
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/52 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 6 februari 2020  

Verslagnummer: 3  

Datum verslag: 25 augustus 2020  

Curator: mr. S.A. van Ierssel   

R-C: mr. B.R.M. de Bruijn   

 

Naam onderneming • Broodjes & Zo B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Broodjes & Zo B.V., statutair gevestigd te Reuver en 

kantoorhoudende te (5953 NL) Reuver aan de Mariastraat 

26a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 73556343.    
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Het bereiden en leveren van belegde broodjes en 

aanverwante artikelen.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

 €  €  €  

 €  €  €  
 

Toelichting financiële gegevens De vennootschap Broodjes & Zo B.V. is opgericht op 28 

december 2018. De eerste bedrijfsactiviteiten dateren van 

2019. Er zijn geen jaarstukken over 2018 opgemaakt. 

Daarnaast zijn er geen interne balansen beschikbaar over 

2019.     

 

Personeel gemiddeld aantal Er was één werknemer betrokken met een oproepcontract. 

  

Boedelsaldo € 7.239,63   
  

Verslagperiode 19 mei 2020 t/m 31 juli 2020 

  
Bestede uren in verslagperiode 2 uur en 45 minuten 

 

Totaal in het faillissement bestede uren: 

20 uur en 30 minuten   

  
Toelichting bestede uren  De aandelen in het kapitaal van Broodjes & Zo B.V. worden 

gehouden door de heer H.P.J. Mulders. De heer Mulders is 

op 28 januari 2020 in staat van faillissement komen te 

verkeren. De boedel / curator in het faillissement van de 

heer Mulders heeft op basis van een eigen aangifte het 

faillissement van Broodjes & Zo B.V. bewerkstelligd. De tijd 

welke met de voorbereiding van deze eigen aangifte 

gemoeid is geweest, is uiteindelijk ten laste van de boedel 

in het faillissement van Broodjes & Zo B.V. gebracht.  
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Verslag 2: 

De tijdsbesteding ter zake van de eigen aangifte is na 

afstemming met de rechter-commissaris gecorrigeerd. Deze 

tijd is inmiddels ten laste gebracht van de boedel in het 

faillissement van aandeelhouder heer H.P.J. Mulders.  

  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De aandelen in het kapitaal van Broodjes & Zo B.V. worden 

gehouden door de heer H.P.J. Mulders. De heer Mulders is 

ook de enig bestuurder. De heer Mulders is op 28 januari 

2020 in staat van faillissement verklaard, waarbij mr. S.A. 

van Ierssel eveneens als curator is aangesteld.  

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen In de tijdelijke voortzetting van de noodzakelijke 

verzekeringen is / wordt voorzien vanuit de 

faillissementsboedel.   

  
 Huur Broodjes & Zo B.V. exploiteerde een broodjeszaak. Deze 

broodjeszak was inpandig in het zogenaamde Parc XL 

complex, zijnde een meeromvattende bedrijfslocatie van de  

heer Mulders. Een huurovereenkomst is er niet en voor 

zover bekend werd er voor het gebruik van het 

vloeroppervlak ‘intern’ geen huur / vergoeding doorbelast.  

 

 Oorzaak faillissement Broodjes & Zo B.V. is eind 2018 opgericht en de exploitatie 

is in 2019 aangevangen. De broodjeszaak (als enige  

afgescheiden in een zelfstandige rechtspersoon) maakte 

onderdeel uit van de meeromvattende bedrijfsactiviteiten 

van de heer Mulders.  

 

De heer Mulders heeft eind 2020 noodgedwongen zijn eigen 

faillissement moeten verzoeken, welk faillissement op 28 

januari 2020 is uitgesproken. 

 

De bedrijfsactiviteiten van Broodjes & Zo B.V. waren toen 

reeds gestaakt. Dit mede omdat Broodjes & Zo B.V. vanuit 

de eenmanszaak financieel werd ondersteund.  

 

De inrichting van de broodjeszaak / keuken is volledig 

gefinancierd vanuit de eenmanszaak. De heer Mulders is 

daarmee de grootste schuldeiser van Broodjes & Zo B.V.   

 

Vanwege en vanuit het faillissement van aandeelhouder  

heer Mulders is tevens het faillissement bewerkstelligd van 

Broodjes & Zo B.V.   
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Er was één werknemer met een oproepcontract betrokken.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Eén oproepkracht.   

2.3 Datum ontslagaanzegging 6 februari 2020 

 
 Werkzaamheden Opzeggen arbeidsovereenkomst. Afstemming met het UWV.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Broodjes & Zo B.V. heeft geen onroerend goed in 

eigendom.  

 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Broodjes & Zo B.V. exploiteerde een broodjeszaak waarvoor 

in 2019 een (professionele) keukeninrichting is aangekocht. 

Deze keukeninrichting is reeds getaxeerd door NTAB en zal 

via een internetveiling middels het veilingplatvorm van BVA 

Auctions worden verkocht.    

 

Verslag 2: 

De keukeninrichting en de aan Broodjes & Zo B.V. 

toebehorende bedrijfsbus zijn in een meeromvattende 

internetveiling verkocht. Voor deze bedrijfsmiddelen 

(keukeninrichting, verpakkingsmaterialen en bedrijfsbus) is 

een totale bruto koopsom gerealiseerd ad € 8.019,88 

(inclusief BTW). De daarmee gemoeide veilingkosten 

bedroegen (naar rato) € 400,99.    

   

 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde. Broodjes & Zo B.V. werd uitsluitend 

gefinancierd door de heer Mulders waarbij er geen 

zekerheden zijn verstrekt.  

  
 Werkzaamheden Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen. Afstemming met 

NTAB ter zake van de taxatie. Afstemming met Tens 

Trading Services in verband met het voorbereiden van de 

veiling via BVA Auctions.  
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Verslag 2: 

Voorbereiden, begeleiden en afrekenen 

veiling(opbrengsten).  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Er werd een (zeer) beperkte voorraad verpakkingsmaterieel 

aangehouden. Deze goederen zullen via de veiling worden 

afgewikkeld.    

 

Een beperkte voorraad voedingsmiddelen is reeds eerder 

(vanuit het faillissement van de heer Mulders) opgeruimd.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.  

  
 Werkzaamheden Inventarisatie van de voorraadgoederen.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Broodjes & Zo leverde ook ‘aan huis’. Daarvoor werd een 

ouder bedrijfsbusje aangehouden. Dit bedrijfsbusje is 

getaxeerd en zal via de online veiling worden verkocht.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.  

  
 Werkzaamheden Afstemming met NTAB ter zake van de taxatie. Afstemming 

met Tens Trading Services in verband met het voorbereiden 

van de veiling via BVA Auctions.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.  

  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Broodjes & Zo B.V. heeft geen debiteuren.  
  

 Werkzaamheden - 
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5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen bank betrokken. De benodigde middelen voor de 

opstart en de verwerving van de keuken zijn verstrekt door 

de heer Mulders. De (boedel in het faillissement van de) 

heer Mulders heeft uit dien hoofde een bedrag ad € 

25.000,- te vorderen van Broodjes & Zo B.V.   

  
 Leasecontracten Er zijn zover bekend geen leasecontracten aanhangig.  

 

 Beschrijving zekerheden Niet aan de orde.  

 

 Separatistenpositie Niet aan de orde.  

  
 Eigendomsvoorbehoud Er is geen eigendomsvoorbehoud geclaimd.  

 

 Retentierechten Niet aan de orde.  

 

 Reclamerechten Er is geen recht van reclame geclaimd.  

  

 Boedelbijdragen Niet aan de orde.  

  
 Werkzaamheden Inventariseren diverse posities.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van Broodjes & Zo B.V. waren reeds 

gestaakt voorafgaande aan het faillissement van de heer 

Mulders.  

  
 Financiële verslaglegging Niet aan de orde.  
 Werkzaamheden -  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.   

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De administratie van Broodjes & Zo B.V. bestaat uit een 

kasboek met kwitanties en een bankboek met facturen.  

 

 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarstukken opgemaakt en gedeponeerd.  
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 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Aan de stortingsplicht is voldaan.  

 Onbehoorlijk bestuur Gezien het faillissement van de heer Mulders zal er een 

globaal onderzoek worden gedaan.   

 

 Paulianeus handelen Dit zal zoals te doen gebruikelijk worden onderzocht.  

 

 Werkzaamheden Veiligstellen en quick scan van de (hard copy) 

administratie.   

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een onderzoek 

plaatsgevonden van / in de administratie van 

Broodjes & Zo B.V. Hieruit zijn geen 

onregelmatigheden / onrechtmatigheden gebleken.    

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM  

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 13.978,-   
 Pref. vord. van het UWV Voor dit moment is er nog geen vordering aangemeld.   
 Andere pref. crediteuren Voor dit moment is er nog geen vordering aangemeld.   
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: 2 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: € 25.244,76  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 

Verslag 3: 

De afwikkeling zal de komende periode worden 

voorbereid. Dit zal vermoedelijk een opheffing bij 

gebrek aan baten betreffen. De curator is thans nog 

in afwachting van de vordering van het UWV.   

  
 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet aan de orde.  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  
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 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 3: 

Het streven is om het faillissement in 2020 af te 

wikkelen.  

  
 Plan van aanpak - nadere inventarisatie van de schuldenlast (UWV);  

- afwikkeling van het faillissement. 

  
 Indiening volgend verslag Februari 2021, tenzij eerder een eindverslag zal 

worden ingediend.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3:   

Correspondentie met de rechter-commissaris en 

verslaglegging.  

  
 

Weert, 25 augustus 2020      

 

 

mr. S.A. van Ierssel, 

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. 


