelichting
Ten aanzien van één van de personeelsleden is sprake van een
w erk/leertraject.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

24-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-5-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd. In overleg met de bestuurder faciliteert de curator het UW V bij het
effectueren van de Loongarantieregeling.

24-06-2020
1

De Loongarantieregeling is afgew ikkeld en UW V heeft de daaruit
voortvloeiende vorderingen ingediend.

24-12-2020
2

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

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft de w inkelinventaris.

24-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Tot heden heeft de fiscus geen vordering ingediend, maar dit is in principe van
toepassing.

24-06-2020
1

De fiscus diende alleen een vordering in uit hoofde van LB april 2020 ter
hoogte van EUR 1.405,-.

24-12-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft verschillende partijen benaderd met de vraag of zij
geïnteresseerd zijn in de inventaris en een verkooptraject doorlopen.
Uiteindelijk is overeenstemming bereikt met de hoogste bieder.

24-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad schoenen, kleding en accessoires

€ 47.795,00

totaal

€ 47.795,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft verschillende partijen benaderd met de vraag of zij
geïnteresseerd zijn in de inventaris en een verkooptraject doorlopen.
Uiteindelijk is overeenstemming bereikt met de hoogste bieder.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kasgeld

€ 688,25

totaal

€ 688,25

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

24-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

24-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Subsidie Praktijkleren

€ 1.663,42

€ 1.663,42

totaal

€ 1.663,42

€ 1.663,42

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Klanten rekenen direct af in de w inkel.

24-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De subsidie is in kaart gebracht, aangevraagd en ontvangen.

24-12-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een groepsfinanciering door Rabobank. Rabobank had ten
tijde van de faillietverklaring een vordering op failliet ter hoogte van circa EUR
10.000,-. Door saldocompensatie op grond van hoofdelijk
medeschuldenaarschap is deze vordering inmiddels voldaan. Rabobank heeft
bevestigd dat zij geen vordering meer heeft op failliet.

24-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Omdat er geen sprake meer is van een vordering van Rabobank, heeft
Rabobank afstand gedaan van de pandrechten.

24-06-2020
1

Daarnaast stelt de franchisegever pandrechten te bezitten op de de voorraad.
Ten tijde van de faillietverklaring w as er echter geen sprake van een vordering.
Op voorw aarde dat een eventuele vordering van de franchisegever alsnog
w ordt voldaan uit de opbrengst van de voorraad (begrensd op maximaal EUR
5.000,- en mits de curator tot erkenning van de pandrechten zal overgaan),
heeft de franchisegever toestemming gegeven voor de verkoop door de
curator.
Van een vordering van franchisegever is uiteindelijk niet gebleken. Dit is
afgerond.

24-12-2020
2

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

24-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Nagenoeg) alle voorraad w ordt ingekocht en geleverd door de franchisegever,
die het vervolgens doorlevert onder eigendomsvoorbehoud aan
franchisenemers, zoals failliet. Alle afgenomen voorraad w as betaald ten tijde
van de faillietverklaring, zodat het eigendomsvoorbehoud is komen te
vervallen. Franchisegever heeft toestemming gegeven voor de verkoop (buiten
de reguliere bedrijfsvoering om) door de curator. In de periode voorafgaand
aan de faillietverklaring is levering van nieuw e collectie tegengehouden,
vanw ege de liquiditeitsproblemen.

24-06-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

24-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

24-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de positie van
zekerheidsgerechtigden en is in overleg met alle betrokkenen tot het te gelde
maken van de activa gekomen.

24-06-2020
1

Afgerond.

24-12-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na faillietverklaring is de w inkel gesloten.

24-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart c.q. heropening van de w inkel. De activa
zijn verkocht en w orden verhuisd. Het gehuurde zal leeg w orden opgeleverd
aan de verhuurder.

24-06-2020
1

Afgerond.

24-12-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Er is administratie aangeleverd en de curator ontvangt binnenkort de nader
opgevraagde gegevens.

24-06-2020
1

In onderzoek.

24-12-2020
2

Voldaan. De rechten en verplichtingen zijn kenbaar.

05-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 23 maart 2019. De jaarrekening 2019
is gereed en hoefde nog niet gedeponeerd te zijn.

24-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De B.V. is opgericht op 27 januari 2017. Het geplaatst en gestort kapitaal
bedragen EUR 100,-.

24-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

24-06-2020
1

05-05-2021
3

Toelichting
De behandeling van dit faillissement en het onderzoek heeft geleid tot de
conclusie dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-06-2020
1

05-05-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Aankomende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren c.q. afronden.

24-12-2020
2

Afgerond.

05-05-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode een begin maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-06-2020
1

Aankomende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afronden.

24-12-2020
2

Dit is het eindverslag.

05-05-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 40.197,68

24-06-2020
1

Toelichting
Vordering van verhuurder van na datum faillissement, in verband met de
opzegtermijn van drie maanden. Er is sprake van tw ee huurgaranties, zodat
de curator de verhuurder heeft verzocht hem op de hoogte te houden van het
innen van de huurvordering onder de garanties.
€ 10.580,57

24-12-2020
2

Toelichting
Dit is de vordering van UW V in verband met de Loongarantieregeling.
De verhuurder heeft de eerder ingediende vordering inmiddels ingetrokken,
omdat deze is betaald uit garanties.
€ 12.751,84

05-05-2021
3

Toelichting
De vordering van UW V is nog aangevuld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 1.405,00

24-06-2020
1

24-12-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 7.265,47

24-06-2020
1

24-12-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
Er zijn geen andere preferentie vorderingen ingediend.

24-06-2020
1

24-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-06-2020
1

6

24-12-2020
2

8

05-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.821,12

24-06-2020
1

€ 45.083,23

24-12-2020
2

€ 45.902,20

05-05-2021
3

Toelichting
W aarvan EUR 42.000,- een lening van een gelieerde holding.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-06-2020
1

In dit faillissement kan een uitkering aan concurrente crediteuren
plaatsvinden.

05-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

24-06-2020
1

De crediteurenpositie is in kaart gebracht.

24-12-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

24-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De inventaris en voorraad zijn verkocht. De komende periode w ordt dit
verhuisd en dient de curator te komen tot oplevering van het gehuurde. De
curator zal een onderzoek doen naar de aanw ezigheid van andere activa en
zal een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-06-2020
1

Het te gelde maken van de activa is afgerond. De curator zal komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

24-12-2020
2

Afgerond. Dit is het eindverslag.

05-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-06-2020
1

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

Bijlagen
Bijlagen

05-05-2021
3

