
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/100 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 31 maart 2020  

Verslagnummer: 4, tevens tekstueel eindverslag   

Datum verslag: 29 maart 2021    

Curator: mr. S.A. van Ierssel   

R-C: mr. P. Hoekstra  

 

Naam onderneming Your Store 24 B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Your Store 24 B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te (6003 DD) Weert, aan de Marconilaan nr. 6,  

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

14120884. Tevens handelend onder de naam ‘Lazy Sunday’   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

(detail)handel in schoenen, kleding en accessoires.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 € 292.654,- -/-  

€ 42.516,- 

€ 126.674,- 

2019 € 310.506,- -/-  

€ 5.858,-  

€ - 

2020 €   47.911,- -/- 

€ 39.651,- 

€ -  

 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2018 zijn afkomstig uit de 

jaarrekening. De financiële gegevens over 2019 en 2020 

zijn afkomstig uit de interne administratie / balans.   

 

Personeel gemiddeld aantal 6 

Boedelsaldo € 16.270,77 

  

Verslagperiode 1 oktober 2020 t/m 28 maart 2021   
Bestede uren in verslagperiode 10 uur en 15 minuten  
Toelichting bestede uren  De bestede uren hebben betrekking op de inventarisatie 

van het faillissement, het opzeggen van de betrokken 

arbeidsovereenkomsten en de betrokken 

huurovereenkomst, alsmede op de afwikkeling van de 

beperkte activa.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode de gehuurde winkellocatie 

vervroegd opgeleverd. Ook is herhaald contact geweest met 

een betrokken werknemer.  Daarnaast is er een aanvang 

gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.    

 

Verslag 3:  

De afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd met de 

advocaat van het bestuur vanwege de bevindingen uit 
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hoofde van het  rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is er 

frequent afstemming geweest vanwege de afwikkeling van 

een substantiële hoeveelheid ten onrechte geblokkeerde 

postbescheiden.  

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is het 

rechtmatigheidsonderzoek afgewikkeld en tevens is 

de waarborgsom ter zake van de huurovereenkomst 

afgewikkeld. Daarmee zijn alle materiële en formele 

aspecten afgewikkeld.    

    
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Yari Holding B.V. Enig 

aandeelhouder van Yari Holding B.V. is de vennootschap 

naar Luxemburgs recht Mansana Investments S.à r.l. Beide 

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurders van Yari Holding 

B.V. zijn de heer P.J. van Nieuwenhoven en de heer R.P.C. 

Bos.      

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.   
 Verzekeringen Op het niveau van de groepsvennootschap werd in de 

benodigde verzekeringen voorzien.    
 Huur Gefailleerde huurde een bedrijfspand, meer specifiek een 

schoenenwinkel in Roermond. Deze huurovereenkomst is op 

grond van artikel 39 Faillissementswet opgezegd. 

Gefailleerde heeft in relatie tot de verhuurder een 

bankgarantie verstrekt.  

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst is opgeleverd op 19 juni 2020, 

waarmee de huurovereenkomst geëindigd is.  

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is de waarborgsom ter 

zake van de huurovereenkomst afgewikkeld. Deze 

waarborgsom ad € 8.432,94 is door de verhuurder 

verrekend met de openstaande huurpenningen over 

de opzegtermijn (boedelvordering). Daarmee is een 

bedrag ad € 8.432,94 (inclusief BTW) aan 

huurpenningen over de opzegtermijn voldaan.  

Na afwikkeling van de waarborgsom resteert nog een 

beperkte vordering zijdens verhuurder.     
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 Oorzaak faillissement De volgende oorzaakomschrijving heeft de betrokken aan 

het faillissementsrekest ten grondslag gelegd: 

 

Quote: 

 

“De retailmarkt in Nederland, en dan in dit geval meer 

specifiek de schoenenwinkels ziet de laatste jaren de 

omzetten en marges op de verkoop van producten dalen. Er 

is steeds meer concurrentie ontstaan door online 

aanbieders van schoenen en aanverwante producten. 

 

De huurprijzen en vaste lasten van winkels en de 

loonkosten lopen echter elk jaar steeds verder op. Dit heeft 

ertoe geleid dat de onderneming verliezen lijdt.  

 

De komst van het corona virus heeft er voor gezorgd dat de 

omzet helemaal in elkaar is gezakt. Wij hebben dan ook 

besloten al onze winkels te sluiten. De verkoop van de 

voorjaarscollectie in de winkels is daarmee compleet tot 

stilstand gekomen, terwijl de vaste kosten doorlopen.  

 

Hierdoor kunnen wij niet meer aan onze financiële 

verplichtingen voldoen en zijn wij genoodzaakt faillissement 

aan te vragen. 

 

De directie.“ 

 

Unquote  

 

In een gesprek met de curator is vorenstaande uitvoeriger 

met de curator besproken en zijn de diverse ontwikkelen en 

posities nader toegelicht.  

 

De curator zal de geschetste omstandigheden nader 

onderzoeken. 

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
6 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
6 

2.3 Datum ontslagaanzegging 2 april 2020  

 
 Werkzaamheden Het opzeggen van de betrokken arbeidsovereenkomsten en 

afstemming met het UWV.   

 

3 Activa    
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Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 Werkzaamheden Onderzoek in de kadasters.   
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom, 

uitgezonderd een bedrijfsauto van het merk Volkswagen, 

type up! en een digitaal kassasysteem.  

 

De bedrijfsauto is middels tussenkomst van TenS trading en 

Services, in een onderhands biedingsproces, waarbij ruim 

40 mogelijk geïnteresseerden zijn benaderd, verkocht tegen 

een koopsom ad € 3.150,- te vermeerderen met BTW.  

 

Het gelicenseerde kassasysteem is aan een gelieerde 

vennootschap verkocht tegen een koopsom ad € 250,- te 

vermeerderen met BTW.  

    
 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde.   
 Werkzaamheden Inventariseren van de bedrijfsmiddelen en afwikkelen van 

de verkopen.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad De voorraadgoederen waren geen eigendom van 

gefailleerde.   

 Werkzaamheden -  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Kasgeld ad € 130,41 en een bancair creditsaldo ad € 

279,08. Daarnaast heeft gefailleerde een vordering op een 

voormalig werknemer ad omstreeks € 2.800,- vanwege een 

verstrekte geldlening.     

 

Verslag 2: 

Het kasgeld is inmiddels ontvangen op de 

faillissementsrekening. Tevens is een aantal restituties van 

verzekeringspenningen ontvangen en heeft een voormalig 

werknemer een parkeerboete vergoed.  
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Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is het tot een 

afwikkeling gekomen van de vordering op de 

voormalig werknemer. Met deze voormalig 

werknemer is overeengekomen dat hij tegen een 

betaling van het bedrag ad € 2.000,- per uiterlijk 31 

maart 2021 finaal gekweten zou zijn voor het 

overige. De betaling van het bedrag ad € 2.000,- is 

inmiddels volledig ontvangen, waarmee deze positie 

is afgewikkeld.   

  
 Werkzaamheden Afstemming met de betrokken bank.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Niet aan de orde.  
  

 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen bancaire financiering betrokken. De 

vennootschap had een rekening-courant verhouding met de 

betrokken groepsvennootschap en in die relatie werd zo 

nodig in een financiering van de werkmaatschappij 

voorzien.  

 

Gefailleerde hield een betaalrekening aan bij ABN Amro 

Bank N.V.  

   
 Leasecontracten Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Beschrijving zekerheden Zover bekend niet aan de orde.  

 

 Separatistenpositie -   
 Eigendomsvoorbehoud Niet aan de orde.  

 Retentierechten Niet aan de orde.  

 Reclamerechten Niet aan de orde.   

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet aan de orde. Vanwege de Covid-19 problematiek waren 

de bedrijfsactiviteiten van de winkel reeds voorafgaande 

aan het faillissement gestaakt.  

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden -  

 

Doorstart 

 Beschrijving Er is niet van een reële interesse voor / in een doorstart 

gebleken.   

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Gefailleerde, althans haar bestuur, heeft de curator van de 

gevraagde administratie voorzien. Deze zal nog nader 

worden onderzocht.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met 

het rechtmatigheidsonderzoek. Hieruit is gebleken dat de 

administratieplicht niet geschonden is.  

 

 Depot jaarrekeningen Nog te onderzoeken.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met 

het rechtmatigheidsonderzoek. Hieruit is gebleken dat de 

deponeringsplicht niet geschonden is.  

 

 Goedk. verkl. accountant - 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.  

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan van de aangereikte administratie.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is er een aanvang gemaakt 

met het rechtmatigheidsonderzoek. De hieruit gebleken 

materiële bevindingen zijn inmiddels voorgelegd aan de 

betrokken bestuurder tevens  aandeelhouder (Yari Holding 

B.V.).     

 

Verslag 3: 
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De afgelopen verslaperiode is er gecorrespondeerd met de 

advocaat van het bestuur vanwege de bevindingen uit 

hoofde van het rechtmatigheidsonderzoek; een inhoudelijke 

reactie is daarbij vooralsnog niet verkregen. Aanvang 

verslagperiode 4 zal er een bespreking met het bestuur en 

de betrokken advocaat worden belegd, waarbij de 

bevindingen inhoudelijk zullen worden  behandeld / 

besproken.     

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is er met de betrokken 

bestuurder en aandeelhouder een betalingsregeling 

overeengekomen ter zake van een aantal betalingen 

welke als paulianeus zijn aangemerkt.  

 

Deze betalingsregeling heeft betrekking op alle vier 

de gelieerde faillissementen (Your Store 24 B.V., Yari 

Groningen B.V., Yari Zwolle B.V. en Yari Amstelveen 

B.V.) waarbij er op het niveau van Yari Amstelveen 

B.V. een lump sum vergoeding ad € 95.000,- is 

ontvangen.  

 

Dit bedrag is in vier termijnen door de bestuurder / 

aandeelhouder voldaan en is inmiddels naar rato van 

de pauliana aanspraak van de betreffende 

vennootschap in onderling verband afgerekend. Uit 

dien hoofde is aan Your Store 24 B.V. een bedrag ad € 

12.350,- overgeboekt.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 49.461,- 

 Pref. vord. van het UWV Voor dit moment aangemeld: € 16.043,- 

 Andere pref. crediteuren (Nog) geen vorderingen aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 8 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 5.221,- 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 

Verslag 4: 

Het faillissement zal worden afgewikkeld middels een 

opheffing bij gebrek aan baten.  

  
 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.  

  

 

9 Procedures  
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 Naam wederpartij(en) - 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Het faillissement zal binnenkort voor verdere 

afwikkeling worden voorbereid en aangeboden.    
 Plan van aanpak - Financiële en administratieve afwikkeling.   
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; het vierde verslag betreft tevens 

het tekstuele einsverslag.   
 Werkzaamheden Verslag 1 t/m 4: 

Correspondentie met de rechter-commissaris.   
 

Weert, 29 maart 2021 

 

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. 


