FAILLISSEMENTSVERSLAG

Gegevens onderneming

Nummer: 3

:

Datum: 1 juli 2014

mevrouw E. VAN HERWERDEN,
h.o.d.n. Juffrouw Zonder Zorgen

Faillissementsnummer

:

15/13/705

Datum uitspraak

:

18 december 2013

Curator

:

mr. R.J. Kaas

R-C

:

mr. H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming

:

in het verleden exploiteerde mevrouw E. van
Herwerden een lunchroom aan de Grote Houtstraat
142 A te Haarlem. Deze is drie jaar geleden
verkocht. Daarna exploiteerde zij een webwinkel
aan de Zijlstraat 78-80, 2011 TR Haarlem. Die huur
is op 1 oktober 2013 beëindigd. De onderneming is
gestaakt op 16 december 2013.

Omzetgegevens

:

nog niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

:

geen

Verslagperiode

:

3

Bestede uren in verslagperiode

:

6 uur en 40 minuten

Bestede uren Totaal

:

32 uur en 5 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

het betreft hier een eenmanszaak

1.2

Winst en verlies

:

p.m.

1.3

Balanstotaal

:

p.m.

1.4

Lopende procedures

:

bij het Kantongerecht te Haarlem liep een procedure, die is ex art 29 FW geschorst.
Gewoon Administratie en Adviseurs Haarlem B.V.
vordert in de procedure betaling van openstaande
declaraties voor in totaal € 12.620,67 inclusief rente
en kosten. Mevrouw Van Herwerden betwist de
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vordering. De curator heeft om nadere inlichtingen/
stukken gevraagd om de hoogte van de vordering te
kunnen vaststellen, alvorens de vordering te plaatsen op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren.
1.5

Verzekeringen

:

p.m.

1.6

Huur

:

de huurovereenkomsten met betrekking tot de
bedrijfsruimten zijn beëindigd. Mevrouw is verhuisd
naar de Overtonstraat 78 te (2024 XP) Haarlem.

1.7

Oorzaak faillissement

:

liquiditeitsproblemen i.v.m. tegenvallende omzet

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

geen

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

:

geen

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

:

geen, onderneming gestaakt voor faillissement

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

:

geen

Andere activa
3.12 Beschrijving

:

geen

:

geen, onderneming gestaakt voor faillissement

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

€ 49.701,97

5.2

Leasecontracten

:

geen

5.3

Beschrijving zekerheden

:

p.m.

5.4

Separatistenpositie

:

n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen

:

p.m.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

n.v.t.
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5.7

Reclamerechten

:

n.v.t.

5.8

Retentierechten

:

n.v.t.

6.

Doorstart / voortzetten

:

van doorstart is geen sprake

:

de boekhouding over het laatste jaar werd gevoerd

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

door Virodi, Ebbinghout 1, 1507 EA Zaandam. De
oude boekhouder vordert openstaande facturen bij
het Kantongerecht, locatie Haarlem (zie 4.1)
7.6

Paulianeus handelen

:

p.m.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

€ 15.701,92

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

n.v.t.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

p.m.

8.5

Aantal concurrente crediteuren :

39

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

€ 110.241,28 (exclusief betwiste vordering van
€ 9.772,69)

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

er is een verzoek bij de rechtbank ingediend tot
omzetting in een WSNP. Dat zal binnenkort worden
toegewezen.

9.2

Plan van aanpak

:

algemene faillissementswerkzaamheden, correspondentie met crediteuren, vaststelling materiële
schuld fiscus

9.3

Indiening volgend verslag

:

eerste twee weken oktober 2014

9.4

Saldo boedelrekening

:

geen
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Belangrijke opmerking:
Aan dit openbare verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is
bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot
die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar
gemaakt kan worden.

Haarlem, 1 juli 2014

R.J. Kaas
curator

Wilhelminastraat 38-1
2011 VN Haarlem
023 - 844 0227
06 - 1333 8624
www.advocaat-curator.nl
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