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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   2   

Datum verslag:     18 december 2019 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. S.J.O. de Vries    

 
Naam onderneming Indoor Trampolinepark Jumpsquare Locatie Deurne B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Indoor Trampolinepark Jumpsquare Locatie Deurne B.V.,  

handelend onder de naam Big Jump! Trampolinehal & 

Freerunning Deurne, statutair gevestigd en zaakdoende te 

(5753 RN) Deurne aan de Energiestraat 1, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 66513359 

(hierna: “Big Jump” of “gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Het exploiteren van een indoor trampoline park met horeca 

gelegenheid.”   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 434.760 € -200.057  € 605.009 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn op basis van de 

(concept)jaarrekening 2017. 

Personeel gemiddeld aantal 2 personen.  
Boedelsaldo € 0,00 

 

Verslag 2: 

€ 41.500,06 

Verslagperiode 28 mei 2019 tot en met 21 juni 2019. 

 

Verslag 2: 

22 juni 2019 tot en met 30 november 2019 

Bestede uren in verslagperiode 38 uur en 35 minuten  

 

Verslag 2: 

40 uur en 45 minuten  

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Novus Salire B.V. Novus Salire B.V. wordt op haar beurt 

bestuurd door de heer P.L.J Stahl en mevrouw I.M.A.G. 

Stals. 
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 Lopende procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

 Verzekeringen De verzekeringen lopen via een tussenpersoon. Een deel 

van de verzekeringen bleek reeds te zijn beëindigd 

vanwege het niet betalen van de verzekeringspremie.   

 

Verslag 2: 

Er bestaat geen aanspraak op premierestitutie.  

 Huur Gefailleerde huurt een (horeca)pand aan de Energiestraat 

no. 1 te Deurne. Er is sprake van een huurachterstand. De 

verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd.   

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden 

beëindigd per 28 juni 2019, waarbij de verhuurder 

(tevens koper van de activa van Big Jump) de curator 

heeft ontslagen uit een eventuele ontruimings- en 

opleveringsverplichting.  

 Oorzaak faillissement De bestuurder verklaarde over de oorzaak van het 

faillissement als volgt. De onderneming is in juli 2016 

opgericht. De opening van het trampolinepark was in 

februari 2017. De exploitatie verliep in het begin goed. 

Echter, in de loop van 2018 viel de omzet flink tegen in 

verband met het warme weer dat jaar. Daar kwam bij dat 

de in 2016 overgenomen keukenapparatuur in 2018 al 

moest worden vervangen. De bestuurder hoopte dat de 

omzet zou toenemen in verband met de verbeterde 

economische situatie, maar de omzet bleef achter. Een 

schuldeiser heeft het faillissement aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
4 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
 

4 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Bij brief 3 juni 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten 

opgezegd.  

 Werkzaamheden Volgens opgave van het bestuur werd voorheen gebruik 

gemaakt van personeel via een zogenaamde 

payrollconstructie. In verband met een achterstand bij het 

payrollbedrijf werd op die manier geen personeel meer ter 

beschikking gesteld. Big Jump had twee vaste krachten in 

dienst en daarnaast stonden (volgens opgave) de beide 

minnelijke bestuurders op de loonlijst. De 

arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de 
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rechter-commissaris opgezegd. Met het UWV heeft overleg 

plaatsgevonden.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Horeca inventaris € 8.178,50 n.v.t. 

Trampolinepark € 

67.364,00

[BS|A&SA1] 

n.v.t 

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Gefailleerde beschikt over een horeca-inventaris (kantoor, 

receptie, restaurant, keuken en speelhal). In de speelhal 

bevindt zich een trampolinepark.  

 

Verslag 2: 

In het kader van een activatransactie zijn de 

bedrijfsmiddelen, de voorraad en de goodwill 

verkocht. Het trampolinepark was onder 

eigendomsvoorbehoud geleverd door de leverancier. 

Met de leverancier zijn afspraken gemaakt (lossing), 

in welk kader € 35.000,00 exclusief BTW (derhalve € 

42.350,00 inclusief BTW) aan de leverancier is 

voldaan.  

 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus geniet bodemvoorrecht.  

 Werkzaamheden De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door het NTAB. De 

curator heeft een zogenaamd bidbook 

(informatiememorandum) opgesteld en dit aan 

geïnteresseerde partijen verstrekt. Een verkoop heeft nog 

niet plaatsgevonden.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft nader overleg gehad met de koper, 

de leverancier van het trampolinepark en Rabobank 

(als financier/pandhouder). De gemaakte afspraken 

zijn schriftelijk vastgelegd. Met de koper (tevens 

verhuurder van het bedrijfspand) zijn daarnaast 

afspraken gemaakt over de beëindiging van de 

huurovereenkomst met wederzijds goedvinden.  
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Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving  Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Levensmiddelen en 

sokken.  

€ 

650,00[BS|A&SA2] 

n.v.t. 

 

 Toelichting voorraad De voorraad bestaat uit levensmiddelen (dranken en 

etenswaren) en een partij trampolinesokken. De 

levensmiddelen zijn van beperkte omvang. Van 

onderhanden werk is geen sprake.  

 

Verslag 2: 

In het kader van een activatransactie zijn de 

bedrijfsmiddelen, de voorraad en de goodwill 

verkocht. De opbrengst van de voorraad is voldaan 

aan Rabobank als pandhouder.  

 Werkzaamheden Quickscan administratie, bezoek aan het bedrijf van 

gefailleerde. De voorraad is door het NTAB getaxeerd.  

 

Verslag 2: 

De voorraad is verkocht.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Kasgeld € 

688,05[BS|A&SA3] 

Niet van 

toepassing. 

 

Goodwill € 2.500,00 Niet van 

toepassing.  

Restitutie 

Brabant Water 

€ 28,96 Niet van 

toepassing.  
 

3.13 Toelichting andere activa Er was sprake van een beperkte kas.  

 

Verslag 2: 

In het kader van een activatransactie zijn de 

bedrijfsmiddelen, de voorraad en de goodwill 

verkocht. Desgevraagd heeft Brabant Water een 

bedrag gerestitueerd op de faillissementsrekening.  

 werkzaamheden Het kasgeld is ingenomen en afgestort.  

 

Verslag 2: 

De goodwill is verkocht. Aan Brabant Water zijn de 

meterstanden doorgegeven en is om restitutie 

verzocht.  

 

4 Debiteuren    
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 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 2.694,04 n.v.t. n.v.t. 

 
 

 Toelichting debiteuren Er zijn 54 debiteuren met een kleine schuld. Coöperatieve 

Rabobank U.A. (‘Rabobank’) heeft een pandrecht geclaimd 

op de vorderingen op de debiteuren en tracht deze 

vorderingen te innen. 

 Werkzaamheden Quickscan administratie, gesprek met bestuurder 

gefailleerde en overleg met Rabobank. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft bij Rabobank de stand van zaken 

opgevraagd.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank heeft een financiering verstrekt aan Big Jump, 

bestaande uit verschillende geldleningen. Per datum 

faillissement heeft Rabobank een vordering ad  

€ 538.196,47 kenbaar gemaakt.  

 Leasecontracten Een aantal partijen hebben aangegeven goederen aan Big 

Jump te hebben verhuurd of in bruikleen te hebben 

verstrekt.  

 

Verslag 2: 

De betreffende claims zijn beoordeeld. De 

rechtsgeldige claims zijn afgewikkeld, waartoe een 

kijk- en ophaaldag is georganiseerd.  

 Beschrijving zekerheden Ten gunste van de Rabobank heeft Big Jump haar 

inventaris, voorraad en debiteuren verpand. Daarnaast is 

aan Rabobank een borgtocht verstrekt in het kader van de 

Regeling nationale EZ-subsidies.  

 Separistenpositie Met Rabobank worden afspraken gemaakt, zodat de 

Rabobank zich niet als separatist hoeft te manifesteren.   

 Eigendomsvoorbehoud Verschillende partijen (waaronder de leverancier van het 

trampolinepark) hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud.   

 

Verslag 2: 

De betreffende claims zijn beoordeeld. De 

rechtsgeldige claims zijn afgewikkeld, waartoe een 

kijk- en ophaaldag is georganiseerd. Met de 

leverancier van het trampolinepark is een regeling 

getroffen (zie onderdeel ‘Bedrijfsmiddelen’).  
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 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 Boedelbijdragen (Nog) niet van toepassing.  
 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Er 

heeft overleg plaatsgevonden met Rabobank. De 

aanspraken op eigendomsvoorbehoud zullen worden 

afgewikkeld.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator de 

exploitatie gestaakt.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

In het kader van een activatransactie zijn de 

bedrijfsmiddelen, de voorraad en de goodwill 

verkocht. De curator verwijst hiertoe naar het 

onderdeel ‘Activa’.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft geen aanwijzingen dat de 

boekhoudplicht is geschonden.  

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 9 

mei 2019. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het verplicht te storten kapitaal bedraagt € 100,00. 

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 
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Verslag 2: 

De curator heeft enkele betalingen (in totaal € 

5.077,68) aan de middellijk bestuurders vernietigd 

met een beroep op artikel 42 respectievelijk 47 

Faillissementswet. Het betreffende bedrag is 

inmiddels terugbetaald.  

 Werkzaamheden De administratie is aan een quickscan onderworpen.  

 

Verslag 2: 

De administratie van gefailleerde is nader 

onderzocht. De middellijk bestuurders zijn 

aangeschreven in verband met door gefailleerde 

verrichte betalingen. Hieromtrent heeft overleg 

plaatsgevonden en het bedrag is inmiddels 

terugbetaald. In het kader van artikel 54 

Faillissementswet doet de curator onderzoek naar 

betalingen die op de bankrekening van gefailleerde 

zijn ontvangen, maar geen betrekking hebben op 

verpande debiteurenvorderingen; in dat kader is 

inmiddels een adviseur van gefailleerde en een 

middellijk bestuurder gehoord.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

 

Verslag 2 : 

UWV: € 6.468,99  

 Pref. Vord. van de fiscus Nog niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

€ 15.898,00 

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

€ 1.901,78 

 Andere pref. Crediteuren Nog niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

Aanvraag faillissement: € 1.295,00 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot nu hebben 17 crediteuren een vordering ingediend.   

 

Verslag 2: 

26 crediteuren 

 Bedrag concurrente Reeds ter verificatie ingediend: € 45.865,64 (exclusief 
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crediteuren vordering van Rabobank). 

 

Verslag 2: 

€ 77.599,53 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden De uit de administratie bekende crediteuren zijn bij brief 

uitgenodigd om hun respectievelijke vorderingen ter 

verificatie in te dienen.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In de komende verslagperiode zal 

de nadruk liggen op: 

- onderzoek administratie; 

- afwikkeling verkoop voorraad en inventaris; 

- afwikkeling rechten van derden; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

- onderzoek en afwikkeling 

rechtmatigheidsaspecten 

- gebruikelijke werkzaamheden 

 Indiening volgend verslag Uiterlijk december 2019.  

 

Verslag 2: 

Uiterlijk juni 2020.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 


