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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hostel De Stijl B.V.

10-08-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming is opgericht op 11 november 2014.

10-08-2018
1

De onderneming w as gevestigd te 9205 BZ Drachten, Oprijlaan 5 en stond
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61863750.

Activiteiten onderneming
SBI code 55 101 - hotel restaurant

10-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 258.438,00

€ 15.696,00

€ 49.746,00

2015

€ 230.199,00

€ 7.179,00

€ 48.330,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande informatie is ontleend aan de management rapportage 2016 en
de vastgestelde jaarrekening 2015.

10-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

10-08-2018
1

Dit betreft het gemiddelde aantal medew erkers, niet FTE's. Allen w aren
oproepkracht.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 595,40

Boedelsaldo
€ 735,40

10-08-2018
1

12-11-2018
2

10-05-2019
4

Verslagperiode
van
17-7-2018

10-08-2018
1

t/m
9-8-2018

van
10-8-2018

12-11-2018
2

t/m
11-11-2018

van
12-11-2018

11-02-2019
3

t/m
10-2-2019

van
11-2-2019
t/m
10-5-2019

Bestede uren

10-05-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14,30 uur

2

11,30 uur

3

3,06 uur

4

3,18 uur

totaal

31,84 uur

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

10-08-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie over de vennootschap w erd gevoerd door Holding Brandsma B.V.
Holding Brandsma B.V. is tevens enig aandeelhoudster van de vennootschap.

10-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as de onderneming gedagvaard door Liander tot
betaling van een bedrag van € 938,59 in hoofdsom. De zaak moet nog dienen
bij de kantonrechter en de curator heeft de gemachtigde van Liander
geïnformeerd over het faillissement.

10-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen w aren voor datum faillissement al beëindigd.

10-08-2018
1

1.4 Huur
De onderneming huurde het pand w aarin zij haar hotel dreef. De
huurovereenkomst is gerechtelijk ontbonden in 2017.

10-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directie w ijt het faillissement aan de slechte staat w aarin het gehuurde zich
bevond. Daarnaast speelde de legionella preventie een rol, w aarin kosten
gemaakt moesten w orden die niet haalbaar w aren. De prijs en kw aliteit stond
hierdoor niet meer in verhouding. Gasten w ilden de prijs niet meer betalen die
nodig w as om de kosten te dekken. Daarbij ondervond de onderneming
concurrentie van het nabij gelegen Van der Valk hotel, dat met de prijzen
stuntte en w aar zij niet tegen op kon.

10-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-08-2018
1

Personeelsleden
0
Per datum faillissement w aren er geen personeelsleden in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-08-2018
1

Personeelsleden
0
In 2017 is het personeel, dat aanvankelijk gedetacheerd w as via een
groepsvennootschap ondergebracht bij een pay-roll bedrijf.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
niet van toepassing

10-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel behoren hotelbedden en matrassen, die zich nog bevinden in
het gehuurde.

10-08-2018
1

De curator heeft in de achterliggende periode de restant inventaris
opgenomen. Aan w at er nog resteert aan meubilair kan moeilijk w aarde
w orden toegekend.

12-11-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, maar er is voor zover geen stil pandhouder tegen w ie het bodemvoorrecht
ingeroepen dient te w orden.

10-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
fysieke en administratieve inventarisatie

12-11-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden of onderhanden w erk.

12-11-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

12-11-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 462,42

totaal

€ 462,42

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Failliet beschikte over een bankrekening met een negatief saldo van € 105,30,
maar daarnaast w as door de bank ene bedrag van € 567,72 gesepareerd op
een beslagrekening. Per saldo w as er daardoor sprake van een positief saldo
van € 462,42.

12-11-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de bank verzocht om het saldo over te maken op de
faillissementsrekening hetgeen is geschied.

12-11-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

handelsdebiteuren

€ 5.787,10

€ 372,50

totaal

€ 5.787,10

€ 372,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nadat de exploitatie w as gestaakt zijn de debiteuren geïnd. W at thans nog
open staat zijn de debiteuren die ondanks sommatie niet hebben w illen
betalen.

10-08-2018
1

Thans heeft één debiteur alsnog betaald.

12-11-2018
2

Er heeft nog één debiteur betaald. Een ander bleek reeds te hebben betaald.

10-05-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariserende w erkzaamheden tot nu toe.

10-08-2018
1

Er heeft sommatie plaatsgehad van de openstaande debiteuren, w at tot
enkele reacties heeft geleid, variërend van betw isting tot verrekening en
opvragen van gegevens. De curator zal hierop reageren aan de hand van
nadere informatie van de directie van failliet.

12-11-2018
2

Vervolgstappen t.a.v. de diverse posten zijn gezet om te komen tot incasso.

11-02-2019
3

Deze vervolgstappen hebben nog tot één betaling geleid. Er is nog één
w eigerachtige debiteur, die verw eer voert en w aarover vragen aan failliet
zijn gesteld, maar nog niet beantw oord, en één debiteur w aar de curator het
verw eer mee w il bespreken.

10-05-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
De onderneming bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Die heeft de curator na
datum faillissement geïnformeerd, dat er een ondernemersrekening is met een
negatief saldo van € 105,30. daartegenover staat er nog een positief saldo
van € 567,72 op een beslagrekening. Per saldo heeft de bank geen vordering.

10-08-2018
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Er heeft zich tot op heden niemand gemeld met een beroep op een lease
contract.

12-11-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Er zijn tot op heden geen zekerheden ingeroepen.

12-11-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Er is tot op heden geen partij die zich op pand- of hypotheekrechten heeft
beroepen.

12-11-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Tot op heden heeft niemand eigendomsvoorbehoud ingeroepen.

12-11-2018
2

5.6 Retentierechten
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Tot op heden heeft niemand retentierecht ingeroepen.

12-11-2018
2

5.7 Reclamerechten
Volgens opgave van de directie niet aan de orde.

10-08-2018
1

Tot op heden heeft niemand het recht van reclame ingeroepen.

12-11-2018
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
tot op heden niet van toepassing

12-11-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen noemensw aardige w erkzaamheden

10-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een voortzetting van de reeds gestaakte onderneming is niet aan de orde.

10-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de reeds gestaakte onderneming is niet aan de orde.

10-08-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd bijgehouden in een online boekhoudsysteem, genaamd
Bunji, dat ontw orpen is voor de horeca. De licentie w as per datum faillissement
echter al beeïndigd. De curator heeft geen toegang tot deze gegevens. W el
heeft hij schriftelijke administratie ontvangen, w aaronder de debiteuren en
crediteurenadministratie, boekingsinformatie en de concept jaarrekening 201

10-08-2018
1

De curator heeft het reguliere onderzoek aan de hand van de inhoud van de
administratie ter hand genomen.

11-02-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 11 november 2016.

10-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap kon volstaan w orden met een
samenstelverklaring.

10-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting op de aandelen bedroeg € 100 in totaal. Volgens de
oprichtingsakte is er aan de stortingsverplichting voldaan. De curator heeft
gevraagd om een bew ijsstuk hiervan.

10-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-08-2018
1

Hierover kan nog niets gezegd w orden.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

10-08-2018
1

Hierover kan nog niets gezegd w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Hierover kan nog niets gezegd w orden.

10-08-2018
1

Het onderw erp is in behandeling, w aarbij de curator nadrukkelijk opmerkt dat
dit een onderdeel van de reguliere w erkzaamheden van een curator vormt en
daaruit niet afgeleid moet w orden dat er specifieke aanw ijzingen van onjuist
handelen zijn.

11-02-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Naar aanleiding van de bestudering van de administratie heeft de curator
enige eerste vragen voor de directie.

10-05-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

12-11-2018
2

De curator heeft de premie van de verplichte curatorenverzekering ad € 100
voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 72,00

10-08-2018
1

Dit is een voorlopige inschatting op grond van de administratie

Er is nog geen vordering ingediend door de Fiscus.
€ 2.639,00

12-11-2018
2
11-02-2019
3

De vordering heeft betrekking op vennootschapsbelasting 2016.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-08-2018
1

Dit is een voorlopige inschatting op grond van de administratie

Er is nog geen vordering ingediend door UW V en dat w ordt ook niet verw acht.

12-11-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.154,00

10-08-2018
1

Dit is en voorlopige inschatting op grond van de administratie

Tot op heden hebben andere preferente crediteuren nog geen vordering
ingediend.

10-05-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

10-08-2018
1

Dit is een voorlopige inschatting op grond van de administratie
8

12-11-2018
2

De bekende crediteuren zijn aangeschreven en daarvan hebben acht thans
hun vordering ingediend.
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-02-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 120.000,00

10-08-2018
1

Dit is een voorlopige inschatting op grond van de administratie
€ 103.321,84

12-11-2018
2

€ 103.805,84

11-02-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om daarover gefundeerde uitspraken te kunnen doen.

10-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden hebben bestaan uit informatievergaring en
correspondentie met diverse crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich richten op:
- verkrijging en bestudering nadere informatie en stukken zoals besproken

10-08-2018
1

De curator richt zich op afw ikkeling van de posten inventaris, debiteuren en
rechtmatigheid.

12-11-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om daar w at over te kunnen zeggen.

10-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-8-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-05-2019
4

