
 

Gegevens onderneming:  1 
Faillissementsnummer:  

FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG Nummer:  3  Datum:   31 juli 2017 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap Vamoo Playground B.V., 

handelend onder de naam Vamoo Playgrounds, statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te 5427 DC Boekel, aan de 

Vlonder nr. 26 

  

Faillissementsnummer F 01/16/535 

Datum uitspraak 8 november 2016 

  

Curator Mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Mr. I. Boekhorst, 

Voorheen Mr. P.P.M. van der Burgt 

  

Activiteiten onderneming Fabricatie en verkoop van (kinder)speeltoestellen. 

Omzetgegevens 2013: € 948.827,- 

2014: € 796.365,- 

2015: € 652.414,- 

Personeel gemiddeld aantal 14 

  

Boedelrekening NL87RABO0313891362 

Gerealiseerd actief Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 106.147,02 (inclusief rechten van derden) 

 

Verslag 3: 

€ 107.548,02 

Actief per verslagdatum Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 71.647,32 (na afdracht rechten van derden) 

 

Verslag 3: 

€ 72.048,32 

  

Verslagperiode Tot en met 6 december 2016 

 

Verslag 2: 

7 december 2016 – 20 juni 2017 

 

Verslag 3: 

21 juni 2017 – 31 juli 2017 

Bestede uren in verslagperiode 28,25 uur 

 

Verslag 2: 

27,43 uren 
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Verslag 3: 

5,50 uur 

Bestede uren Totaal 28,25 uur 

 

Verslag 2: 

55,68 uren 

 

Verslag 3: 

61,18 uur 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De aandelen in Vamoo Playground B.V. worden gehouden 

door Josawe Holding B.V. De middellijk bestuurders (via de 

Holding) zijn de heer en mevrouw Van Moorsel. 

1.2 Winst en verlies 2013: -/- € 166.705,- 

2014: -/- € 31.409,- 

2015: -/- € 281.253,- 

2016: -/- € 159.305,- 

1.3  Balanstotaal 2014: € 533.630,13 

2015: € 276.413,20 

2016: € 129.032,88 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen  Werk- en landbouwmaterieel 

 Rechtsbijstand zakelijk 

 Brand bedrijven 

 Schadeverzekering personen 

 Vijf WAM-verzekeringen 

De verzekeringen zijn/worden beëindigd. Hoewel de 

openstaande premie niet (volledig) was betaald, was er op 

datum faillissement nog dekking. 

 

Verslag 2:  

De opzegging heeft niet tot premierestitutie geleid. 

1.6 Huur Het bedrijfspand aan de Vlonder 26 te Boekel werd 

gehuurd. Voorts werd een opslagruimte bij een derde 

gehuurd. Beide huurovereenkomsten zijn met machtiging 

van de Rechter-commissaris opgezegd. 

1.7  Oorzaak faillissement Vamoo Playground B.V. is in 2013 ook in faillissement 

geraakt, doch dit faillissement werd destijds na ingesteld 

verzet opgeheven. De bestuurder verklaarde dat het 

huidige faillissement verschillende oorzaken kent. Zo 

functioneerden al dan niet door ziekte de 

buitendienstmedewerkers benedenmaats, waardoor er te 

weinig omzet gerealiseerd werd. Ook een belangrijke man 

binnen de productieafdeling raakte ziek. Voorts was Vamoo 

Playground B.V. voor een aanmerkelijk deel afhankelijk van 

overheidsbestedingen en de laatste maanden werden 

minder orders van overheidsinstellingen ontvangen dan 
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verwacht. 

Het faillissement is door de bestuurder/aandeelhouder zelf 

aangevraagd bij de rechtbank. 

 Werkzaamheden Met de bestuurder heeft een zgn. intake-bespreking plaats 

gevonden. De huurovereenkomsten zijn opgezegd en met 

de assurantietussenpersoon heeft overleg plaats gevonden. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
14 en 6 zgn. stagiaires (van school) 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Ongeveer 14 

2.3 Datum ontslagaanzegging 11 november 2016 

 Werkzaamheden Op 10 november 2016 heeft de Rechter-commissaris de 

curator gemachtigd om de arbeidsovereenkomsten op te 

zeggen, waarna deze bij brieven van 11 november 2016 

werden opgezegd. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst  
3.3 Hoogte hypotheek  
3.4 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  
 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Nog onbekend. In het pand staan verschillende machines  

en voertuigen, waarvan  de bestuurder verklaard heeft dat 

deze van de Holding zijn. Weliswaar zijn de (meeste) 

machines en de voertuigen economisch (boekhoudkundig) 

eigendom van de Holding, doch in juridische zin moet dat 

nog worden vastgesteld.  

Door de belastingdienst is voorafgaande aan het 

faillissement reeds beslag gelegd op de zgn. bodemzaken. 

Tegen dit beslag is door de Holding geen bezwaar en/of 

beroep ingesteld, zodat de Belastingdienst het standpunt 

inneemt dat zij ten behoeve van de boedel van Vamoo te 

gelde gemaakt kunnen worden. 

3.6 Verkoopopbrengst Nog onbekend. 

 

Verslag 2: 

Opbrengst inventaris + voorraad: € 96.341,41 incl. b.t.w 

Veilingkosten : € 4.863,70 incl. b.t.w. 

De opbrengst van de voorraad / voertuigen (niet 

bodemzaken) is aan de Bank/pandhouder voldaan: € 

29.636,- 

 

3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 
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Verslag 2: 

 

De bank heeft als boedelbijdrage € 6.377,75 ex. b.t.w. 

voldaan. Voorts heeft zij € 1.498,18 ex. b.t.w. betaald voor 

de gemaakte veilingkosten 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover de zaken op de bodem juridisch eigendom zijn 

van Vamoo Playground B.V. geniet de fiscus het 

bodemvoorrecht. Voor zover deze zaken eigendom zijn van 

de Holding, komt aan de fiscus het bodemrecht toe. Nu de 

fiscus van mening is dat de inventaris/bodemzaken van 

Vamoo Playground B.V. zijn, komt haar deze opbrengst via 

de boedel van Vamoo Playground BV toe. 

  Werkzaamheden De bestuurder is verzocht om aan de hand van 

onderliggende documentatie aan te tonen dat de inventaris 

en de voertuigen van de Holding zijn. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Diverse voorwerpen, mallen, onderdelen e.d., zulks met 

een onbekende waarde 

3.10 Verkoopopbrengst Onbekend 

3.11 Boedelbijdrage Overleg daarover moet met de Bank nog plaats vinden. 

 Werkzaamheden Een drietal veilingbureaus is benaderd om een offerte voor 

een internetveiling uit te brengen, zowel uitgaande van de 

situatie dat alleen de voorraad geveild dient te worden als 

uitgaande van de situatie dat zowel de voorraad, de 

machines en de voertuigen geveild dienen te worden. De 

curator houdt er ernstig rekening mee dat – mede gelet op 

de zekerheidspositie van de Bank en het beslag van de 

fiscus – uiteindelijk een totale verkoop dient plaats te 

vinden. 

 

Verslag 2: 

Van Beusekom Veilingen heeft in opdracht van de 

boedel/bank de veiling verzorgd. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Geen 

 

3.13 Verkoopopbrengst  
 werkzaamheden  
 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Ongeveer € 35.000,- aan zgn. “harde” debiteuren; voor het 

overige zijn de debiteuren “voorzien”. 

4.2 Opbrengst tot heden Geen 

4.3 Boedelbijdrage N.v.t. 

 Werkzaamheden Met de Bank is afgesproken dat de curator vooralsnog geen 

op inning gerichte werkzaamheden zal uitoefenen. 
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Verslag 2: 

 

Op de bankrekening van de schuldenaar is ten behoeve van 

de pandhouder ontvangen een bedrag van € 6.114,16.  

Op deze bankrekening zijn ook restituties ontvangen, dit 

voor een bedrag van € 1.352,31. De bank is verzocht om 

deze restituties op de faillissementsrekening te betalen. 

 

Verslag 3: 

De bank heeft inmiddels deze restituties aan de 

boedel voldaan. 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
€ 416.391,62 

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen. 

5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht debiteuren 

Derden-zekerheden: 

 Pandrecht op inventaris en voertuigen 

 Compte joint- en 

medeaansprakelijkheidsovereenkomst tussen Vamoo 

Playground B.V. en Josawe Holding BV 

 Achterstelling directie met betrekking tot hun 

vorderingen. 

5.4 Separatistenpositie De Bank komt de opbrengst van de debiteuren toe. 

De Bank komt de eventuele opbrengst van de voertuigen 

toe. 

De Fiscus komt de eventuele opbrengst van de inventaris 

toe, al dan niet via de boedel van Vamoo Playground B.V. 

5.5 Boedelbijdragen Nog niet vastgesteld. 

 

Verslag 3: 

Met de bank was een boedelbijdrage afgesproken 

van: 

25 % op de voorraad. 

10 % op de voertuigen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud De bestuurder heeft aangegeven dat er geen goederen 

meer aanwezig zijn, welke krachtens een 

eigendomsvoorbehoud van derden zijn. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Met de Bank is enkele malen overleg geweest over de te 

nemen stappen. Met de bank zijn nog geen afspraken 

gemaakt over de hoogte van de te betalen boedelbijdrage 

omdat nog onduidelijk is hoe hoog de vermoedelijke 

opbrengst zal bedragen. 

 

Verslag 2: 

Na de verkoop van de inventaris/voorraad, die in overleg 
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met de bank als pandhouder middels een internetveiling 

plaats vond, heeft de curator de afrekening ten behoeve 

van de bank opgemaakt en het aan de Bank toekomende 

bedrag aan haar overgemaakt. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging  
 Werkzaamheden  
 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording  

6.5 Opbrengst  

6.6 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Voorshands lijken de rechten en verplichtingen ten opzichte 

van de crediteuren en de debiteuren aan de hand van de 

boekhouding eenvoudig vast te stellen. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2014 is op 18 november 2015 

gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
De vennootschap werd in 2009 opgericht zodat een 

eventuele vordering uit hoofde van de 

volstortingsverplichting is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog is daar niet van gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is daar niet van gebleken. 

 Werkzaamheden Verslag 3: 

De financiële administratie is onderzocht. Dit 

onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: P.M. 

UWV : P.M. 

Huur: € 1.074,48 

 

Verslag 2: 

Salaris curator: P.M. 

UWV : € 32.723,78 

Huur: € 1.074,48 

 

Verslag 3: 

Salaris curator: P.M. 

UWV : € 32.723,78 

Huur: € 1.074,48 + € 26.252,47 
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8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 112.458,00 

 

Verslag 2: 

€ 163.979,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV P.M. 

 

Verslag 2: 

€ 36.451,54 

8.4 Andere pref. Crediteuren P.M. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
67 stuks (volgens de administratie) 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie aangemeld: € 69.066,43 

 

Verslag 2: 

€ 509.907,08 (incl. vordering van de Bank) 

 

Verslag 3: 

€ 897.627,70 (incl. vordering van de Bank) 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Verslag 2: 

Het faillissement zal vermoedelijk wegens gebrek aan baten 

of via een vereenvoudigde afwikkeling worden afgewikkeld. 

Duidelijk is dat een uitkering aan de concurrente 

crediteuren niet mogelijk is. 

 

Verslag 3: 

Aan de crediteuren kan geen uitkering worden 

gedaan. Het faillissement dient wegens gebrek aan 

baten afgewikkeld te worden. 

 Werkzaamheden  
 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Onbekend. 

10.2  Plan van aanpak  Beoordelen eigendomsaanspraken inventaris en 

voertuigen 

 Houden internetveiling 

 Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 2: 

 Afwikkelen debiteurenposities en restituties 

 Gebruikelijke werkzaamheden (afwikkeling) 
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Verslag 3: 

Er behoeven geen werkzaamheden meer verricht te 

worden. Het faillissement kan na salaris vaststelling 

door de rechtbank wegens gebrek aan baten worden 

opgeheven. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo november 2017 

 

Verslag 3: 

Dit verslag betreft het eindverslag. Er zullen geen 

nadere verslagen meer worden ingediend. 

 werkzaamheden De rechter commissaris heeft de curator gemachtigd c.q. 

toestemming verleend om: 

a. De arbeidsovereenkomsten met het personeel op te 

zeggen 

b. De huurovereenkomsten op te zeggen. 

 

Helmond, 31 juli 2017     

 

mr. G. te Biesebeek, 

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. 


