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Gegevens onderneming: Cycles Jo Geurts VOF 
Faillissementsnummer: C/03/16/357 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3   Datum:   4 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 vennootschap onder firma Cycles Jo Geurts V.O.F. 

gevestigd te Echt en zaakdoende te (6101 AT) Echt, aan 

het adres Diepstraat 17. Ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 13004052. 

  

Faillissementsnummer C/03/16/357 F  

Datum uitspraak 29 november 2016  

  

Curator mr. C.W.M. Slegers    

Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig    

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

Fietsherstelbedrijf en detailhandel in atb’s, fietsen, 

racefietsen, wielerkleding, schaatsen en aanverwante 

artikelen.      

Omzetgegevens 2013: (nog) geen gegevens bekend  

2014: (nog) geen gegevens bekend 

2015: (nog) geen gegevens bekend 

2016: (nog) geen gegevens bekend   

Personeel gemiddeld aantal Per datum faillissement was er geen werknemer meer in 

dienst bij gefailleerde.    

  

Boedelrekening NL 25 ABNA 0519 546 660 

Gerealiseerd actief € 7.900,18 

Actief per verslagdatum € 7.900,18  

  

Verslagperiode 1 maart 2017 t/m 31 mei 2017   

Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 55 minuten   

Bestede uren Totaal 51 uur en 10 minuten  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Cycles Jo Geurts V.O.F. kent drie vennoten, te weten: 

- De heer J.J.J.W. Geurts; 

- Mevrouw M.H.C. Geurts-Schmeitz; 

- De heer J.F.M. Geurts.   

 

Met het faillissement van de VOF is niet tevens het 

faillissement van de vennoten in privé uitgesproken. 

1.2 Winst en verlies 2013: (nog) geen gegevens bekend  

2014: (nog) geen gegevens bekend 

2015: (nog) geen gegevens bekend 

2016: (nog) geen gegevens bekend   
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1.3  Balanstotaal 2013: (nog) geen gegevens bekend  

2014: (nog) geen gegevens bekend 

2015: (nog) geen gegevens bekend 

2016: (nog) geen gegevens bekend   

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

1.5  Verzekeringen Naar opgaaf van de heer J.F.M. Geurts waren er per datum 

faillissement geen verzekeringen meer actief.    

1.6 Huur Het betrokken bedrijfspand behoort in eigendom toe aan de 

vennoten J.J.J.W. Geurts en M.H.C. Geurts-Schmeitz. 

Het is de curator niet duidelijk of er een huur- / 

gebruiksovereenkomst is aangegaan tussen voornoemde 

vennoten en de gefailleerde VOF. Volledigheidshalve is een 

eventuele huur- / gebruiksovereenkomst opgezegd met 

inachtneming van artikel 39 Fw.     

1.7  Oorzaak faillissement De curator heeft tijdens het intakegesprek uitsluitend 

kunnen spreken met de heer J.F.M. Geurts. Deze gaf de 

navolgende oorzaak van het faillissement: 

 

Om niet nader verklaarbare redenen zou er een achterstand 

zijn ontstaan in de (te voeren) administratie. Ook zouden er 

sinds aanvang 2016 geen aangifte loonheffing en omzet-

belasting meer zijn gedaan. De Belastingdienst heeft om die 

reden (substantiële) naheffingsaanslagen opgelegd, op 

basis waarvan voornoemde ook het faillissement van de 

VOF heeft bewerkstelligd.  

 

Naast de Belastingdienst zouden ook andere schuldeisers 

onbetaald gelaten zijn. De oorzaak van de 

betalingsachterstanden zou mede gelegen zijn in een forse 

omzetdaling uit hoofde van de verkoop van (nieuwe) 

fietsen. De concurrentieslag met de internethandel zou op 

dat vlak niet meer gemaakt kunnen worden.      

 

 Werkzaamheden Intakebespreking met de heer J.F.M. Geurts, alsmede een 

globale inventarisatie van het faillissement en van de 

betrokken onderneming.      

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Per datum faillissement was er geen werknemer meer in 

dienst bij gefailleerde.    

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Zover kan worden nagegaan was er tot medio 2016 één 

werknemer in dienst. Andere werknemers zouden reeds 

eerder uit dienst zijn gegaan.    

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t.    

 Werkzaamheden -   
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3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Het betrokken bedrijfspand behoort in eigendom toe aan 

twee van de drie vennoten.  

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Binnen de door gefailleerde gedreven fietsherstel- en de 

schaatsenslijpservice bevond zich een beperkt aantal 

(hand)gereedschappen. Deze zullen middels een 

internetliquidatieveiling worden verkocht.    

 

Verslag 2: 

De internetliquidatieveiling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Met de veiling is een bruto opbrengst gerealiseerd ad € 

10.019,09; de gemoeide veilingkosten bedroegen € 

2.170,84. Per saldo is daarmee een opbrengst gerealiseerd 

ad € 7.848,25.       

3.6 Verkoopopbrengst Zie onder 3.5 

3.7 Boedelbijdrage N.v.t.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde; er zijn geen zekerheidsrechten gevestigd.  

  Werkzaamheden Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen; afstemming met het 

veilingbedrijf.       

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Binnen de door gefailleerde gedreven fietsenwinkel bevond 

zich een aantal (tweedehands)fietsen. Tevens werd er een 

beperkte voorraad fietsonderdelen gehouden. Deze 

voorraden zullen middels een internetliquidatieveiling 

worden verkocht.   

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.5 

3.10 Verkoopopbrengst Zie onder 3.5 

3.11 Boedelbijdrage -   

 Werkzaamheden Inventarisatie van de voorraad; afstemming met het 

veilingbedrijf.       

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Zover bekend zijn er geen andere activa aanwezig.       

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden -   
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4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Er zouden per datum faillissement geen debiteuren 

bestaan; reparatiewerkzaamheden werden omgaand 

voldaan. Idem zou gelden voor geleverde (nieuwe) fietsen.        

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage -   

 Werkzaamheden -   

 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is aan gefailleerde geen (bancaire) financiering verstrekt. 

Gefailleerde hield een betaalrekening aan bij de Rabobank 

alsook bij de ING Bank. Beide rekeningen kenden 

(nagenoeg) geen saldo.      

5.2 Leasecontracten Zover bekend waren er geen leasecontracten per datum 

faillissement.       

5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.    

5.4 Separistenpositie N.v.t.   

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden is er geen eigendomsvoorbehoud geclaimd.  

5.7 Reclamerechten Tot op heden is er geen recht van reclame geclaimd. 

5.8 Retentierechten -    

 Werkzaamheden Correspondentie met bekende banken.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De fietsherstelservice is na datum faillissement tijdelijk (8 

dagen) voortgezet door de heer J.F.M. Geurts. In deze 

periode is er geen omzet gerealiseerd; kosten zijn er echter  

ook niet gemaakt. De voortzetting heeft plaatsgevonden om 

gedurende deze (korte) periode een mogelijkheid van een 

doorstart te onderzoeken. Een doorstart is echter niet 

mogelijk gebleken.    

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorgestart plaatsgevonden.   

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst N.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage N.v.t. 

 Werkzaamheden - 
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Uit de eerste inventarisatie en de intakebespreking met de 

heer J.F.M. Geurts, alsmede een aanvullend contact met de 

betrokken boekhouder, blijkt dat de boekhouding niet is 

bijgewerkt, althans in ieder geval niet over de periode vanaf 

2015. Daarnaast bestaat zijdens de curator het vermoeden 

dat het überhaupt ontbreekt aan relevante boekhouding.    

7.2 Depot jaarrekeningen N.v.t.   

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
N.v.t.   

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Telefonisch contact met de (voormalig) boekhouder van 

gefailleerde.     

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode heeft er afstemming 

plaatsgevonden met de Belastingdienst ter zake van 

de verdere afwikkeling van de posities van de 

vennoten in Privé. De curator wacht op een (re)actie 

van de Belastingdienst. Inmiddels is, buiten deze 

verslagperiode, per 4 juli 2017 het faillissement van 

de vennoten uitgesproken. 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen PM 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden aangemeld: € 69.197,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  

8.4 Andere pref. Crediteuren (nog) geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 12  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 96.077,79 

 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  
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10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Komende verslagperiode. 

10.2  Plan van aanpak - Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek. 

10.3 Indiening volgend verslag Omstreeks 23 december 2017, tenzij eerder 

afgewikkeld.        

 werkzaamheden Verslag 1/2/3: 

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging; correspondentie KvK.    

 

 

Weert, 4 juli 2017           

 

 

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. 


