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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   7   

Datum verslag:     15 juni 2020  

Curator:  B.A.P. Sijben  

R-C:   V.G.T. van Emstede    

 

Naam onderneming BLIZZ BEHEER B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

BLIZZ BEHEER B.V., statutair gevestigd te Helmond en 

kantoorhoudende te Helmond aan de President 

Rooseveltlaan no. 2, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 58017526, hierna te noemen: 

“Blizz”.   

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Beheermaatschappij.”   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 0 € - 7.389 € 100.584 

2015 € 0 € - 130.956 € 113.084 
 

Toelichting financiële gegevens Niet van toepassing.  

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.  

Boedelsaldo € 3.601,63 

 

Verslag 4: 

€ 7.724,66 

 

Verslag 5: 

€ 7.729,04 

 

Verslag 6: 

€ 7.737,85 

 

Verslag 7: 

€ 10.597,06 

  

Verslagperiode 1 december 2017 tot en met 31 mei 2018 

 

Verslag 4: 

1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 

 

Verslag 5: 

1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 
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Verslag 6: 

1 juli 2019 tot en met 15 december 2019 

 

Verslag 7: 

16 december 2019 tot en met 12 juni 2020.  

Bestede uren in verslagperiode 4,16 uren 

 

Verslag 4: 

10,34 uren 

 

Verslag 5: 

2,51 uren  

 

Verslag 6: 

9,16 uren 

 

Verslag 7: 

8,75 uren.  

Toelichting bestede uren  In totaal zijn 29,33 uren aan dit faillissement besteed.  

 

Verslag 4: 

In totaal zijn 39,68 uren aan dit faillissement besteed.  

 

Verslag 5: 

In totaal zijn 42,19 uren aan dit faillissement besteed. 

 

Verslag 6: 

In totaal zijn 51,33 uren aan dit faillissement besteed. 

 

Verslag 7: 

In totaal zijn 60,08 uren aan dit faillissement 

besteed. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Blizz is bij notariële akte d.d. 6 juni 2013 opgericht. Sinds 

de oprichting is de heer P.W.T.M. van de Looij (hierna: “Van 

de Looij”) enig aandeelhouder en bestuurder.   

 Lopende procedures Blizz is, als vennoot van Limebizz V.O.F., gedagvaard door 

de verhuurder van het bedrijfspand van Limebizz V.O.F. Het 

betreft hier, kort gezegd, een procedure bij de rechtbank 

Oost-Brabant (locatie Eindhoven, sector Kanton) waarbij de 

verhuurder onder meer betaling van huurpenningen 

vordert. De curator heeft de rechtbank en de gemachtigden 

van de overige partijen laten weten dat, volgens de curator, 
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de procedure tegen Blizz is geschorst op grond van art. 29 

Faillissementswet.    

 Verzekeringen Niet van toepassing.  

 Huur Niet van toepassing.  

 Oorzaak faillissement Van de Looij verklaarde in dit kader het volgende. Blizz is 

destijds opgericht om te gaan participeren in de reeds 

bestaande vennootschap onder firma Limebizz V.O.F.. Met 

het toetreden van de Blizz kwam het aantal vennoten op 

drie. Blizz heeft circa € 137.000,00 aan kapitaal in Limebizz 

V.O.F. gestort. Volgens Van de Looij is de exploitatie van 

Limebizz V.O.F. echter verlieslatend geweest. Vanwege 

gebrek aan liquiditeiten en vooruitzichten daarop, is 

besloten het eigen faillissement aan te vragen.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet van toepassing.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

   

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.  

  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing.  

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.  
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 Toelichting voorraad Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Participatie 

Limebizz 

V.O.F. 

 € 10.000,00 Niet van 

toepassing. 

 

3.13 Toelichting andere activa Blizz participeerde in Limebizz V.O.F. (zulks voor 1/3 deel). 

Met het faillissement van Blizz is conform de 

vennootschapsakte de vennootschap onder firma beëindigd. 

De curator heeft de overige vennoten om financiële 

informatie verzocht en gevraagd aan te geven of zij –

overeenkomstig het bepaalde in de vennootschapsakte - 

wensen voort te zetten. De vennoten noch hun advocaat 

reageren inhoudelijk. Op basis van de stukken die de 

curator van Van de Looij heeft ontvangen, lijkt het erop dat 

Limebizz V.O.F. geen activiteiten/activa heeft.  

 

Verslag 4: 

Volgens de vennootschapsakte dient bij beëindiging van de 

vennootschap een (eind)balans te worden opgesteld. De 

beide overige vennoten hebben zich in eerste instantie door 

één advocaat laten vertegenwoordigen. Ondanks de 

toezegging dat de eindbalans en onderliggende stukken 

zouden worden verstrekt, is dat tot op heden en ondanks 

herhaald verzoek niet gebeurd. De betreffende advocaat 

heeft laten weten dat de overige vennoten de vennootschap 

hebben voortgezet. Op grond van de vennootschapsakte 

dient derhalve een afrekening te worden gemaakt. Volgens 

de laatste bekende financiële gegevens (concept 

jaarrekening 2015) heeft Blizz een bedrag van de 

vennootschap tegoed, terwijl de beide andere vennoten een 

schuld hebben. Eén van de vennoten heeft zich inmiddels 

tot een andere advocaat gewend; daarmee vindt overleg 

plaats omtrent de afwikkeling. De andere vennoot is door 

de curator aansprakelijk gesteld.   

 

Verslag 5: 

Met beide overige vennoten vindt overleg plaats. Met name 

speelt een gebrek aan actuele financiële gegevens (mede 

door geldgebrek). De betreffende vennoten hebben 

opdracht gegeven aan een administrateur de cijfers zoveel 
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als mogelijk actueel en gereed te maken; deze cijfers 

zouden zo goed als klaar zijn. Aan de hand daarvan wordt 

het overleg vervolgd.  

 

Verslag 6: 

De cijfers zijn aan de curator verstrekt en aan de hand 

daarvan heeft overleg plaatsgevonden. Een en ander heeft 

geleid tot een regeling, welke inhoudt dat de overige 

vennoten ieder € 5.000,00 (derhalve in totaal € 10.000,00) 

aan de boedel zullen voldoen. Die bedragen zullen in 

termijnen worden voldaan. Ter zake zijn – met goedkeuring 

van de Rechter-Commissaris – vaststellingsovereenkomsten 

gesloten.  

 

Verslag 7: 

De overeengekomen betalingen van in totaal 

€ 10.000,00 zijn inmiddels op de 

faillissementsrekening ontvangen, zodat de 

vaststellingsovereenkomsten zijn nagekomen.  

 werkzaamheden Onderzoek administratie; correspondentie/overleg Van de 

Looij en de overige vennoten.  

 

Verslag 4: 

Verder onderzoek, overleg en correspondentie in verband 

met de afwikkeling van Limebizz V.O.F. 

 

Verslag 5: 

Overleg en correspondentie in verband met de afwikkeling 

van Limebizz V.O.F. 

 

Verslag 6: 

Beoordelen cijfers van Limebizz V.O.F.; overleg vennoten 

en opstellen/sluiten vaststellingsovereenkomsten.  

 

Verslag 7: 

Controle uitvoering vaststellingsovereenkomsten.  

 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 6.842,70  € 7.714,42  
 

 Toelichting debiteuren De vordering betreft het restant van een door Blizz 

verstrekte geldlening. Met de debiteur is een 

betalingsregeling getroffen, waarbij betaaltermijnen en een 
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rente zijn overeengekomen. De regeling is vastgelegd in 

een vaststellingsovereenkomst. De curator volgt op of de 

termijnen (tijdig) voldaan worden.   

 

Verslag 4: 

De vordering (inclusief rente) is inmiddels volledig 

terugbetaald.  

 Werkzaamheden Overleg debiteur; opstellen vaststellingsovereenkomst; 

controle betalingen.  

 

Verslag 4: 

De curator heeft de eindafrekening (in verband met rente) 

opgesteld. Met de debiteur is gecorrespondeerd over de 

eindafrekening en de betaling.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor zover thans bekend is geen sprake van een bancaire 

financiering. Door Blizz werd een betaalrekening 

aangehouden bij Coöperatieve Rabobank U.A. De 

bankrekening vertoonde bij het uitspreken van het 

faillissement geen positief saldo.   

 Leasecontracten Niet van toepassing.    

 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.    
 Separistenpositie Niet van toepassing.    
 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.    
 Retentierechten Niet van toepassing.    
 Reclamerechten Niet van toepassing.    
 Boedelbijdragen Niet van toepassing.    
 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.    
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.    
 Werkzaamheden Niet van toepassing.    

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.    
 Verantwoording Niet van toepassing.    
 Opbrengst Niet van toepassing.    
 Boedelbijdrage Niet van toepassing.    
 Werkzaamheden Niet van toepassing.    
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7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen. Aan de 

boekhoudplicht is voldaan.  

 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn, behoudens de jaarrekening 2015, 

telkenmale tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2015 is één 

dag te laat gedeponeerd. De bestuurder heeft dat 

toegelicht. De curator beschouwt deze overschrijding 

vooralsnog als een onbelangrijk verzuim.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Volgens de 

oprichtingsakte is dit gestort. Nader onderzoek wordt gelet 

op de beperkte omvang niet opportuun geacht.  

 Onbehoorlijk bestuur Van onbehoorlijk bestuur is het de curator niet gebleken.  

 

Verslag 4: 

Het is de curator vooralsnog niet gebleken van 

bestuurshandelingen die als onbehoorlijk bestuur 

kwalificeren.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 4: 

Het is de curator vooralsnog niet gebleken van paulianeus 

handelen.   

 Werkzaamheden De administratie is onderzocht.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 
 Pref. Vord. van de fiscus € 11.566,00 

 

Verslag 7: 

€ 19.257,00 

 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing.  

 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
3 crediteuren.  

 

Verslag 7: 

2 crediteuren.  
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 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 166.438,32 

 

Verslag 7: 

 € 28.315,12 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Naar de huidige stand van zaken is een uitkering aan 

concurrente crediteuren niet mogelijk.  

 

Verslag 7:  

Gelet op de stand van de boedel komt dit 

faillissement waarschijnlijk in aanmerking voor een 

vereenvoudigde afwikkeling (inhoudende dat aan 

concurrente crediteuren geen uitkering zal 

plaatsvinden).  

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht hun eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

 

Verslag 7: 

Contact Belastingdienst.  

 

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.  

 

Verslag 6: 

Zodra de regelingen zijn afgewikkeld, kan het faillissement 

worden afgewikkeld.  

 

Verslag 7: 

Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.  

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

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- Afwikkeling regeling 
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- Onderzoek Limebizz V.O.F. 

- Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 4: 

- Onderzoek Limebizz V.O.F. en eventuele 

vervolgacties. 

- Gebruikelijke werkzaamheden.  

 

Verslag 5: 

- Onderzoek Limebizz V.O.F. en eventuele 

vervolgacties. 

- Gebruikelijke werkzaamheden.  

 

Verslag 6: 

Afwikkeling regelingen ter zake Limebizz V.O.F.  

 

Verslag 7: 

Afwikkeling faillissement.  
 Indiening volgend verslag Ultimo december 2018.  

 

Verslag 4: 

Ultimo juli 2019.  

 

Verslag 5: 

Ultimo januari 2020 

 

Verslag 6: 

Ultimo juni 2020.  

 

Verslag 7: 

Niet van toepassing; dit is het eindverslag.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 


