
 

 

 

Faillissementsnummer: 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 23 augustus 2022 

Verslagnummer: 1 

Datum verslag: 21 september 2022 

Curator: mr. J.P.M. Dexters 

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

 

Naam onderneming Hangover Horeca Exploitatie B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap Hangover Horeca Exploitatie B.V.  

statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5708 

ZK Helmond, aan de Plaetse nr. 157, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 6778795  

Activiteiten onderneming In de vennootschap werd tot 2018 een horecaonderneming 

gerund.  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2020 € nihil € nihil € nihil 

2021 € nihil € nihil € nihil 

2022 € nihil € nihil € nihil 
 

Toelichting financiële gegevens Sinds begin 2019 vinden er geen bedrijfsactiviteiten meer 

binnen de schuldenaar plaats en is er feitelijk sprake van 

een “slapende” vennootschap. Voorheen werd in de 

vennootschap een horecagelegenheid geëxploiteerd. 

 

Personeel gemiddeld aantal Geen 

Boedelsaldo Nihil 

  

Verslagperiode 23 augustus 2022 – 19 september 2022 

Bestede uren in verslagperiode 10 uur en 15 minuten 

Toelichting bestede uren  
 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De vennootschap werd op 14 november 2016 notarieel 

opgericht. Sinds 4 juli 2018 is de heer R. Roest enig 

aandeelhouder van curanda. Sinds 5 juli 2018 is de heer C. 

Verhoeven, wonende te Helmond enig bestuurder van 

curanda. 

 Lopende procedures Geen  
 Verzekeringen Niet van toepassing  
 Huur Niet van toepassing 

 

 Oorzaak faillissement Sinds 2019 is er, naar de bestuurder verklaarde, sprake van 

een slapende vennootschap, zulks nadat de activa en 

activiteiten van de vennootschap aan een derde verkocht en 

geleverd werden. De bestuurder was van mening dat hij de 

vennootschap (schuldenaar) niet kon ontbinden omdat de 

vennootschap een fiscale schuld heeft. Recent heeft een 

adviseur hem geadviseerd de vennootschap desondanks te 
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ontbinden. Voordat zulks gerealiseerd kon worden, heeft 

een crediteur het faillissement van de schuldenaar 

gerealiseerd.   
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

geen    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

geen   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing. 

 Bodemvoorrecht fiscus   
 Werkzaamheden   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

geen   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

geen    
 

3.13 Toelichting andere activa Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

geen   
 

 Toelichting debiteuren Niet van toepassing. 
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 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing.  

 Leasecontracten Niet van toepassing. 

 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 

 

 Separatistenpositie Niet van toepassing.  
 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

 

 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden 
 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden  Niet van toepassing. 

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving  Niet van toepassing. 

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Tot op dit moment heeft de bestuurder slechts in beperkte 

mate administratieve stukken (m.n. over 2019) aangereikt. 

Op dit moment is de curator nog niet in staat om de 

rechten en verplichtingen van de vennootschap op 

eenvoudige wijze te kennen althans de gang van zaken 

rondom het staken van de onderneming door de 

schuldenaar ( in 2019) op haar merites te beoordelen. 

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2019 en 2020 werden niet tijdig 

gedeponeerd, terwijl de jaarrekening over 2018 te laat 

werd vastgesteld en gedeponeerd. 

 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing. 
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 Stortingsverplichting 

aandelen 
Omdat de schuldenaar in 2016 werd opgericht is het niet 

meer opportuun om hiernaar onderzoek te verrichten nu 

een eventueel daarmee verband houdende vordering is 

verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur Omdat de jaarrekeningen over 2018, 2019 en 2020 niet of 

niet tijdig zijn gedeponeerd is er sprake van onbehoorlijk 

bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het 

faillissement te zijn. Vooralsnog wordt het niet opportuun 

geacht om de bestuurder aansprakelijk te houden. 

 Paulianeus handelen Tot op heden is niet van enig paulianeus handelen 

gebleken. 

 Werkzaamheden  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 
 Pref. vord. van de fiscus € 40.144 

 Pref. vord. van het UWV Nihil 

 Andere pref. crediteuren € 1.075,20 ter zake de kosten verband houdende met de 

faillissementsaanvraag. 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
1  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 1.058,77 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Vermoedelijk dient het faillissement wegens gebrek aan 

baten te worden opgeheven.  
 Werkzaamheden   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Behoudens onvoorziene omstandigheden streeft de curator 

er na om het faillissement bij gelegenheid van het 2e 

verslag voor opheffing voor te dragen. 

 Plan van aanpak Rechtmatigheidsonderzoek 

Gebruikelijke werkzaamheden 

 Indiening volgend verslag Uiterlijk 21 maart 2023 

 Werkzaamheden 
 

 

 

 

Helmond,   21 september 2022 
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mr. J.P.M. Dexters, 

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. 


