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GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG
Datum faillissement: 6 augustus 2019 en 13 augustus 2019 
Verslagnummer: 3  
Datum verslag: 6 maart 2020   
Curator: mr. C.W.M. Slegers 
R-C: mr. B.R.M. de Bruijn   

Naam onderneming  Design Factory B.V. (gefailleerd 6 augustus 2019)
 Popp-Eye Design B.V. (gefailleerd 13 augustus 2019)
 Salesforce B.V. (gefailleerd 13 augustus 2019)

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Design Factory B.V., statutair gevestigd te Panningen en 
kantoorhoudende te (5981 NK) Panningen aan het 
Industrieterrein Panningen no. 17, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 63657775.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Popp-Eye B.V. Design B.V., statutair gevestigd te 
Panningen en kantoorhoudende te (5981 NK) Panningen 
aan het Industrieterrein Panningen no. 17, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 63658283.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Salesforce B.V., statutair gevestigd te Panningen en 
kantoorhoudende te (5981 NK) Panningen aan het 
Industrieterrein Panningen no. 17, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 63658526.

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:

Design Factory B.V. 
De productie van en handel in meubelen.

Popp-Eye Design B.V. 
Het ontwikkelen van meubelen, beursstands en 
winkelconcepten. Ontwikkelen van technische oplossingen 
voor nieuw te produceren meubelen. 

Salesforce B.V.
Vervaardiging van overige meubelen. 
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Financiële gegevens Design Factory B.V. 

Popp-Eye Design B.V. 
Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal
2017 € 182.254,- -/- € 16.532,- € 34.368,-
2018 € 158.704,- € - € - 
2019 € 91.225,49 € - € -

Salesforce B.V.
Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal
2017 € 486.012,- -/- € 57.636,- € 246.233,-
2018 € - € - € - 
2019 € - € - € - 

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal
2017 € 4.787.756,- -/- € 612.891,- € 2.627.613,-
2018 € 4.665.870,49 € - € -
2019 € 2.801.337,83 € - € -

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2017 zijn afkomstig uit de 
jaarrekening. De financiële gegevens over 2018 en 2019 
zijn afkomstig uit de tot dusverre ontvangen interne 
administratie.   

Personeel gemiddeld aantal Design Factory B.V.
55 werknemers (opgaaf handelsregister)

Popp-Eye Design B.V.
3 werknemers (opgaaf handelsregister)  

Salesforce B.V. 
7 werknemers (opgaaf handelsregister) 

Boedelsaldo Design Factory B.V.
€ 6.533,70,-

Popp-Eye Design B.V.
€ 1.219,17

Salesforce B.V. 
€ 4.597,23

Verslagperiode Design Factory B.V.
1 december 2019 t/m 29 februari 2020

Popp-Eye Design B.V.
1 december 2019 t/m 29 februari 2020
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Salesforce B.V. 
1 december 2019 t/m 29 februari 2020

Bestede uren in verslagperiode Design Factory B.V.
13 uur en 45 minuten 

Popp-Eye Design B.V.
2 uur en 10 minuten 

Salesforce B.V. 
2 uur en 50 minuten 

Toelichting bestede uren Design Factory B.V.
In het faillissement van Design Factory B.V. hebben er twee 
uitvoerige gesprekken plaatsgevonden met de betrokken 
directie, welke enerzijds inventariserend van aard waren en 
waarbij anderzijds werkafspraken zijn gemaakt met de niet 
gefailleerde gelieerde vennootschappen. Daarnaast zijn de 
mogelijkheden van een doorstart onderzocht, waarbij 
frequent afstemming is geweest met de betrokken gelieerde 
vennootschappen en de mogelijk geïnteresseerden. Tevens 
is er aanzienlijke tijd besteed aan het inventariseren van de 
eigendomsposities van de (voorraad)goederen als aanwezig 
op de bedrijfslocatie. Ook heeft er een (uitvoerige) 
bijeenkomst met het betrokken personeel plaatsgevonden.     

Popp-Eye Design B.V.
Een eerste inventarisatie van het faillissement alsmede het 
bijwonen van een bijeenkomst met het betrokken 
personeel. 

Salesforce B.V. 
Een eerste inventarisatie van het faillissement alsmede het 
bijwonen van een bijeenkomst met het betrokken 
personeel. 

Verslag 2:

Design Factory B.V.
Ongeveer de helft van de in de afgelopen verslagperiode 
bestede tijd heeft betrekking op de crediteurenposities, 
waarvan de afwikkeling van de 
eigendomsvoorbehoudgoederen op zijn beurt weer een 
groot deel uitmaakt.
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Daarnaast is er tijd gemoeid geweest met de afwikkeling 
van de betrokken activa, om welke reden er tevens 
herhaald contact is geweest met de betrokken pandhouder 
en de bestuurder.    

Tevens is er een aanvang gemaakt met het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

Popp-Eye Design B.V.
De gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden. 

Salesforce B.V. 
De gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.  

Verslag 3:

Design Factory B.V.
De afgelopen verslagperiode is het 
rechtmatigheidsonderzoek verder voortgezet. 

Popp-Eye Design B.V.
De gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden. 

Salesforce B.V. 
De gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.  

1 Inventarisatie

Directie en organisatie Design Factory B.V.
Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder van Design Factory B.V. is de besloten 
vennootschap Ursus Minor B.V. Enig aandeelhouder en 
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Ursus Minor B.V. 
is de besloten vennootschap Ursa Major B.V. Bestuurder 
van Ursa Major B.V. is de heer M. De Beer. De heer H. 
Nijssen is betrokken als adjunct directeur met volledige 
volmacht.  

Popp-Eye Design B.V.
Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder van Popp-Eye Design B.V. is de besloten 
vennootschap Ursus Minor B.V. Enig aandeelhouder en 
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Ursus Minor B.V. 
is de besloten vennootschap Ursa Major B.V. Bestuurder 
van Ursa Major B.V. is de heer M. De Beer. De heer H. 
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Nijssen is betrokken als adjunct directeur met volledige 
volmacht.  

Salesforce B.V. 
Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder van salesforce B.V. is de besloten vennootschap 
Ursus Minor B.V. Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig 
bevoegd bestuurder van Ursus Minor B.V. is de besloten 
vennootschap Ursa Major B.V. Bestuurder van Ursa Major 
B.V. is de heer M. De Beer. De heer H. Nijssen is betrokken 
als adjunct directeur met volledige volmacht.  

Lopende procedures Design Factory B.V.
Geen procedures bekend. 

Popp-Eye Design B.V.
Geen procedures bekend. 

Salesforce B.V. 
Geen procedures bekend. 

Verzekeringen Design Factory B.V.
Verzekeringen zouden op groepsniveau worden 
aangehouden. 

Popp-Eye Design B.V.
Verzekeringen zouden op groepsniveau worden 
aangehouden. 

Salesforce B.V. 
Verzekeringen zouden op groepsniveau worden 
aangehouden.  

Huur Design Factory B.V.
De bedrijfslocatie wordt gehuurd van Ursa Major B.V. 

Popp-Eye Design B.V.
De bedrijfslocatie wordt gehuurd van Ursa Major B.V. 

Salesforce B.V. 
De bedrijfslocatie wordt gehuurd van Ursa Major B.V. 

Verslag 2:
In de betrokken huurovereenkomsten is opgenomen dat de 
huurovereenkomsten eindigen in geval van faillissement. 
Deze beëindiging is tijdens het intakegesprek aangezegd 
door de betrokken bestuurder / verhuurder, echter is 
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daarbij tevens te kennen gegeven dat de 
faillissementsboedel de ruimte en mogelijkheid zou krijgen 
voor de benodigde afwikkeling.

  

Oorzaak faillissement Naar zeggen door de bestuurder en de betrokken adjunct 
directeur is het faillissement van de vennootschappen te 
wijten aan het navolgende:

Design Factory B.V. produceerde in opdracht van een 
gelieerde (niet gefailleerde) inkoopvennootschap meubels, 
waarbij Design Factory B.V. met het bij haar betrokken 
personeel (48 werknemers per datum faillissement) op 
basis van de  voorraad onbewerkt product (ingekocht door 
Design Factory B.V.) voorraad gereed product fabriceerde 
en deze intern verkocht en uitleverde aan de gelieerde 
interne inkoopvennootschap.  

Het ontwerpen van de nieuwe meubellijnen vond plaats in 
Popp-Eye Design B.V.  

De externe verkoop van de meubels werd verricht door 
handelsagenten welke een dienstverband hadden met 
Salesforce B.V. (Salesforce B.V. is niet de interne 
inkoopvennootschap, maar louter het vehikel waarbinnen 
de handelsagenten waren ondergebracht)  

In de kern zou het faillissement te wijten zijn aan een 
(drastisch) teruglopende verkoop van meubels via de 
traditionele verkoopkanalen (stenen retail). Een groot deel 
van de marktbehoefte naar meubels zou in de huidige tijd 
worden ingevuld door de ‘consumptiemeubels’ welke 
afkomstig zijn van Ikea of online worden besteld en 
(spotgoedkoop) vervaardigd worden in het verre oosten. 
Voor het hoger segment meubels welke Design Factory B.V. 
produceerde zou nagenoeg geen markt (meer) zijn.

Daarnaast zijn de betrokken meubels niet geschikt voor 
online verkopen, omdat de kans op schade tijdens transport 
te groot is en de consument (te) gemakkelijk de goederen 
kan retourneren, waardoor deze als incourante voorraad 
dienen te worden afgewikkeld.

Met het faillissement van het productiebedrijf zijn de 
productieactiviteiten gestaakt, hetgeen er tevens toe leidt 
dat er geen externe verkopen kunnen plaatsvinden en er 
geen nieuwe meubelstukken ontworpen kunnen worden. 
Om die reden is tevens het faillissement van de 
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vennootschap met handelsagenten en van de 
ontwerpvennootschap aangevraagd.  

De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en 
oorzaken van het faillissement van de drie betrokken 
entiteiten.

2 Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van 
faillissementsdatum

Design Factory B.V.
48

Popp-Eye Design B.V.
4

Salesforce B.V. 
4

2.2 Aantal in jaar voor 
faillissement

Design Factory B.V.
55 werknemers (opgaaf handelsregister)

Popp-Eye Design B.V.
3 werknemers (opgaaf handelsregister)  

Salesforce B.V. 
7 werknemers (opgaaf handelsregister) 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging Design Factory B.V.
7 augustus 2019 

Popp-Eye Design B.V.
14 augustus 2019

Salesforce B.V. 
14 augustus 2019 

Werkzaamheden Design Factory B.V.
Algehele inventarisatie van het faillissement en een eerste 
globale inventarisatie van de tot dusverre ontvangen 
administratie. Diverse besprekingen met de betrokken 
directie. Telefonisch contact met de advocaat van het 
betrokken concern. Bespreking met het betrokken 
personeel. Telefonisch contact en correspondentie met het 
UWV. Diverse telefonische contacten met crediteuren.    

Popp-Eye Design B.V.
Algehele inventarisatie van het faillissement en een eerste 
globale inventarisatie van de tot dusverre ontvangen 
administratie. Diverse besprekingen met de betrokken 
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directie. Bespreking met het betrokken personeel. 
Telefonisch contact en correspondentie met het UWV.   

Salesforce B.V. 
Algehele inventarisatie van het faillissement en een eerste 
globale inventarisatie van de tot dusverre ontvangen 
administratie. Diverse besprekingen met de betrokken 
directie. Bespreking met het betrokken personeel. 
Telefonisch contact en correspondentie met het UWV.   

3 Activa  

Onroerende zaken
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr.

Toelichting onroerende 
zaken

Design Factory B.V.
Geen onroerende zaken / registergoederen in eigendom. 

Popp-Eye Design B.V.
Geen onroerende zaken / registergoederen in eigendom. 

Salesforce B.V. 
Geen onroerende zaken / registergoederen in eigendom. 

Werkzaamheden Controleren kadaster. 

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Toelichting 
bedrijfsmiddelen

Design Factory B.V.
Uit de balans van Design Factory B.V. blijkt van een zeer 
beperkt aantal (boekhoudkundig) afgeschreven 
bedrijfsmiddelen. 

Verslag 2:
Een nadere inventarisatie heeft geleerd dat de betreffende 
bedrijfsmiddelen nagenoeg niet meer aanwezig waren.  

Popp-Eye Design B.V.
Geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 

Salesforce B.V. 
Geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 

Bodemvoorrecht fiscus Design Factory B.V.
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De vennootschap heeft fiscale schulden welke een 
inbrengplicht ex artikel 57 Fw met zich meebrengen in het 
geval dat de (afgeschreven) bodemzaken kunnen worden 
verkocht.    

Popp-Eye Design B.V.
Niet aan de orde. 

Salesforce B.V. 
Niet aan de orde. 

Werkzaamheden Controleren van de jaarstukken / interne administratie ter 
zake van de geactiveerde en inmiddels afgeschreven  
materiele activa.  

Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Toelichting voorraad Design Factory B.V.
De voorraadgoederen onbewerkt product werden door 
Design Factory B.V. ingekocht. Uit deze voorraadgoederen 
werden de eindproducten vervaardigd / geassembleerd, 
waarbij tevens een ‘noodvoorraad’ halffabricaten 
(voorgezaagde, gefreesde en voorgeboorde 
meubelelementen) werd vervaardigd en werd aangehouden. 

Per datum faillissement was er een (aanzienlijke) 
noodvoorraad halffabricaten aanwezig op de 
productielocaties. In hoeverre dit een verantwoorde 
voorraad betrof, zal nog worden onderzocht.

De voorraad onbewerkt product was relatief beperkt per 
datum faillissement. Er werd daarnaast geen (actuele) 
voorraadadministratie bijgehouden voor wat betreft de 
onbewerkte voorraadgoederen. Op instructies van de 
curator wordt / is er een voorraadinventarisatie opgemaakt. 

Het faillissement is uitgesproken op 6 augustus 2019, 
waarbij te gelden heeft dat de bedrijfsactiviteiten van 
Design Factory B.V. vanaf 20 juli 2019 wegens een algehele 
bedrijfssluiting vanwege de zomervakantie waren gestaakt. 
De curator heeft de productie niet meer opgestart na datum 
faillissement en de bedrijfsactiviteiten zijn daarmee volledig 
gestaakt.       

Het merendeel van de betrokken leveranciers heeft een 
eigendomsvoorbehoud of recht van reclame geclaimd. Een 
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eerste analyse is dat het merendeel van deze 
eigendomsclaims rechtsgeldig zijn. Waar de goederen niet 
gerevindiceerd kunnen worden zijn deze verpand aan de 
betrokken huisbank.  
  
De per datum faillissement aanwezige voorraadgoederen 
zijn tevens in opdracht van de pandhouder getaxeerd door 
NTAB. Uit de taxatie blijkt dat de waarde van de 
voorraadgoederen zeer beperkt is, aangezien het merendeel 
specifiek voor Design Factory B.V. gefabriceerde 
voorraadgoederen (fournituren) betreffen.    

Een aangehouden voorraad keramiek zou eigendom zijn 
van de niet gefailleerde interne inkoopvennootschap. De 
rechtsgeldigheid hiervan wordt nog onderzocht. 

De juistheid van de interne verkoop- en leverconstructie 
van voorraad gereed product wordt nog nader onderzocht.    
 
Popp-Eye Design B.V.
Geen voorraden in eigendom en geen onderhanden werk. 

Salesforce B.V. 
Geen voorraden in eigendom en geen onderhanden werk. 

Verslag 2:

Design Factory B.V.
De afgelopen verslagperiode zijn de 
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd, getoetst  en 
afgewikkeld. Er is voor een behoorlijke omvang aan 
eigendomsgoederen gerevindiceerd door de betrokken 
eigendomscrediteuren (omstreeks € 180.000,- 
inkoopwaarde) 

De na de revindicatie resterende voorraadgoederen zijn in 
een internetveiling betrokken. Deze veiling is geïnitieerd 
door de holdingvennootschap, vanwege de verkoop van de 
bedrijfsinventaris. De veiling is inmiddels gesloten, echter is 
nog niet bekend welke opbrengst er ter zake van de 
(voorraad)goederen is gerealiseerd. 

Separaat aan de veiling is een partij specifiek voor Design 
Factory B.V. samengestelde lakken verkocht aan een 
Belgische partij welke de modelrechten van de betrokken 
meubels heeft overgenomen van de holdingvennootschap, 
zijnde de houdster van deze rechten. Deze partij lakken is 
verkocht voor € 2.500,- (ICP, geen BTW).  
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De voorraadgoederen zijn verpand aan de betrokken bank. 
Met de bank is een boedelvergoeding overeengekomen die 
eruit bestaat dat de eerste € 10.000,- verkoopopbrengst 
voorraadgoederen aan de faillissementsboedel toekomt. De 
bank geeft voor dat bedrag haar pandrecht over een deel 
van de goederen vrij, waardoor er geen BTW verschuldigd 
is over deze boedelvergoeding.

Een eventuele verkoopopbrengst voorraadgoederen welke 
de overeengekomen boedelvergoeding overstijgt, zal 
vermoedelijk op grond van een overwaarde ter zake na 
inlossing van de pandhouder of op basis van regres, aan de 
faillissementsboedel toekomen.     
Verslag 3:

Design Factory B.V.
De veiling waarbij de voorraadgoederen eveneens 
betrokken waren, heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Daar de veiling is geïnitieerd door de niet gefailleerde 
vennootschap Ursa Major B.V. wacht de boedel thans 
nog op een opgaaf van de veilingresultaten. Naar 
verwachting zal aan de boedel in ieder geval de met 
de pandhouder overeengekomen maximale 
boedelvergoeding van € 10.000,- toekomen.   

Werkzaamheden Design Factory B.V. 
Een fysieke inventarisatie van de voorraadgoederen op de 
bedrijfslocatie van Design Factory B.V. Een analyse van de 
(diverse) opgemaakte telrapporten en voorraad-
inventarisatierapporten. Telefonisch contact met de 
betrokken taxateur. Telefonisch contact met de betrokken 
pandhouder.   

Verslag 2:

Design Factory B.V.
Inventariseren en afwikkelen van de 
eigendomsvoorbehouden. Afstemming met de betrokken 
pandhouder en bestuurder inzake de afwikkeling van de 
(resterende) verpande voorraadgoederen. 

Verslag 3:

Design Factory B.V.
Afstemming met de bestuurder ter zake van de door 
hem op het niveau van Ursa Major B.V. geïnitieerde 
veiling.   
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Andere activa
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

 
3.13 Toelichting andere activa Design Factory B.V.

De bankrekening van Design Factory B.V. kende per datum 
faillissement een creditsaldo ad € 969,63. Dit saldo zal 
vermoedelijk door de betrokken bank / pandhouder 
verrekend worden. Deze uitwinning zal naar verwachting tot 
een regresvordering leiden. 

Een aantal interne leveringen dient nog te worden 
gefactureerd en uitgeleverd. De betrokken factuurwaarde 
zou omstreeks € 7.000,- bedragen. Deze vordering is 
verpand aan de betrokken huisbank. De uitwinning van de 
verpande vordering zal naar verwachting tot een 
regresvordering leiden.   

Popp-Eye Design B.V.
De bankrekening van Popp-Eye B.V. kende per datum 
faillissement een creditsaldo ad € 1.228,30. Dit saldo zal 
vermoedelijk door de betrokken bank / pandhouder 
verrekend worden. Deze uitwinning zal naar verwachting tot 
een regresvordering leiden. 

Salesforce B.V. 
De bankrekening van Salesforce B.V. kende per datum 
faillissement een creditsaldo ad € 4.597,23. Dit saldo zal 
vermoedelijk door de betrokken bank / pandhouder 
verrekend worden. Deze uitwinning zal naar verwachting tot 
een regresvordering leiden. 

werkzaamheden Design Factory B.V.
Inventariseren van de activaposities. 

Popp-Eye Design B.V.
Inventariseren van de activaposities. 

Salesforce B.V. 
Inventariseren van de activaposities. 

4 Debiteuren  

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage
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Toelichting debiteuren Design Factory B.V.
Design Factory B.V. leverde intern aan een gelieerde 
vennootschap. Na levering zou meteen zijn gefactureerd 
aan deze gelieerde vennootschap, waarbij steeds een 
omgaande bancaire betaling zou hebben plaatsgevonden. 
Per datum faillissement kende Design Factory B.V. geen 
openstaande debiteuren, anders dan de (interne) leveringen 
welke nog uitgefactureerd moeten worden met een 
factuurwaarde ad omstreeks € 7.000,-.

De juistheid van de interne verkoop- en leverconstructie 
van de voorraad gereed product wordt nog nader 
onderzocht.    

De debiteuren zijn verpand aan de betrokken huisbank.   

Popp-Eye Design B.V.
Naar opgaaf van de directie kende deze vennootschap geen 
debiteuren. 

Salesforce B.V. 
Naar opgaaf van de directie kende deze vennootschap geen 
debiteuren. 

Verslag 2:

Design Factory B.V.
De facturatie van de intern geleverde partij gereed product 
meubelen heeft inmiddels plaatsgevonden. De 
factuurwaarde bedroeg € 12.007,31 inclusief BTW. De 
inbegrepen BTW dient in ieder geval via de boedel te 
worden afgewikkeld. De koopsom ex BTW zal vermoedelijk 
op grond van een overwaarde ter zake van de financiering 
of op grond van regres ook aan de boedel toekomen. Dit is 
reeds aan de betrokken pandhouder voorgelegd. 

Verslag 3:

Design Factory B.V.
De boedel heeft de interne facturatie na datum 
faillissement onder de aandacht gebracht bij de bank 
/ pandhouder. De pandhouder heeft echter nog niet 
inhoudelijk gereageerd, omdat zij eerst de 
veilingresultaten en de gevolgen daarvan op de 
uitstaande financiering wil afwachten.   
 

Werkzaamheden Design Factory B.V.
Globale Inventarisatie van de interne verkoop- en 
leversystematiek. 
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Verslag 2:

Design Factory B.V.
Instructies voor facturatie en afstemming met de betrokken 
bestuurder en pandhouder. 
 
Popp-Eye Design B.V.
- 

Salesforce B.V. 
-

Verslag 3:

Design Factory B.V.
Mailcorrespondentie met de betrokken bank / 
pandhouder. 

5 Bank / zekerheden  

Vorderingen van de 
bank(en)

Het concern werd gefinancierd door ABN Amro Bank N.V., 
waarbij de bank omstreeks 2003 aan de betrokken 
holdingvennootschap een (hypothecaire) financiering heeft 
verstrekt en waarvoor de gefailleerde vennootschappen bij 
oprichting in 2015 zich hoofdelijk zouden hebben verbonden 
en waarbij zij tevens een zekerheid hebben verstrekt ter 
zake van de eigen vermogensbestanddelen.   

Voor dit moment is de curator nog in afwachting van de 
financieringsovereenkomst en de zekerheidsaktes. Ook 
heeft de bank nog geen opgaaf van haar vordering gedaan. 
Naar verwachting zal de (hoofdelijke) vordering van de 
bank omstreeks € 700.000,- bedragen.   

Verslag 2:
Uit de door de bank verstrekte bescheiden blijkt van de 
rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten. 

De bank had per datum faillissement van de 
concernvennootschappen een bedrag ad 675.000,- te 
vorderen. Deze vordering zal kunnen worden ingelost door 
middel van de uit te winnen zekerheden, waarbij er een 
forse overwaarde gerealiseerd zal kunnen worden. Deze 
overwaarde zal naar verwachting in ieder geval bestaan in 
relatie tot het in hypotheek verstrekte onroerend goed 
(eigendom holdingvennootschap). Aan de gefailleerde 
vennootschappen komt vermoedelijk regres toe voor zover 
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er vermogensbestanddelen van hen zijn / worden 
uitgewonnen.   

Verslag 3:
Vooralsnog heeft de faillissementsboedel geen 
(tussentijdse) opgaaf ontvangen ter zake van de 
actueel openstaande verplichting jegens de bank. Het 
is daarmee voor de boedel op dit moment nog niet 
bekend in hoeverre de betrokken zekerheden tot een 
inlossing van de financiering hebben geleid. 

Leasecontracten Design Factory B.V.
Er is sprake van diverse huur- / leasegoederen. Deze 
worden momenteel geïnventariseerd en zullen op enig 
moment (collectief) worden uitgeleverd.  

Popp-Eye Design B.V.
- 

Salesforce B.V. 
Een aantal leaseauto’s welke zich onder de betrokken 
medewerkers bevonden zouden reeds zijn afgewikkeld. 

Verslag 2:
Zover bekend zijn alle leasegoederen inmiddels retour. 

Beschrijving zekerheden ABN Amro Bank N.V. claimt pandrechten ter zake van de 
(eventueel te blijken) bedrijfsmiddelen, voorraden en 
vorderingen van gefailleerden.

Verslag 2:
Uit de door de bank verstrekte bescheiden blijkt van de 
rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten.   

Separistenpositie Voor dit moment is niet bekend hoe de pandhouder zal 
handelen voor wat betreft het uitwinnen van de 
zekerheden. 

Verslag 2:
Met de pandhouder is een boedelvergoeding 
overeengekomen voor de afwikkeling van de 
voorraadgoederen. Deze boedelvergoeding ziet erin dat de 
eerste € 10.000,- opbrengst ter zake van deze goederen 
aan de faillissementsboedel toekomt.  

Eigendomsvoorbehoud Design Factory B.V.
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Het merendeel van de betrokken leveranciers heeft de 
eigendom geclaimd op grond van een 
eigendomsvoorbehoud of recht van reclame. Deze 
geclaimde rechten worden thans geïnventariseerd, waarna 
er een afwikkelplan zal worden opgemaakt. 

De rechtbank heeft voor de inventarisatie van de 
eigendomsposities een afkoelingsperiode van (in beginsel) 
één maand gelast. 

Er is een afwikkel-/ophaaldag gepland en crediteuren zijn 
ter zake bericht.

Popp-Eye Design B.V.
- 

Salesforce B.V. 
-

Verslag 2:

Design Factory B.V.
De afgelopen verslagperiode zijn de 
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd, getoetst  en 
afgewikkeld. Er is voor een behoorlijke omvang aan 
eigendomsgoederen gerevindiceerd door de betrokken 
eigendomscrediteuren (omstreeks € 180.000,- 
inkoopwaarde) 

Retentierechten Tot dusverre niet van gebleken. 

Reclamerechten Design Factory B.V.
Zie hiervoor onder eigendomsvoorbehoud.  

Popp-Eye Design B.V.
- 

Salesforce B.V. 
-

Boedelbijdragen Nog nader af te stemmen met de betrokken partijen. 

Verslag 2:
Met de pandhouder is een boedelvergoeding 
overeengekomen voor de afwikkeling van de 
voorraadgoederen. Deze boedelvergoeding ziet erin dat de 
eerste € 10.000,- opbrengst ter zake van deze goederen 
aan de faillissementsboedel toekomt.  

Verslag 3:
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De afrekening van de boedelvergoeding wacht op de 
afrekening van de veiling.  

Werkzaamheden Design Factory B.V.
Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 
bank. Inventariseren eigendomsclaims en correspondentie 
en telefonisch contact met diverse eigendomscrediteuren. 
 
Popp-Eye Design B.V.
Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 
bank.

Salesforce B.V. 
Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 
bank.

6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten
Exploitatie / zekerheden Design Factory B.V.

Niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten waren per datum 
faillissement reeds gestaakt vanwege de zomervakantiestop 
en deze zijn niet door de curator opgestart. 

Popp-Eye Design B.V.
Niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten waren per datum 
faillissement reeds gestaakt vanwege de zomervakantiestop 
en deze zijn niet door de curator opgestart. 

Salesforce B.V. 
Niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten waren per datum 
faillissement reeds gestaakt vanwege de zomervakantiestop 
en deze zijn niet door de curator opgestart. 
 

Financiële verslaglegging - 
Werkzaamheden - 

Doorstart
Beschrijving Design Factory B.V.

De betrokken directie heeft op de dag waarop het 
faillissement is uitgesproken aan de curator te kennen 
gegeven dat er door hen zelf geen doorstart werd 
geambieerd.    
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Een aantal derden heeft aanvang faillissement kenbaar 
gemaakt (wel) geïnteresseerd te zijn in een doorstart / 
overname van de activiteiten. Deze partijen verkeerde  
aanvankelijk in de veronderstelling dat Design Factory B.V. 
naast het productiebedrijf tevens de andere benodigde 
assets voor de bedrijfsvoering in eigendom zou hebben, 
hetgeen niet het geval is. Om die reden zijn de 
geïnteresseerden doorgeleid naar de betrokken directie / de 
niet gefailleerde entiteiten en is primair aan hen 
voorgehouden om een mogelijke doorstart / overname te 
onderzoeken. Dit omdat eerst overeenstemming over de 
verkoop of verhuur van de benodigde bedrijfspanden en het 
betrokken machinepark bereikt diende te worden alvorens 
het zinvol was om de mogelijkheid van een overname van 
de assets van Design Factory B.V. (de voorraadgoederen 
halffabricaat en de overname van het personeel) onderwerp 
van onderzoek / bespreking te maken. 

Met één partij is het tot serieuze gesprekken gekomen, 
waarbij uiteindelijk ook de curator betrokken is geraakt. 
Spijtig heeft deze partij uiteindelijk toch kenbaar gemaakt 
van een doorstart / overname af te willen zien, omdat de 
transactie te complex en risicovol zou worden.  
   
Popp-Eye Design B.V.
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.  

Salesforce B.V. 
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.  

Verantwoording -
Opbrengst -
Boedelbijdrage -
Werkzaamheden Design Factory B.V.

Inventariseren van de geuite interesse. Eerste contact met 
de geïnteresseerden. Afstemming met de directie / niet 
gefailleerde vennootschappen. Voorbereiden mogelijke 
doorstart. Uitvoerig telefonisch contact met de uiteindelijk 
resterende geïnteresseerde partij.        

Popp-Eye Design B.V.
- 

Salesforce B.V. 
-

7 Rechtmatigheid  
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Boekhoudplicht Design Factory B.V.
Inmiddels is een groot gedeelte van de opgevraagde 
administratie ontvangen. De ontvangst van de resterende 
administratie wordt bewaakt en opgevolgd. 

Popp-Eye Design B.V.
Inmiddels is een beperkt gedeelte van de opgevraagde 
administratie ontvangen. De ontvangst van het merendeel 
van de gevraagde administratie wordt bewaakt en 
opgevolgd.  

Salesforce B.V. 
Inmiddels is een beperkt gedeelte van de opgevraagde 
administratie ontvangen. De ontvangst van het merendeel 
van de gevraagde administratie wordt bewaakt en 
opgevolgd. 

Verslag 2:
De curator is nog in afwachting van diverse (aanvullend) 
opgevraagde administratie.  

Verslag 3:
De curator is nog in afwachting van diverse 
(aanvullend) opgevraagde administratie.  

Depot jaarrekeningen Design Factory B.V.
2015: tijdig (3 augustus 2016)
2016: tijdig (22 december 2017) 
2017: tijdig (20 december 2018)
2018: deponeringstermijn nog niet verstreken. 

Popp-Eye Design B.V.
2015: tijdig (3 augustus 2016)
2016: tijdig (22 december 2017) 
2017: tijdig (20 december 2018)
2018: deponeringstermijn nog niet verstreken. 
 
Salesforce B.V. 
2015: tijdig (3 augustus 2016)
2016: tijdig (22 december 2017) 
2017: tijdig (20 december 2018)
2018: deponeringstermijn nog niet verstreken. 

Goedk. Verkl. Accountant Design Factory B.V.
De accountant heeft uitsluitend een 
samenstellingsverklaring afgegeven. 

Popp-Eye Design B.V.
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De accountant heeft uitsluitend een 
samenstellingsverklaring afgegeven. 

Salesforce B.V. 
De accountant heeft uitsluitend een 
samenstellingsverklaring afgegeven. 

Stortingsverplichting 
aandelen

Design Factory B.V.
Volstorting heeft plaatsgevonden middels inbreng. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog te onderzoeken. 

Salesforce B.V. 
Nog te onderzoeken. 

Onbehoorlijk bestuur Design Factory B.V.
Nog te onderzoeken. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog te onderzoeken. 

Salesforce B.V. 
Nog te onderzoeken. 

Paulianeus handelen Design Factory B.V.
Nog te onderzoeken. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog te onderzoeken. 

Salesforce B.V. 
Nog te onderzoeken. 

Werkzaamheden Design Factory B.V.
Globale inventarisatie van de tot dusverre aangereikte 
administratie. 

Popp-Eye Design B.V.
Globale inventarisatie van de tot dusverre aangereikte 
administratie. 

Salesforce B.V. 
Globale inventarisatie van de tot dusverre aangereikte 
administratie. 

Verslag 2:
Inmiddels is er een aanvang genomen met het 
rechtmatigheidsonderzoek. 
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Verslag 3:
Het onderzoek is nog aanhangig. Voor wat betreft het 
financiële onderzoek wordt de curator bijgestaan 
door een accountant.

8  Crediteuren  

Boedelvorderingen Design Factory B.V.
PM

Popp-Eye Design B.V.
PM

Salesforce B.V. 
PM

Pref. Vord. van de fiscus Design Factory B.V.
€ 181.479,-

Popp-Eye Design B.V.
€ 7.730,00 

Salesforce B.V. 
€ 7.443,00

Pref. Vord. van het UWV Design Factory B.V.
Nog geen vorderingen aangemeld. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog geen vorderingen aangemeld. 

Salesforce B.V. 
Nog geen vorderingen aangemeld. 

Andere pref. Crediteuren Design Factory B.V.
Nog geen vorderingen aangemeld. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog geen vorderingen aangemeld. 

Salesforce B.V. 
Tot nu toe aangemeld: €3.928,78

Aantal concurrente 
crediteuren

Design Factory B.V.
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Tot nu toe aangemeld: 49

Popp-Eye Design B.V.
Tot nu toe aangemeld: 4

Salesforce B.V. 
Tot nu toe aangemeld: 2

Bedrag concurrente 
crediteuren

Design Factory B.V.
Tot nu toe aangemeld: € 690.104,30

In voornoemde bedrag zijn de creditfacturen 
vanwege de gerevindiceerde 
eigendomsvoorbehoudgoederen verwerkt. 

Popp-Eye Design B.V.
Tot nu toe aangemeld: € 21.580,22 

Salesforce B.V. 
Tot nu toe aangemeld: € 15.005,20 

Verwachte wijze van 
afwikkeling

Design Factory B.V.
Nog niet bekend.  

Popp-Eye Design B.V.
Nog niet bekend. 

Salesforce B.V. 
Nog niet bekend. 
 

Werkzaamheden Aanschrijven van de bekende crediteuren. Inventariseren 
van de aangemelde vorderingen.  

Verslag 2:

Design Factory B.V.
De afgelopen verslagperiode zijn de 
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd, getoetst  en 
afgewikkeld. 

9 Procedures

Naam wederpartij(en) -
Aard procedure -
Stand procedure -
werkzaamheden -
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10 Overig

Termijn afwikkeling 
faillissement

Design Factory B.V.
Nog niet bekend. 

Popp-Eye Design B.V.
Nog niet bekend. 

Salesforce B.V. 
Nog niet bekend. 

Plan van aanpak Design Factory B.V.
- afwikkeling / afrekening boedelvergoeding 
- afwikkelen mogelijke regresvorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek. 

Popp-Eye Design B.V.
- afwikkelen mogelijke regresvorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek. 

Salesforce B.V. 
- afwikkelen mogelijke regresvorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek. 

Indiening volgend verslag September 2020

werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3: 
Correspondentie met de rechter-commissaris. 

Weert, 6 maart 2020 
   

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.
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