
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/19/138 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 7 mei 2019 

Verslagnummer: 6, tevens tekstueel eindverslag       

Datum verslag: 2 juni 2021       

Curator: mr. C.W.M. Slegers     

R-C: mr. P. Hoekstra        

 

Naam onderneming Upoint8 B.V.  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Upoint8 B.V., statutair gevestigd te Echt-Susteren en 

kantoorhoudende te (6114 BC) Susteren aan de 

Rangeerweg no. 9, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 68087608.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

De handel, productie, montage, verkoop en het dealerschap 

op het gebied van metaal en andere materialen.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2017 € 411.748,- -/- € 234.304,-  € 318.734,- 

2018 € 1.440.964,- -/- € 538.356,- € 360.403,- 

2019 € 330.310,- -/- € 89.447,- € 356.669,- 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2017 volgen uit de 

jaarrekening 2017. De financiële gegevens over 2018 en 

2019 (t/m april) volgen uit de interne administratie van 

Upoint8 B.V. 

 

Personeel gemiddeld aantal Naar opgaaf uit het handelsregister: 5  

Boedelsaldo € 3.781,10 

  

Verslagperiode 1 november 2020 t/m 31 mei 2021  
Bestede uren in verslagperiode 13 uur en 40 minuten   
Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op de aanvangsperiode in het 

faillissement, waarbij een uitvoerige bespreking met de 

bestuurder en met een werknemer op de bedrijfslocatie 

heeft plaatsgevonden, een uitvoerige bespreking met de 

houder van de betrokken IE rechten heeft plaatsgevonden 

en daarnaast omvangrijke correspondentie en 

communicatie heeft plaatsgevonden met (gedupeerde) 

klanten en opdrachtgevers van Upoint8 B.V.   

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een veiling van de 

activa plaatsgevonden, welke inmiddels is afgerekend; ook 

in relatie tot de betrokken pandhouder. Daarnaast heeft er 

een (omvangrijke) correspondentie plaatsgevonden met 

crediteuren / (gedupeerde) opdrachtgevers. Ook is er een 

aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.  
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Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is het 

rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de daaruit 

blijkende (eerste) bevindingen voorgelegd aan het 

betrokken bestuur. 

 

Verslag 6: 

De afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd 

met de advocaat van het betrokken bestuur ter zake 

van de bevindingen uit het 

rechtmatigheidsonderzoek.  

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per datum faillissement werd Upoint8 B.V. bestuurd door 

Holding Beleggingsmaatschappij Dominique B.V. Tot kort 

voorafgaande aan het faillissement was Stevelmans Beheer 

B.V. tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van 

Upoint8 B.V.  

 

Bestuurders van Holding Beleggingsmaatschappij 

Dominique B.V. en Stevelmans Holding B.V. zijn 

respectievelijk de heer D.M.J.M. Geuskens en de heer 

R.G.M. Stevelmans.  

 

De aandelen in Upoint8 B.V. werden ieder voor 47,5% 

gehouden door Holding Beleggingsmaatschappij Dominique 

B.V. en Stevelmans Holding B.V. en voor 5% door mevrouw 

Holten.   

 

 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen Per datum faillissement boden de gebruikelijke 

verzekeringen dekking. Vanwege de gestaakte 

bedrijfsvoering heeft de curator reeds verzocht om, waar 

mogelijk, tot royement van de verzekeringen over te gaan. 

 

Verslag 2: 

Alle verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd en waar aan de 

orde, is de restitutie van vooruitbetaalde 

verzekeringspenningen ontvangen.   

  
 Huur Upoint8 B.V. huurde een bedrijfslocatie te Susteren. Deze 

huur is inmiddels opgezegd.  

 

Verslag 2: 
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De huurovereenkomst is inmiddels met wederzijds 

goedvinden beëindigd. 

  

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder (heer Geuskens) is het 

faillissement te wijten aan het navolgende: 

 

Upoint8 B.V. assembleerde en monteerde op basis van een 

(exclusieve) licentie (uitsluitend) Mindow kozijnsystemen. 

Het betreft een kozijnsysteem dat met name gewild is bij de 

renovatie van monumentale panden en bij de bouw van  

landhuizen. De vraag naar dit product overtrof de  

assemblage- en montagecapaciteit van upoint8 B.V.  

 

Het kozijnproduct zou op dit moment echter nog niet 

dusdanig geperfectioneerd zijn dat er consequent tot een 

deugdelijke oplevering van de montagewerkzaamheden zou 

kunnen worden gekomen. Dit maakte dat er veel tijd en 

kosten gemoeid waren met herstelwerkzaamheden onder 

garantie. 

 

De exploitatie van Upoint8 B.V. is (fors) verlieslatend 

gebleken, hetgeen op korte termijn ook niet kon worden 

omgeturnd.   

 

Aanvang 2019 hebben beide bestuurders te kampen 

gekregen met (forse) gezondheidsproblemen, hetgeen de 

AVA mede heeft doen besluiten om het eigen faillissement 

te verzoeken.      

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
8 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
8 werknemers  

2.3 Datum ontslagaanzegging 9 mei 2019  
 

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch contact met het UVW en 

met diverse betrokken werknemers.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie met het UWV. 
  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    

N.v.t. De bedrijfslocatie werd gehuurd.  
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 Toelichting onroerende 

zaken 
- 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De bedrijfsmiddelen van Upoint8 B.V. bestaan uit een 

kantoor- en werkplaatsinventaris. Deze goederen zijn 

inmiddels getaxeerd. Deze goederen zijn verpand, echter 

betreffen het nagenoeg allemaal bodemzaken. De komende 

periode zal de verkoop van deze goederen worden bezien.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen zijn de afgelopen verslagperiode 

middels een veiling verkocht. Dit heeft geresulteerd in een 

bruto opbrengst bodemzaken ad € 9.176,72 (inclusief BTW) 

en een bruto opbrengst niet-bodemzaken ad € 3.406,15 

(inclusief BTW). De betrokken veilingkosten bedroegen € 

1.887,43 (inclusief BTW).  

 

Aan de pandhouder is, na afrekening van de boedelbijdrage 

ad € 681.23 (inclusief BTW) en een bijdrage in de 

veilingkosten ad € 422,25 (geen BTW), een bedrag ad € 

1.711,52 afgedragen.     

   
 Bodemvoorrecht fiscus Voor dit moment is er een fiscale vordering aangemeld ad € 

130.672,- (exclusief de 29 lid 7 OB vordering). Daarmee zal 

er een maximale inbrengplicht opbrengst bodemzaken te 

gelden hebben.   

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor.  

  
 Werkzaamheden Bedrijfsbezoek. Telefonisch contact en correspondentie met 

de taxateur. Correspondentie met de Belastingdienst en de 

betrokken pandhouder.    

 

Verslag 2: 

Begeleiden veiling en afrekenen veilingopbrengsten.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Op de bedrijfslocatie bevindt zich een voorraad aluminium 

profielen, specifiek ontwikkeld en geproduceerd voor het 

Mindow systeem. Deze goederen zijn tevens getaxeerd.  

De voorraadgoederen zijn eveneens verpand.  
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Verslag 2: 

De opbrengst niet-bodemzaken als hiervoor beschreven 

bestaat (voornamelijk) uit voorraadgoederen.  

  
 Werkzaamheden Bedrijfsbezoek. Telefonisch contact en correspondentie 

taxateur. Correspondentie met de betrokken pandhouder.   

 

Verslag 2: 

Begeleiden veiling en afrekenen veilingopbrengsten.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

kasgeld  €10,50 € 10,50 

   
 

3.13 Toelichting andere activa Per datum faillissement bedroeg het kasgeld € 10,50. 

 

Verslag 2: 

Banksaldo per datum faillissement € 235,42; 

Restituties verzekeringen € 728,54. 

  

 werkzaamheden Afwikkelen kasgeld.  

 

Verslag 2: 

Afwikkelen banksaldo en restituties.  

  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren De debiteurenlijst per datum faillissement 

vertegenwoordigde een saldo ad € 99.206,-.  

 

De debiteuren zijn verpand aan de ING Bank. De curator zal 

in overleg treden met de pandhouder ter zake van de 

afwikkeling / inning van deze debiteurenpositie.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft een voorstel tot afwikkeling voorgelegd 

aan de pandhouder, ter zake waarop voor dit moment nog 

niet is vernomen.   

 

Verslag 3: 

De pandhouder heeft aan de faillissementsboedel te kennen 

gegeven als separatist de debiteuren zelf te zullen gaan 

incasseren.  

 

Verslag 4: 
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Tot dit moment heeft de curator nog geen concrete 

informatie van de pandhouder ontvangen over de geïnde 

debiteuren.   

 

 

Verslag 5: 

De pandhouder heeft aan de curator te kennen gegeven dat 

het niet mogelijk is gebleken om tot een incasso van de als 

openstaand geadministreerde  vorderingen te komen. Dit 

mede omdat de facturen betrekking zouden hebben op 

voorschottermijnen, dan wel er zijdens de betrokken 

debiteur een verrekenbare schadevordering zou worden 

gepretendeerd.   

  
 Werkzaamheden Inventarisatie debiteurenpositie. 

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De betrokken bank (ING Bank) had per datum faillissement 

een vordering op Upoint8 B.V. ad € 167.548,-. De bank 

heeft vanwege de financiering de gebruikelijke pandrechten 

bedongen.  

  
 Leasecontracten Een tweetal bedrijfswagens werd op basis van operational 

lease gehouden. Deze bedrijfswagens zijn inmiddels 

opgehaald door de leasemaatschappij.  

 

 Beschrijving zekerheden Aan de ING bank komen de gebruikelijke pandrechten toe.   

 

 Separistenpositie Mogelijk ter zake van de debiteuren.  

  
 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog is er niet gebleken van een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud.  

 

 Retentierechten Hier is niet van gebleken.  

 

 Reclamerechten Vooralsnog is er niet gebleken van een recht van reclame.  

  

 Boedelbijdragen Waar relevant, nog nader overeen te komen met de 

pandhouder.  

  
 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank en met de 

leasemaatschappij. Bijwonen revindicatie leasevoertuigen. 

   
 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten waren per datum faillissement reeds 

gestaakt en deze zijn niet opnieuw opgestart door de 

curator.  

  

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving De curator heeft een doorstart onderzocht, echter heeft zich 

uiteindelijk geen concreet geïnteresseerde partij gemeld.  

     

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Middels tussenkomst van de advocaat van Upoint8 B.V. en 

de betrokken accountant is er diverse administratie 

aangereikt. 

 

Verslag 3: 

De administratie over 2019 is niet (volledig) bijgewerkt / 

bijgeboekt.     

 

 Depot jaarrekeningen Deponering van de jaarrekening over 2017 heeft tijdig 

plaatsgevonden. Ter zake de jaarrekening over 2018 gold 

per datum faillissement nog geen deponeringsverplichting.   

 

 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.  

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch onderhoud met de 

bestuurders, de betrokken advocaat en de betrokken 

accountant. Quick scan van de aangereikte administratie.  

 

Verslag 2: 

Inmiddels is een eerste aanvang gemaakt met het 

rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslag 3: 
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Streven is om het rechtmatigheidsonderzoek de komende 

verslagperiode af te ronden en de bevindingen daaruit aan 

het bestuur voor te leggen.   

 

Verslag 4: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet volledig afgerond. 

Voor een verdere afwikkeling is de curator voornemens om 

een beroep te doen op de Garantstellingsregeling Curatoren 

2012.    

 

Verslag 5: 

Inmiddels is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn 

de (eerste) bevindingen daaruit voorgelegd aan het 

betrokken bestuur. De curator is nog in afwachting van een 

inhoudelijke reactie zijdens het bestuur, welke reactie naar 

de curator begrijpt (mede) vanuit de 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar zal volgen.   

 

Verslag 6: 

De afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd 

met de advocaat van het betrokken bestuur, waarbij 

de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek 

nader inhoudelijk zijn besproken. Deze inhoudelijke 

afstemming heeft erin geresulteerd dat alles 

overziend het rechtmatigheidsonderzoek zal worden 

gesloten.  

  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

 Pref. Vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 192.382,-  

 Pref. Vord. van het UWV Voor dit moment aangemeld: € 120.895,- 

 Andere pref. Crediteuren Voor dit moment aangemeld: € 167.548,17 (pandhouder 

ING) 

 

Verslag 5: 

Deze (rest)vordering van ING is vanwege de uitgewonnen 

zekerheden thans genoteerd als concurrente vordering.   
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 57   

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 1.137.851,- 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 6: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten.  

  
 Werkzaamheden Inventariseren van de crediteurenpositie(s).     
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9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) N.v.t.  

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 6: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit tekstuele 

eindverslag voor afwikkeling worden aangeboden.   
 Plan van aanpak - financiële en administratieve afwikkeling.   

  
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; verslag 6 betreft het tekstuele 

eindverslag.  

  
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6: 

Correspondentie rechter-commissaris en (financiële) 

verslaglegging.   
 

Weert, 2 juni 2021 

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit 

openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 

volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

 

 

 

 


