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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Berkom W ebcom B.V.
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Gegevens onderneming
Van Berkom W ebcom B.V., ook w el handelend onder de naam W heelz4kids, is
statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en feitelijk gevestigd aan het adres
Parallelw eg 18 te [5349 AD] Oss.
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Activiteiten onderneming
W heelz4kids hield zich bezig met de exploitatie van een w ebw inkel in
speelgoedartikelen, w aaronder met name Heelys, stuntsteps, longboards,
skateboards en rollerskates.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 3.574.614,00

€ -511.451,00

€ 708.996,00

2020

€ 2.432.912,00

€ 62.899,00

€ 766.328,00

2019

€ 1.102.687,00

€ -17.586,00

€ 339.751,00

2018

€ 631.666,00

€ -2.558,00

€ 277.031,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De omzet over 2022 (tot en met 30 september 2022) bedraagt op basis van
aangeleverde concept cijfers circa € 1.293.766.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
16-11-2022
1

0
Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in loondienst en maakte gebruik van
uitzendkrachten.

Boedelsaldo
16-11-2022
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€ 2.266,98
Toelichting
Het boedelsaldo is ontstaan doordat creditsaldo is aangetroffen op de
betaalrekeningen van gefailleerde en doordat leveranciers een
boedelbijdrage hebben betaald voor het ophalen van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad.

Verslagperiode
van

16-11-2022
1

18-10-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

121 uur 12 min

totaal

121 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder van
gefailleerde ten kantore van gefailleerde. De curator heeft onderzoek gedaan
naar de mogelijkheid om de onderneming van gefailleerde in zijn geheel te
verkopen. De curator heeft de rechten en verplichtingen van gefailleerde in
kaart gebracht. De curator heeft de voorraad van gefailleerde in kaart
gebracht en eventuele daarop rustende rechten van derden.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van W heelz4kids is Van Berkom Group
B.V. De heer Van Berkom is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder
van Van Berkom Group B.V.
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1.2 Lopende procedures
W heelz4kids w as als gedaagde partij betrokken bij een procedure met L'Alga
MeDa B.V. ('Eiser'). Eiser vorderde betaling van € 23.381,64. W heelz4kids
heeft geconcludeerd tot afw ijzing van de vorderingen van eiser en een
vordering in reconventie ingesteld van € 10.454,98. Bij tussenvonnis heeft de
rechtbank reeds geoordeeld dat W heelz4kids minstens een bedrag van €
14.824,32 aan Eiser verschuldigd is. Het voortzetten van de procedure is dan
ook niet opportuun. De curator heeft de advocaat van W heelz4kids laten
w eten dat hij de procedure niet zal voortzetten namens de boedel.
Overigens is ook Van Berkom Group B.V. gedaagde in deze procedure. De
procedure zal naar verw achting tussen Eiser en Van Berkom Group B.V.
w orden voortgezet.
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1.3 Verzekeringen
De curator zal de verzekeringen in kaart brengen en indien nodig beëindigen.
Eventuele premierestituties zullen op de boedelrekening w orden
bijgeschreven.
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1.4 Huur
Gefailleerde is partij bij een huurovereenkomst inzake de huur van een
bedrijfspand aan het adres Parallelw eg 18 te Oss. De curator heeft de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris en inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van maximaal 3
maanden.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van W heelz4kids heeft de curator als volgt over de oorzaken
van het faillissement bericht.
De (speelgoed)markt zou volledig zijn ingestort, onder meer als gevolg van
het faillissement van TOM B.V. en de daarop volgende uitverkoop van
goederen alsmede de terugloop in vraag. Tijdens de COVID19-pandemie zou
er ontzettend veel vraag zijn gew eest naar speelgoed. De markt is inmiddels
volledig verzadigd geraakt. Consumenten nemen (kennelijk) veel minder af
en het aanbod is (te) groot. Daarnaast heeft W heelz4kids in februari 2021
een forse tegenvaller gehad met de inkoop van w interartikelen. Deze klap is
zij niet meer te boven gekomen. In genoemde periode w as in korte tijd veel
sneeuw gevallen als gevolg w aarvan in drie dagen tijd de jaaromzet van drie
miljoen euro w erd behaald met de verkoop van w interspeelgoed. Gefailleerde
moest halsoverkop duur personeel aan trekken om de bestellingen te kunnen
verw erken. Echter, de vervoerder kw am de bestellingen een aantal dagen
niet ophalen vanw ege het slechte w eer. Een aantal dagen later brak de lente
aan als gevolg w aarvan zo’n drie kw art van alle bestellingen retour zou zijn
gekomen met alle kosten van dien.
W heelz4kids heeft vervolgens getracht met al haar crediteuren een
betalingsregeling te treffen. Dat zou grotendeels, met behulp van een
externe financier, zijn gelukt. Echter, de omzet bleef ten opzichte van de
geprognotiseerde omzet ver achter. Er w as vorig jaar geen strenge w inter
als gevolg w aarvan de w interartikelen niet goed verkocht w erden en vanaf
februari 2022 (start oorlog in Oekraïne) zou de consumentenvraag
maandelijks verder zijn afgenomen (daling consumentenvertrouw en). Het
laatste zetje zou echter het faillissement van TOM gew eest zijn. De
doorstarter van TOM zou artikelen voor dumpprijzen in de markt hebben
gezet als gevolg w aarvan de omzet van W heelz4kids nog verder
teruggelopen zou zijn. Omdat W heelz4kids de uitgestelde Belastingschuld
van ruim € 400.000 per oktober 2022 maandelijks moest gaan terugbetalen
en de omzet onvoldoende w as om aan alle overige lopende verplichtingen te
kunnen voldoen, heeft de bestuurder besloten om de activiteiten per 1
oktober 2022 te staken en zo snel mogelijk het faillissement aan te vragen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de door de bestuurder opgegeven
oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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0
Toelichting
Bij W heelz4kids zijn geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-11-2022
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Toelichting
Bij W heelz4kids zijn in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen
personeelsleden in dienst gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie en overleg bestuur.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

W heelz4kids heeft geen onroerende zaken
in eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft de curator bericht dat W heelz4kids geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie en overleg bestuurder.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris
Rollend materieel
Voertuig
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa van gefailleerde laten taxeren door Het
Nederlands VeilingInstituut ('HNVI').
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Gefailleerde beschikt over kantoor- en bedrijfsinventaris, w aaronder
kantoorinrichting. Daarnaast beschikt gefailleerde over rollend materieel,
w aaronder een palletw agen, reachtruck en stapelaar. Daarnaast beschikt
gefailleerde over een Fiat Ducato.
De curator heeft HNVI opdracht gegeven om de activa te veilen via een
zogenaamde internetveiling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot heden vijf preferente vorderingen ingediend w egens niet
afgedragen btw van in totaal € 403.679. Voor deze vorderingen geldt het
bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen van gefailleerde geschouw d en een
boedelbeschrijving alsmede taxatie laten opmaken door HNVI. Voorts heeft
de curator rechten van derden op de bedrijfsmiddelen in kaart gebracht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad speelgoedartikelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een voorraad speelgoedartikelen. De voorraad
bestaat met name uit heelys, rollerskates, longboards, skateboards en
stuntsteps. Een deel van de voorraad is mogelijk onder
eigendomsvoorbehoud geleverd. De curator zal leveranciers die voorraad
onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd in de gelegenheid stellen om
voorraad retour te nemen tot maximaal het bedrag van hun openstaande
vordering.
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De curator heeft de voorraad laten taxeren door HNVI. HNVI zal de voorraad
in de aankomende verslagperiode gaan verkopen via een internetveiling.
Gefailleerde beschikt - w egens de aard van haar bedrijfsvoering - niet over
onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad geschouw d en de voorraad door HNVI laten
taxeren. Voorts heeft de curator eventuele rechten van derden op de
voorraad geïnventariseerd en leveranciers die een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen in de gelegenheid gesteld om hun
eigendommen retour te nemen tot maximaal het bedrag van hun
openstaande vordering.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W ebshop, handels- en domeinnamen
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde exploiteerde een w ebshop onder de naam W heelz4kids. De
curator zal in de aankomende verslagperiode proberen om de w ebshop te
verkopen.

16-11-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Marktonderzoek, overleg bestuur, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Gefailleerde beschikt vanw ege de aard van haar bedrijfsvoering niet over
vorderingen op debiteuren. Klanten rekenden immers direct af in de
w ebw inkel. De curator zal evenw el nog onderzoek doen naar het bestaan
van eventuele vorderingen op derden.

16-11-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg bestuur en bestudering jaarstukken.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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W heelz4kids bankierde bij Coöperatieve Rabobank U.A. ('Rabobank').
Rabobank heeft geen leningen en/of kredieten aan W heelz4kids verstrekt.
Ten tijde van de faillissementsuitspraak beschikte W heelz4kids over een
positief saldo van € 1.582,98.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is partij bij een aantal leaseovereenkomsten, w aaronder de
(financial) lease van een Mercedes-Benz Vito, een heftruck, tw ee elektrische
palletw agens en een koffiemachine. De curator onderzoekt in overleg met de
lessor (indien sprake is van financial lease) of het voor de boedel interessant
is om de betreffende zaak af te kopen, zodat een eventuele overw aarde voor
de boedel gerealiseerd kan w orden. Indien afkoop niet interessant is of niet
mogelijk is, w orden lessors in staat gesteld hun eigendommen retour te
nemen.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden door gefailleerde afgegeven.

16-11-2022
1

Een financier van gefailleerde heeft zich w elisw aar op het standpunt gesteld
dat ten gunste van hem pandrechten zijn gevestigd, maar dat beroep is door
de curator afgew ezen. De pandakte c.q. leningsovereenkomst is niet
geregistreerd en derhalve is geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd.

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend is van een separatistenpositie geen sprake.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot heden hebben zich een aantal leveranciers bij de curator gemeld met een
beroep op eigendomsvoorbehoud.
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De curator heeft de vorderingen van een aantal leveranciers afgew ezen,
omdat geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud w as overeengekomen.
Leveranciers met w ie gefailleerde een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is
overeengekomen, w orden of zijn in de gelegenheid gesteld om hun
eigendommen retour te nemen tot maximaal het bedrag van hun vordering
(in geval van een verlengd eigendomsvoorbehoud) of - indien sprake is van
een beperkt eigendomsvoorbehoud - voor zover de niet betaalde goederen
zijn aangetroffen.
Leveranciers die ervoor hebben gekozen hun eigendommen retour te nemen
hebben een boedelbijdrage van € 200,- ex btw aan de boedel voldaan. De
curator levert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad in
samenw erking met HNVI uit.

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op het recht van
retentie gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep op het recht van
reclame gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 600,00
Toelichting
Tot heden hebben drie leveranciers onder eigendomsvoorbehoud geleverde
voorraad retour genomen en daarvoor een boedelbijdrage van € 200,exclusief btw voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Rabobank, overleg met bestuurder, overleg met HNVI,
bestudering voorraadlijsten, in kaart brengen van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad, overleg met leveranciers,
instructies aan HNVI, overleg met lessors, overleg met financier, etc.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Uit de eigen aangifte faillietverklaring blijkt dat W heelz4kids op 27 september
2022 heeft besloten haar activiteiten per direct te staken. Van voortzetting
van de activiteiten is derhalve geen sprake gew eest.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg bestuur.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een klassieke doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden, omdat de
activiteiten per faillissementsdatum reeds w aren gestaakt. De curator
onderzoekt thans de mogelijkheden om de w ebshop en handels- en
domeinnamen te verkopen. De overige activa zal w orden verkocht via een
zogenaamde internetveiling.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Marktonderzoek, inventarisatie, overleg bestuurder.

16-11-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2020 op 22 september
2021 is vastgesteld, maar pas op 5 oktober 2022 is gedeponeerd. De
jaarrekening is derhalve niet binnen de voorgeschreven termijn van 8 dagen
na vaststelling gedeponeerd. Voorts heeft de curator geconstateerd dat de
jaarrekening 2019 op 30 april 2021 is gedeponeerd en derhalve te laat. De
curator zal nog onderzoeken of en zo ja, w elke consequenties hieraan
verbonden moeten w orden.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde w as gelet op de omvang van haar onderneming niet
controleplichtig, zodat een goedkeurende verklaring van de accountant niet
verplicht w as.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 9 oktober 2014, zodat een onderzoek naar
de stortingsverplichting niet meer opportuun is. Voor de volledigheid w ordt
opgemerkt dat de aandelen zijn volgestort door inbreng van onderneming.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft de oorzaken en achtergrond van het faillissement in
onderzoek en de eventuele rol daarin van het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft de registraties van de w oord- en beeldmerken Inverz,
Champz for the riders en Silverback op naam van de holdingmaatschappij in
onderzoek. Deze w oord- en beeldmerken zijn altijd door gefailleerde in
gebruik gew eest. De curator is er inmiddels mee bekend gew orden dat VHI
Holding beslag heeft laten leggen op genoemde w oord- en beeldmerken en
de overdracht daarvan aan Van Manen's Handelsonderneming Veenendaal
B.V.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding op hoofdlijnen bestudeerd. De curator zal
nog onderzoek doen naar de deugdelijkheid van de inrichting van de
boekhouding en eventuele onregelmatigheden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering boekhouding, controle deponering jaarrekeningen, overleg
bestuurder, onderzoek naar registraties w oord- en beeldmerken, beoordeling
rechten gefailleerde/boedel ten aanzien van w oord- en beeldmerken.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.149,50
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Toelichting
Taxaxtiekosten HNVI B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 403.679,00
Toelichting
De fiscus heeft tot heden vijf preferente vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 403.679. Alle vorderingen hebben betrekking op niet
afgedragen btw .

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 553.345,52
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan
w orden afgew ikkeld. Mogelijk kan een deel van de preferente vorderingen
w orden voldaan. De kans dat aan crediteuren met een concurrente vordering
een uitkering kan w orden gedaan is klein vanw ege de omvang van de
vordering van de fiscus.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren, beoordeling van ingediende vorderingen
(eigendomsvoorbehoud, zekerheden, etc.).
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator/boedel is niet betrokken bij een procedure.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode onder meer
bezighouden met:
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de verkoop van activa;
de afw ikkeling van rechten van derden;
de oplevering van het gehuurde;
bestudering van de boekhouding;
onderzoek naar eventuele onregelmatigheden; meer in het bijzonder
de registratie van de w oord- en beeldmerken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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