U-Styling B.V., Welove2Style B.V., Ons Moekes Beheer B.V.
F18/15/360, F18/15/361, F18/15/362

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3

15030199 / 15030200 / 15030201

Datum: 6 juni 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden 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 mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde 1

:

de besloten vennootschap Ons Moekes Beheer B.V.
Statutair adres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
Vestigingsadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
Correspondentieadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
KvK-nr:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/15/362
3 november 2015
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. L.T. de Jonge

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
vermogensbeheer.
2015: niet bekend
2014: niet bekend
2013: € 501.198,2012: € 404.524,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 2.

Gegevens gefailleerde 2

:

de besloten vennootschap U-Styling B.V.
Statutair adres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
Vestigingsadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
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Correspondentieadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
KvK-nr: 61392081
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/15/360
3 november 2015
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. L.T. de Jonge

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met het
inrichten van woningen en vakantiebungalows alsmede
project-inrichting.
niet bekend
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 1.

Gegevens gefailleerde 3

:

de besloten vennootschap Welove2style B.V.
Statutair adres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
Vestigingsadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
Correspondentieadres:
Handelsweg 15, 7826 TC EMMEN
KvK-nr: 61392081

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/15/361
3 november 2015
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. L.T. de Jonge

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met het
inrichten van woningen en vakantiebungalows alsmede
project-inrichting.
niet bekend
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 1.
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Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

:
:
:

15030199 / 15030200 / 15030201

22 februari 2016 t/m 3 juni 2016
17,50
(22 februari 2016 t/m 3 juni 2016)
111,40
(3 november 2015 t/m 3 juni 2016)

De vennootschap Ons Moekes Beheer B.V. is op 31 augustus 2011 als U-Styling B.V. opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 5 oktober 2011. Op 4 september 2014 heeft een statuten
wijziging en naamswijziging in Ons Moekes Beheer B.V. plaatsgevonden. De aandelen van de
vennootschap werden eerst gehouden door mevrouw G.U. Woering-Blaak en worden sedert 4
september 2014 gehouden door Stichting Administratiekantoor vgv. Het bestuur van de vennootschap
wordt gevormd door mevrouw G.U. Woering-Blaak.
De vennootschap U-Styling B.V. is op 4 september 2014 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 4 september 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Ons
Moekes Beheer B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Ons Moekes Beheer
B.V.
De vennootschap Welove2style B.V. is op 4 september 2014 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 4 september 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Ons
Moekes Beheer B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Ons Moekes Beheer
B.V.
De vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, die zich als volgt laat
weergeven.

Mevrouw G.U. Woering-Blaak

Stichting Administratiekantoor vgv

Ons Moekes Beheer B.V.

U-Styling B.V.
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1.2

15030199 / 15030200 / 15030201

Winst en verlies

verslag 1

Ons Moekes Beheer B.V.
U-Styling B.V.
Welove2style B.V.
Bron: (concept)jaarrekeningen.
1.3

2014
onbekend
onbekend

2013
€ 37.589,- verlies
niet van toepassing

2012
€ 7.490,- verlies
niet van toepassing

onbekend

niet van toepassing

niet van toepassing

2014
onbekend
onbekend

2013
€ 365.991,niet van toepassing

2012
€ 516.777,niet van toepassing

onbekend

niet van toepassing

niet van toepassing

Balanstotaal

verslag 1

Ons Moekes Beheer B.V.
U-Styling B.V.
Welove2style B.V.
Bron: (concept)jaarrekeningen.
1.4.
verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Lopende procedures

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de navolgende
verzekeringen gesloten:
-

Een Zekervanjezaak Polis bij Interpolis

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van royement
wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover
verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand dient te blijven. De
curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.
1.6
verslag 1

Huur

De vennootschap Ons Moekes Beheer B.V. huurde een bedrijfsruimte aan de Handelsweg 15 te (7826
TC) Emmen voor een huursom van € 850,- ex. BTW per maand. Verhuurder is de heer H.J. Fietje.
De huurovereenkomst is reeds voorafgaand aan het faillissement door verhuurder en huurder met
wederzijds goedvinden beëindigd per 1 november 2015.
De vennootschap Ons Moekes Beheer B.V. verhuurt de haar in eigendom toebehorende
recreatiechalets via de organisatie van de recreatieparken waar zij deel van uitmaken. De curator is nog
doende een en ander inzichtelijk te krijgen.

verslag 2

De curator heeft inmiddels de nodige nadere informatie m.b.t. de verhuur ontvangen doch het beeld is
nog niet compleet zodat de werkzaamheden ten deze worden voortgezet.
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verslag 3

De curator heeft nog steeds onvoldoende duidelijkheid omtrent de (verantwoording van de opbrengsten
der) verhuur van de recreatiechalets en zet zijn werkzaamheden in dezen voort.
1.7

verslag 1

15030199 / 15030200 / 15030201

Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die de faillissementen
tot gevolg hebben gehad.
Samengevat zou het er op neerkomen dat na een periode van grote groei gedurende enkele jaren,
welke voorgefinancierd moest worden en waarin geen buffers zijn gevormd, er sedert mei 2015 sprake
zou zijn geweest van een zodanige vraaguitval dat er geen dekking meer was voor de vaste kosten
terwijl er geen mogelijkheden voor additionele financiering waren hetgeen het bestuur heeft doen
besluiten eigen aangifte van faillissement te doen. De bedrijven waren reeds enige tijd voor de uitspraak
van de faillissementen gestaakt.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog vervolgen.

verslag 2-3

verslag 1

Het onderzoek is nog niet voltooid.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van de faillissementen waren er bij de diverse vennootschappen geen
personeelsleden meer in dienst. De arbeidsovereenkomsten met de vroegere personeelsleden zijn door
gefailleerden middels beëindigingsovereenkomsten per 23 september 2015 beëindigd.
2.2.

verslag 1

vermoedelijk 4 personen
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing. Zie sub 2.1
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

Activa
Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

Beschrijving

De vennootschap Ons Moekes Beheer B.V. heeft de navolgende onroerende zaken in eigendom:
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1. een perceel grond met het daarop geplaatste chalet, aangeduid met kavelnummer 96 staande
en gelegen te (7955 PP) IJhorst, aan de Veldhuisweg 4.
- kadastrale omschrijving:
Gemeente Staphorst, sectie S, nummer 946.
2. een perceel grond met de daarop geplaatste recreatie-eenheid, staande en gelegen te (3316
EJ) Dordrecht, aan de Rijksstraatweg 186.
- kadastrale omschrijving:
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1768.
3.2

Verkoopopbrengst

verslag 1

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. De curator onderzoekt de mogelijkheden van onderhandse
verkoop.

verslag 2

De curator is –in samenspraak met de hypotheekhouders- in onderhandeling met een partij over een
onderhandse verkoop. De objecten zijn inmiddels in opdracht van de hypotheekhouder getaxeerd.

verslag 3

De onderhandelingen met de betreffende partij hebben niet tot overeenstemming geleid. Inmiddels is
de curator doende voorbereiding voor een onderhandse verkoop bij inschrijving te treffen dit in verband
met de bijzondere aard en locatie van de objecten.
3.3

verslag 1

Op beide recreatie-eenheden rusten eerste hypothecaire inschrijvingen tot een bedrag in hoofdsom
(oorspronkelijk) groot € 160.000,- te vermeerderen met rente en kosten ten behoeve van Kees Mous
Holding B.V., Holtrup Corporatie Finance Nederland B.V. en Passionata B.V. wegens door deze
verstrekte leningen ad respectievelijk € 60.000,-, € 40.000,- en € 60.000,-.
3.4

verslag 1-3

Hoogte hypotheek

Boedelbijdrage

Ten aanzien van de boedelbijdrage bij onderhandse verkoop van de objecten moeten nog afspraken
met de hypotheekhouders worden gemaakt.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2-3

Er hebben de gebruikelijke met voorbereiding van een verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5

verslag 1

Beschrijving

Er is een zeer beperkte hoeveelheid inventaris aangetroffen. De curator beschikt nog niet over
administratie waaruit zou moeten blijken welke bedrijfsmiddelen aanwezig zouden behoren te zijn.
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verslag 2-3

De curator beschikt inmiddels over administratie waaruit blijkt dat er nagenoeg geen bedrijfsmiddelen
(meer) in eigendom waren.
3.6

verslag 1-3

Boedelbijdrage

Niet van toepassing daar de bedrijfsmiddelen niet verpand zijn.
3.8

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.7

verslag 1

15030199 / 15030200 / 15030201

Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden voor zover dat aan de orde mocht komen.
Werkzaamheden

verslag 1-3

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Er is geen onderhanden werk portefeuille of voorraad aangetroffen
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden alsmede tal van met het realiseren van
de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
Andere activa
3.12

verslag 1

Er zijn geen andere activa aangetroffen behoudens de inrichting van de recreatiechalets.
3.13

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onbekend, zie ook sub 3.2.
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Werkzaamheden
verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

De curator heeft geen debiteurenportefeuille aangetroffen.
4.2

verslag 1

Niet van toepassing.
4.3

verslag 1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Niet van toepassing.
4.3.2.

verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
4.3.1

verslag 1

Opbrengst

Opbrengst boedel/pandhouder:

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Er zijn geen financieringen/kredieten door banken aan gefailleerden verstrekt. De vordering van de
Rabobank Emmen Coevorden uit hoofde van een ongeoorloofde debetstand bedraagt totaal € 496,96
en is als volgt te specificeren:
- debetstand Welove2style B.V., ad totaal
- debetstand U-Styling B.V., ad totaal

€ 29,74
€ 467,22

De vordering van de ING bank uit hoofde van een ongeoorloofde debetstand bedraagt totaal € 51,73.
Er zijn op 31 oktober 2014 door 3 verschillende partijen (zie hierboven sub 3.3) leningen verstrekt tot
de daar genoemde bedragen.
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5.2
verslag 1

Leasecontracten

De gefailleerde vennootschappen hebben voor een copier een operational leasecontract afgesloten met
een leasemaatschappij. Het object moet nog worden teruggenomen.
5.3

verslag 1

15030199 / 15030200 / 15030201

Beschrijving zekerheden

In verband met de onder 3.3 genoemde vorderingen van de hypotheekgevers zijn ten laste van Ons
Moekes Beheer B.V. de navolgende zekerheden gesteld:
- een 1e recht van hypotheek ten bedrage van (oorspronkelijk) € 160.000,- te vermeerderen met rente
en kosten op de objecten te IJhorst en Dordrecht.
5.4

verslag 1

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden hebben de hypotheekgevers de positie
van separatist. Tot op heden hebben de hypotheekgevers hiervan geen gebruik gemaakt.
5.5

verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1-2

Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de
schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te
maken.
5.7

verslag 1-2

Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.
5.6

verslag 1-2

Separatistenpositie

Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1-2

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen
gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank,
leasemaatschappij en leveranciers.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden
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verslag 1

Niet van toepassing daar de werkzaamheden door gefailleerden reeds voor datum faillissement zijn
gestaakt.
6.2

verslag 1

15030199 / 15030200 / 15030201

Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Doorstart
6.3

verslag 1

Gelet op het feit dat de activiteiten reeds geruime tijd voor faillissement gestaakt waren behoorde een
doorstart niet tot de mogelijkheden.
6.4

verslag 1

Opbrengst

Niet van toepassing.
6.6

verslag 1

Verantwoording

Niet van toepassing.

6.5
verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1-2

Naar het voorlopig oordeel van de curator op basis van de hem thans bekende informatie is/wordt niet
aan de boekhoudplicht voldaan. De administratie van de vennootschap werd volgens de bestuurder in
fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres Handelsweg 15 te Emmen. De daar aangetroffen
administratie was echter onvolledig. Voor de digitale administratieve vastlegging werd gebruik gemaakt
van het softwarepakket Exact Online. Ook die administratie is niet volledig. De curator beschikt derhalve
nog steeds niet over de volledige administratie. De curator is nog doende toegang tot en duidelijkheid
over de gehele administratie te verkrijgen waarna definitief kan worden beoordeeld of al dan niet aan
de boekhoudplicht is voldaan.

verslag 3

Zie ook sub 7.5 en 7.6. De verhaalspositie van betrokkenen maakt vervolgactie anders dan het treffen
van een schikking niet opportuun.
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7.2
verslag 1

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2011, 2012 en 2013 zijn te laat gedeponeerd. Bovendien is de
jaarrekening 2013 slechts in concept opgesteld en niet vastgesteld. Na 2013 zijn er geen jaarrekeningen
meer gemaakt en vastgesteld.
7.3

verslag 1

15030199 / 15030200 / 15030201

Controleverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1-2

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 3

Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

Met de te late deponering van de jaarrekeningen (zie sub 7.2) is onbehoorlijk bestuur een gegeven. De
curator moet nog nader onderzoek doen naar mogelijke andere vormen van onbehoorlijk bestuur en/of
uit hoofde van verhaalsmogelijkheden vervolgactie al dan niet opportuun is.

verslag 2

De curator is in overleg over een mogelijk in onderling met de bestuurder ten deze te treffen regeling.

verslag 3

Het overleg is nagenoeg voltooid en lijkt tot overeenstemming te kunnen leiden mede gelet op de
verhaalspositie van betrokkenen.
7.6

Paulianeus handelen

verslag 1

De curator heeft aanknopingspunten voor mogelijk paulianeus handelen aangetroffen maar dient nog
nader onderzoek te doen om tot verantwoorde conclusies te kunnen komen.

verslag 2

De curator is in overleg over een mogelijk in onderling met de bestuurder ten deze te treffen regeling.

verslag 3

Het overleg is nagenoeg voltooid en lijkt tot overeenstemming te kunnen leiden mede gelet op de
verhaalspositie van betrokkenen.
Werkzaamheden

verslag 1-3

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.
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verslag 1

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

15030199 / 15030200 / 15030201

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten
van de curator.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 85.661,-, ter zake
loonheffingen, inkomstenbelastingen en omzetbelastingen.

verslag 2

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 140.961,-, ter zake
loonheffingen, inkomstenbelastingen en omzetbelastingen.

verslag 3

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 155.706,-, ter zake
loonheffingen, inkomstenbelastingen en omzetbelastingen.
8.3

Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 3

Het UWV heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 15.233,-.
8.4

verslag 1

Andere preferente crediteuren

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben 26 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 74.766,12.

verslag 2

Tot dusverre hebben 41 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 103.347,64.

verslag 3

Tot dusverre hebben 45 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 112.082,89.
8.6

verslag 1

Bedrag concurrente crediteuren

Zie sub 8.5.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

Naar verwachting zullen de faillissementen gelet op de omvang van het te verwachten boedelactief en
de (te verwachten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens
de toestand van de boedel.

verslag 2-3

De verwachting blijft gehandhaafd.
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Werkzaamheden
verslag 1-3

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

9.
verslag 1

Procedures

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve
niet aan de orde.
9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

verslag 2-3

De curator streeft er naar de faillissementen in ieder geval in 2016 af te wikkelen.
10.2

verslag 1

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- nader onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken.

verslag 2-3

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
Voortzetting van de diverse hiervoor genoemde werkzaamheden, waaronder met name de kwestie
van de huurpenningen en de verkoop van de chalets.
10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal begin september 2016 worden ingediend.
Assen, 6 juni 2016

J.S. van Burg
curator
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