
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/153 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 2 juni 2020 

Verslagnummer: 3 

Datum verslag: 18 december 2020 

Curator: mr. C.W.M. Slegers 

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

 

Naam onderneming • Fitlife Dennenmarken B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Fitlife Dennenmarken B.V., statutair gevestigd te Roermond 

en kantoorhoudende te 6042 KL Roermond aan de 

Elmpterweg nr. 46, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12054914.  

  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister en conform feitelijke 

situatie:  

 

Het uitoefenen van een sportcentrum, waaronder de 

exploitatie van tennis- en squashbanen, een sauna, een 

fitnesscentrum. Zonnestudio, schoonheidsbehandelingen, 

massages, zwemlessen. 

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2018 € 2.209.291,- -/- € 122.762,-  € 386.174,- 

2019 € 2.547.450,-      €   45.240,-  - 

2020 €    496.438,- -/- € 236.450,-  - 

    
 

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

jaarstukken 2018. De financiële gegevens over 2019 zijn 

afkomstig uit de interne administratie (balans en winst- & 

verliesrekening) per ultimo 2019. De Financiële gegevens 

over 2020 zijn afkomstig uit de interne administratie 

(balans en winst- & verliesrekening) per 3 juni 2020.     

 

Personeel gemiddeld aantal In het handelsregister is vermeld dat er één werknemer in 

dienst zou zijn. Per datum faillissement waren er echter 41 

werknemers met een actief dienstverband betrokken. In het 

jaar voorafgaande aan het faillissement waren er naar 

zeggen van de bestuurder meer actieve dienstverbanden. 

   

Boedelsaldo € 129.467,12 

  
Verslagperiode 1 oktober 2020 t/m 30 november 2020  

  
Bestede uren in verslagperiode 12 uur en 10 minuten  

  
Toelichting bestede uren  De in de eerste verslagperiode bestede uren hebben 

betrekking op de inventarisatie van het faillissement, 

waarbij er meerdere besprekingen met de betrokken 
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bestuurder en haar adviseur hebben plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de pandeigenaar 

/ verhuurder. Voorts is voorzien in een tijdelijke 

exploitatiedekking en zijn diverse noodverbanden gelegd 

om een doorlevering van nutsvoorzieningen te garanderen 

en verzekeringsdekking te behouden. Tevens is gedurende 

de eerste verslagperiode de mogelijkheid van een doorstart 

onderzocht, welke voor de fitness- en zwemactiviteiten per 

15 juni 2020 ook is bewerkstelligd.    

 

Verslag 2: 

De werkzaamheden over de afgelopen verslagperiode 

hebben betrekking op een (verdere) afwikkeling en 

afstemming van de operationele aspecten met de 

doorstartpartij. Daarnaast is er telefonisch contact en 

(mail)correspondentie geweest met diverse werknemers en 

crediteuren (waaronder een groot aantal particuliere 

schuldeisers vanwege aanspraken uit hoofde van 

cadeaubonnen, vooruitbetaalde diensten, tegoeden en 

aanspraken anderszins in relatie tot gefailleerde). 

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een nadere 

inventarisatie van de schuldenlast plaatsgevonden, 

waarbij nog steeds een groot aantal particuliere 

vorderingen is aangemeld. Ook heeft er een nadere  

afwikkeling van de debiteurenposities 

plaatsgevonden.   

      
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Fitlife Dennenmarken B.V. is 

Stichting Administratiekantoor Fitlife Dennenmarken. Enig 

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Fitlife 

Dennenmarken B.V. is D & W Beheer B.V. Enig 

aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van D & W Beheer B.V. is mevrouw P.W.H. 

Mussers. 

 Lopende procedures Per datum faillissement waren er diverse procedures 

aanhangig, waaronder een kort geding uit hoofde van een 

arbeidsrechtelijke aangelegenheid en een procedure bij de 

Raad van State. Daarnaast was er een aantal procedures 

aanhangig welke betrekking hadden op nakoming uit 

hoofde van operationele aangelegenheden.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft geen van de betrokken procedures 

overgenomen.  
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 Verzekeringen In de benodigde verzekeringen / dekkingen werd voorzien, 

mede vanwege een betaling door de faillissementsboedel 

van premies voor de brandverzekering.     
 Huur Het betrokken bedrijfspand (wellnesscentrum, 

fitnessruimte, zwembad, tennis- en squashbanen) werd in 

zijn geheel gehuurd door Fitlife Dennenmarken B.V.  

 

Fitlife Dennenmarken B.V. verhuurde een bedrijfsruimte 

voor de exploitatie van een fysiopraktijk en een 

bedrijfsruimte voor de exploitatie van een binnenspeeltuin 

op haar beurt onder aan derden.  

 

Vanwege een doorstart per 15 juni 2020 (daarover 

hieronder meer) is de huurovereenkomst beëindigd per 15 

juni 2020. Vanaf voornoemde datum heeft de 

doorstartpartij tevens de gelegenheid om nieuwe 

(onder)huurovereenkomsten met derden aan te gaan.  

 

Uit hoofde van de onderverhuur hebben er geen 

huurbetalingen meer plaatsgevonden en deze zijn ook niet 

te verwachten. 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Fitlife Dennenmarken exploiteerde een zogenoemde ‘High 

end’ fitnessfaciliteit, waarbij de leden op basis van een vast 

maandelijks abonnementstarief gebruik konden maken van 

een fitnessfaciliteit met hoogwaardige voorzieningen 

(inclusief kinderopvang en eigen sauna’s). Fitlife 

Dennenmarken B.V. kende omstreeks 2000 leden.   

 

Naast de fitnessfaciliteit exploiteerde Fitlife Dennenmarken 

B.V. tevens een (dag)sauna / wellnessomgeving. Voor een 

bezoek aan de (dag)sauna / wellness diende de klant per 

individueel bezoek te betalen. De (dag)sauna / wellness 

maakte geen onderdeel uit van het fitnessabonnement. De 

(dag)sauna / wellness was daarmee voor wat betreft de 

omzet afhankelijk van dag gasten. De (dag)sauna / 

wellness voorzag daarbij in eigen horecavoorziening.  

 

Tevens werden er (kinder-)zwemlessen aangeboden in een 

eigen zwembad (geen recreatie bad) en werden tennis- en 

squashbanen, een zonnestudio en een beautysalon 

geëxploiteerd. Tot 1 juni 2020 werd er tevens een 

horecagelegenheid in het centrum van Roermond gehuurd 

en tot medio maart 2020 geëxploiteerd.   
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De afgelopen jaren was er sprake van een redelijk gezonde 

bedrijfsvoering, waarbij de (personeels)kosten van de 

(dag)sauna / wellness wel zwaar drukten op de totale 

exploitatie(kosten), daar waar de inkomsten van de 

(dag)sauna / wellness de laatste jaren terugliepen.   

 

De verplichte sluiting van de gehele exploitatie per 17 

maart 2020 vanwege de Covid-19 problematiek heeft tot 

acute liquiditeitsproblemen geleid. De fitnessabonnementen 

werden daarbij bevroren per april 2020. De 

abonnementsgelden voor maart 2020 zijn eind februari 

2020 geïnd.  

 

Er werd derhalve vanaf de verplichte bedrijfssluiting geen 

enkele omzet meer gerealiseerd. De kosten liepen 

daarentegen wel door, waarbij naast de personele lasten 

voor op dat moment 48 werknemers (over mei 2020 waren 

er naast de 41 werknemers per datum faillissement nog 

dienstverbanden vanwege de horecalocatie Quotes) tevens 

de dagelijkse onderhoud- en beheerkosten voor de 

(dag)sauna/wellness een zware wissel trokken.  

 

De vaste kosten bedroegen gemiddeld omstreeks € 

100.000,- per maand. De geboden steunmaatregelen waren 

in dat licht niet toereikend om in de exploitatie te kunnen 

blijven voorzien. Daarnaast was er aanvang juni 2020 nog 

onvoldoende zicht op een snelle toereikende verspoeling 

van de maatregelen, al helemaal niet voor de 

(dag)sauna/wellness activiteiten.  

 

De vanwege de Covid-19 maatregelen ontstane acute 

liquiditeitsproblemen hebben de betrokken aandeelhouder 

uiteindelijk doen besluiten om het (eigen) faillissement van 

Fitlife Dennenmarken B.V. aan te vragen.              
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
In het handelsregister is vermeld dat er één werknemer in 

dienst zou zijn. Per datum faillissement waren er echter 41 

werknemers met een actief dienstverband betrokken. In het 

jaar voorafgaande aan het faillissement waren er naar 

zeggen van de bestuurder meer actieve dienstverbanden.  
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Zie hiervoor.  

2.3 Datum ontslagaanzegging 3 juni 2020 
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 Werkzaamheden Een inventarisatie van het faillissement. Diverse gesprekken 

met de bestuurder, de eigenaar/verhuurder van de 

bedrijfslocatie en de betrokken adviseur. Afstemming met 

de verzekeringstussenpersoon. Afstemming met het UWV. 

Afstemming met de (voormalig) procesadvocaat van Fitlife 

Dennenmarken B.V.  

 

Verslag 2 en 3: 

Diverse mailwisselingen en telefonisch contact met 

(voormalig) werknemers van Fitlife Dennenmarken 

B.V.     

   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

nvt nvt nvt nvt 
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Fitlife Dennenmarken B.V. had geen onroerende zaken in 

eigendom. 

 

Over de voorgaande jaren heeft Fitlife Dennenmarken voor 

haar rekening enkele bouwkundige verbeteringen aan de 

gehuurde bedrijfsruimte aangebracht. Deze zogenaamde 

huurdersbelangen zijn op basis van de administratie en een 

bezichtiging op locatie getaxeerd en de (liquidatie)waarde 

van deze huurdersbelangen zijn betrokken in de 

doorstarttransactie.   

 

Hierover meer onder het onderdeel ‘doorstart’.       

 Werkzaamheden Onderzoek kadasters. Onderzoek in de administratie 

(activastaat en grootboekspecificaties) inzake 

huurdersbelangen. Taxatie van de huurdersbelangen door 

NTAB.     
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

zie onder €172.000,- nvt 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De inrichting van de bedrijfslocatie (inclusief 

fitnessapparatuur) was eigendom van Fitlife Dennenmarken 

B.V. Voorafgaande aan het faillissement zijn deze 

bedrijfsmiddelen op verzoek van de directie getaxeerd door 

Troostwijk. Na datum faillissement heeft de curator een 

second opinion taxatie laten verrichten door NTAB. NTAB 

heeft daarbij (aanvullend) tevens de huurdersbelangen 

betrokken / getaxeerd. Hierover meer onder het onderdeel 

‘doorstart’.  

De verkoopopbrengst omvat tevens de vergoeding voor de 

huurdersbelangen en een beperkte voorraad.       
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 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde. De bedrijfsmiddelen waren niet bezwaard 

met zekerheden.    
 Werkzaamheden Inventariseren van de bedrijfsmiddelen. Bestudering 

taxatierapport Troostwijk. Onderzoek in de administratie 

(activastaat en grootboekspecificaties) inzake 

bedrijfsmiddelen. Afstemming met NTAB. Second opinion 

taxatie van de bedrijfsmiddelen door NTAB.      
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

zie onder. zie inventaris. nvt 
 

 Toelichting voorraad Per datum faillissement hield Fitlife Dennenmarken B.V. een 

beperkte voorraad beautyproducten en een beperkte 

voorraad voedingsmiddelen aan. Deze voorraadgoederen 

zijn in de taxatie van NTAB betrokken en zijn verkocht aan 

de doorstartpartij.    
 Werkzaamheden Inventariseren van de voorraadgoederen. Onderzoek in de 

administratie (grootboekspecificaties en voorraadlijsten) 

inzake voorraadgoederen. Taxatie van de voorraadgoederen  

door NTAB.    
   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

zie onder.  €18.000,- nvt 
 

3.13 Toelichting andere activa Per datum faillissement kende de bankrekening van Fitlife 

Dennenmarken B.V. een creditsaldo ad € 6.266,-. Dit 

bedrag is inmiddels naar de faillissementsrekening 

overgeboekt.  

 

Per datum faillissement kende Fitlife Dennenmarken B.V. 

een bedrag ad € 2.201,- aan kasgelden. Dit kasgeld is 

tegen nominale waarde overgedragen aan de 

doorstartpartij.  

 

De goodwill, bestaande uit de handelsnaam, 

telefoonnummers, mailadressen en andere exploitatie 

gebonden data. Deze (immateriële) activa zijn bij de 

doorstart betrokken en voor een bedrag ad €18.000,- 

verkocht. Hierover hieronder meer.  

 

Een boot, merk/type Corsiva type 590 Tender. Deze boot is 

bij de doorstart betrokken. De opbrengst is onderdeel van 

de opbrengst inventaris. Hierover hieronder meer.  

   
 Werkzaamheden Afstemming met de betrokken bank in verband met het 

doorboeken van het saldo per datum faillissement. 

Bestudering kasadministratie / kasboek en afwikkeling 

kasgeld. Inventariseren van de immateriële activa / 
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goodwill. Afstemming met NTAB inzake de waardebepaling 

van de boot.    
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Fitlife Dennenmarken B.V. kende per datum faillissement 

een beperkt aantal debiteuren, voornamelijk particulieren 

en een enkele zakelijke debiteur.   

 

De incasso van de particuliere debiteuren werd uitbesteed 

aan een deurwaarderskantoor. De curator zal nog bezien 

hoe hiermee om te gaan.  

 

Onder de zakelijke debiteuren bevindt zich een aantal 

beperkte posten welke reeds lange tijd ‘open’ staan. 

Daarnaast staat een vordering uit hoofde van onderhuur in 

relatie tot de exploitant van de binnenspeeltuin als 

onbetaald vermeld. Voorafgaande aan het faillissement is 

deze huur echter verrekend met een uitstaande 

waarborgsom.  

 

Verslag 2: 

Een nadere inventarisatie van de debiteurenpositie heeft 

geleerd dat een incasso van de openstaande vorderingen 

(hoofdzakelijk particulieren) uit kosten/baten oogpunt en 

juridische positie niet zinvol is. Ter zake heeft ook 

afstemming plaatsgevonden met het voor een aantal 

dossiers ingeschakelde deurwaarderskantoor. De actieve 

incasso van de debiteuren is gestaakt. 

In het kader van een afrekening met de betrokken 

deurwaarder werd door de boedel nog een bedrag ad 

€314,56 ontvangen. 

  
 Werkzaamheden Bestudering debiteurenposities. Afstemming met het 

deurwaarderskantoor welke de particuliere debiteuren 

incasseerde.  

 

Verslag 2: 

Nadere inventarisatie en afronding actieve 

debiteureninning.  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er was geen bancaire financiering aangetrokken. Wel waren 

er een tweetal financieringen verstrekt door de eigenaar / 

verhuurder van de bedrijfslocatie. Deze financieringen 

kenden echter geen zekerheden.   
 Leasecontracten De huur van een tweetal printers zou voorafgaande aan het 

faillissement zijn afgekocht. Dit dient nog nader te worden 

uitgezocht.  
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Een koffiemachine werd in bruikleen verstrekt door de 

koffieleverancier. De afwikkeling hiervan dient nog plaats te 

vinden.   

 

Verslag 2: 

De printers zijn vanwege een afkoop (voor faillissement) 

inderdaad eigendom geworden en daarmee bij de doorstart 

betrokken. De koffiemachine is na datum doorstart in 

overleg met de doorstartpartij afgewikkeld.  

 

 Beschrijving zekerheden Fitlife Dennenmarken B.V. heeft geen zekerheden verstrekt.  

 Separatistenpositie Niet aan de orde.   
 Eigendomsvoorbehoud Diverse partijen hebben inmiddels een eigendomsrecht 

geclaimd. Deze geclaimde rechten zijn in onderzoek en 

zullen al naar gelang van de bevindingen op instructie van 

de curator door de doorstartpartij worden afgewikkeld.   

 

Verslag 2: 

De rechtsgeldig gebleken eigendomsvoorbehouden zijn in 

overleg met de doorstartpartij afgewikkeld, waarbij de 

doorstartpartij met de eigendomsvoorbehoudcrediteur tot 

een oplossing is gekomen, dan wel de goederen retour zijn 

genomen door de betreffende crediteur.    

 

 Retentierechten Hiervan is niet gebleken.  

 Reclamerechten Diverse partijen hebben inmiddels een eigendomsrecht 

geclaimd. Deze geclaimde rechten zijn in onderzoek en 

zullen al naar gelang van de bevindingen op instructie van 

de curator door de doorstartpartij worden afgewikkeld.    

 

Verslag 2: 

De rechtsgeldig gebleken rechten van reclame zijn in 

overleg met de doorstartpartij afgewikkeld, waarbij de 

doorstartpartij met de crediteur tot een oplossing is 

gekomen, dan wel de goederen retour zijn genomen door 

de betreffende crediteur.   

   
 Boedelbijdragen De afwikkeling van (eventueel) erkende eigendomsrechten 

zal (op instructie van de boedel) door de doorstartpartij 

plaatsvinden. De boedel zal om die reden voor deze 

afwikkeling geen boedelbijdrage van de crediteuren 

verzoeken.     
 Werkzaamheden Inventariseren van de schulden en de geclaimde 

eigendomsrechten en afstemming met de bestuurder en 

doorstartpartij.   

 

Verslag 2: 
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Afstemming met de eigendomscrediteuren en de 

doorstartpartij ter zake van de afwikkeling van geclaimde 

eigendomsrechten.  

 

Verslag 3: 

Correspondentie met 

eigendomsvoorbehoudcrediteuren.  

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Over de periode datum faillissement (2 juni 2020) tot aan 

de datum van de doorstart (15 juni 2020) heeft de 

faillissementsboedel de ‘exploitatie’ in stand gehouden. 

Hiermee zijn geen noemenswaardige kosten gemoeid 

geweest, mede omdat de eigenaar / verhuurder van de 

bedrijfslocatie vanaf datum faillissement in de aansluitingen 

voor wat betreft elektra, water en gas heeft voorzien. De 

boedel heeft wel een betaling verricht om dekking te 

behouden van de brandverzekering en de betaling van 

enkel beperkte kosten, waaronder de maandlicentie van het 

boekhoudpakket en de hostingskosten van de website.   

 

Gedurende de periode van ‘tijdelijke voortzetting’ zijn er 

geen (fitness)activiteiten verricht, anders dan de 

voortzetting van een aantal groepslessen op het 

buitenterrein. Deze groepslessen werden voorafgaande aan 

het faillissement reeds gefaciliteerd ter compensatie van de 

vooruitbetaalde abonnementskosten over maart 2020 

(abonnementskosten over april e.v. zijn bevroren) en deze 

activiteiten zijn na datum faillissement aangehouden, mede 

omdat er geen aanvullende kosten mee gemoeid waren. 

Wel heeft de curator onderzocht of deze activiteiten in het 

kader van de verzekering geoorloofd / gedekt waren, 

hetgeen het geval bleek.        

 

Verdere activiteiten waren vanwege de Covid-19 

maatregelen niet mogelijk.    
 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. De voortzetting heeft niet tot aanvullende 

kosten en/of omzetten geleid.    
 Werkzaamheden Afstemming met de bestuurder, de betrokken 

eigenaar/verhuurder, de nutsleveranciers en de 

verzekeringstussenpersoon.   
 

Doorstart 

 Beschrijving Per 15 juni 2020 is de exploitatie van de fitnessfaciliteiten 

en de zwemlessen doorgestart door 360 Healthclub B.V. 

Daarnaast heeft voornoemde doorstartpartij tevens de 
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mogelijkheid verworven om de andere activiteiten, 

waaronder de wellness en de tennis- en squashbanen (op 

termijn) te gaan exploiteren of over te dragen aan (een) 

derde(n). 

 

Voor de bedrijfsmiddelen, inclusief huurdersbelangen, de 

voorraadgoederen en de boot is een koopsom ad € 

172.000,- ontvangen. Dit betreft de getaxeerde 

liquidatiewaarde met een opslag ad 10%. Voornoemde 

goederen zijn verkocht aan de eigenaar / verhuurder van 

de bedrijfslocatie.     

 

Voor de immateriële activa / goodwill is een koopsom ad € 

18.000,- ontvangen. Deze activa zijn verkocht en 

overgedragen aan 360 Healthclub B.V.  

 

De totale koopsom bedraagt daarmee € 190.000,-.  

 

De curator / boedel is thans in overleg met de 

Belastingdienst of de transactie(s) op grond van artikel 37d 

Wet OB is c.q. zijn vrijgesteld van BTW. Indien dit niet het 

geval blijkt, zal de BTW aanvullend worden gefactureerd 

aan de betrokken koper.    

 

Tevens heeft de doorstartpartij het kasgeld ad € 2.201,- 

tegen nominale waarde overgenomen en vergoed.  

 

Een eerder door de eigenaar / verhuurder verstrekt 

boedelkrediet ad € 6.500,-, om daarmee in de tijdelijke 

exploitatiekosten te kunnen voorzien, is niet aangewend 

door de faillissementsboedel en de restitutie daarvan is 

integraal verrekend met de koopsom voor de 

bedrijfsmiddelen.      

 Verantwoording De financiële afrekening zal in het financieel verslag worden 

verantwoord.  

 Opbrengst Daar er geen zekerheden betrokken waren is de integrale 

koopsom ad € 190.000,- (alsmede de nominale vergoeding 

van het kasgeld) ten goede gekomen aan de 

faillissementsboedel.   

 Boedelbijdrage Niet aan de orde.  

 Werkzaamheden Diverse berekeningen met de bestuurder en 

eigenaar/verhuurder en de betrokken adviseur. Diverse 

besprekingen met de doorstartpartij. Afstemming met 

NTAB. Het voorbereiden en formaliseren van de doorstart. 

Contact / correspondentie met de Belastingdienst.   

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft er afstemming 

plaatsgevonden met de Belastingdienst ter zake van de 
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toegepaste vrijstelling omzetbelasting ex artikel 37d Wet 

OB voor wat betreft de bij de doorstart overgedragen 

activa. De Belastingdienst heeft inmiddels schriftelijk 

bevestigd dat de doorstarttransactie(s) vrijgesteld is c.q. 

zijn van omzetbelasting, waarmee dit punt is afgedaan en 

boedel en doorstartpartij(en) ter zake duidelijkheid hebben.   

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Het betrokken bestuur heeft aanvang faillissement de door 

de curator opgevraagde administratie verstrekt. 

 

Een nadere bestudering van de administratie zal, zoals te 

doen gebruikelijk bij ieder faillissement, nog plaatsvinden.  

 Depot jaarrekeningen 2016: Tijdig 

2017: Tijdig 

2018: Tijdig 

2019: Deponeringstermijn nog niet verstreken per datum 

faillissement.   

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele schending van de volstortverplichting is 

verjaard en daarmee geen voorwerp van onderzoek.  

 Onbehoorlijk bestuur Een onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal, 

zoals te doen gebruikelijk bij ieder faillissement, in een later 

stadium nog plaatsvinden.   

 Paulianeus handelen Een onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties zal, 

zoals te doen gebruikelijk bij ieder faillissement, in een later 

stadium nog plaatsvinden.    

 Werkzaamheden Een globale inventarisatie van de aangereikte administratie, 

mede met het oog op de te onderzoeken mogelijkheid van 

een doorstart en de in dat kader benodigde informatie.  

 

Verslag 2: 

Een eerste globale bestudering van de jaarstukken, 

balansen en  grootboekrekeningen heeft plaatsgevonden.  

 

Verslag 3: 

De afgelopen periode is het 

rechtmatigheidsonderzoek verder voortgezet.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen UWV: € 89.294,22 

Verhuurder: €17.250,57 

Personeel: € 3.048,37   
 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 23.642,-  
 Pref. vord. van het UWV Voor dit moment aangemeld: € 43.343,85 



 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/153 F 

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment aangemeld: € 1.941,35  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 122  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: €408.550,86  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Voor dit moment nog niet bekend.    

 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.  

 

Verslag 2 en 3: 

Correspondentie met de betrokken crediteuren, 

waaronder een groot aantal particulieren met 

vorderingen en vragen ter zake aanspraken uit 

hoofde van abonnementen, tegoeden en 

cadeaubonnen.  

  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Per datum faillissement waren er diverse procedures 

aanhangig, waaronder een kort geding uit hoofde van een 

arbeidsrechtelijke aangelegenheid en een procedure bij de 

Raad van State. Daarnaast was er een aantal procedures 

aanhangig welke betrekking hadden nakoming van 

operationele aangelegenheden.  

 

De curator zal, waar nodig, bezien hoe per specifieke 

procedure gehandeld zal worden.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft na beoordeling van de betreffende 

procedures vanwege het ontbreken van enig boedelbelang 

geen van de betrokken procedures overgenomen.  

Dit geldt ook voor een twist met de gemeente Roermond en 

omwonenden omtrent de exploitatievergunning en de 

drank- en horecavergunning voor het tot kort voorafgaand 

aan het faillissement door de gefailleerde vennootschap 

geëxploiteerde restaurant in de binnenstad van Roermond. 

  
 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden Verslag 2:  

Beoordelen van processtukken en communicatie met 

betrokken advocaat en rechtbank. Communicatie met de 

gemeente Roermond en de Raad van State. 

  
 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Voor dit moment nog niet bekend. 



 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/153 F 

 Plan van aanpak • Nadere inventarisatie van de crediteurenlast; 

• Rechtmatigheidsonderzoek. 

  
 Indiening volgend verslag Medio juni 2021 

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3: 

Correspondentie met de rechter-commissaris en 

(financiële) verslaglegging.  

  
 

 

Weert, 18 december 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. 


