
Algemeen

Gegevens onderneming

Gefailleerden:
VDR B.V.;
VDR Schoenen B.V.;
VDR Citystores B.V.;
Megastore Houten B.V.;
Megastore Deventer B.V.;
Megastore Coevorden B.V.;
Megastore Amersfoort B.V.;
Citystore Almelo B.V.

Faillissementsdatum: 21 april 2015 

Activiteiten onderneming

VDR B.V.: het houden van aandelen in andere vennootschappen;
overige gefailleerden: de verkoop van sportartikelen in de ruimste zin des woords 
vanuit winkels;

Omzetgegevens

In 2014 volgens conceptjaarrekeningen
VDR B.V.: enkelvoudig € 2.500,-, geconsolideerd 
€ 6.690.319,-
VDR Schoenen B.V.: € 811.012,-
VDR Citystores B.V.: € 993.326,-
Citystore Almelo B.V.: € 541.388,-
Megastore Deventer B.V.: € 2.401.214,-
Megastore Coevorden B.V.: € 298.668,-
Megastore Houten B.V.: € 1.642.215,-
Megastore Amersfoort B.V.: € 1.328.538,- (in 2013)

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013694:F001

21-04-2015

mr. J.M. Marsman

Curator: mr. D. Meulenberg

Insolventienummer: F.08/15/248
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Personeel gemiddeld aantal

VDR B.V.: 0 personen
VDR Schoenen B.V.: 0
VDR Citystores B.V.: 10
Citystore Almelo B.V.: 6
Megastore Deventer B.V.: 17
Megastore Coevorden B.V.: 2
Megastore Houten B.V.: 16
Megastore Amersfoort B.V.: 8

Saldo einde verslagperiode

VDR B.V.: € 0,00
VDR Schoenen B.V.: € 37,-
VDR Citystores B.V.: € 51.725,40
Citystore Almelo B.V.: € 16.563,97
Megastore Deventer B.V.: € 94.225,02
Megastore Coevorden B.V.: € 11,21
Megastore Houten B.V.: € 84.581,49
Megastore Amersfoort B.V.: € 570,93

Verslagperiode

Verslag 10 - 19 augustus 2017: 20 mei tot en met 19 augustus 2017
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Bestede uren in verslagperiode

VDR ALGEMEEN *
Bestede uren in verslagperiode: 2:25 uur
Bestede uren totaal :275:02 uur 

VDR B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 5:20 uur

VDR Schoenen B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 0:30 uur

VDR Citystores B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 29:59 uur

Megastore Houten B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur 
Bestede uren totaal: 34:45 uur

Megastore Deventer B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 35:41 uur

Megastore Coevorden B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 7:30 uur

Megastore Amersfoort B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal : 26:14 uur

Citystore Almelo B.V.
Bestede uren in verslagperiode: 0:00 uur
Bestede uren totaal: 20:39 uur

* De uren geboekt op het dossier ‘VDR/algemeen’ zijn veelal niet toe te rekenen aan één 
B.V. maar hebben betrekking op meerdere B.V.’s.

Bestede uren totaal

Zie hiervoor.

Toelichting

Het openbaar verslag betreft niet een volledige verantwoording aan derden. Aan de 
rechter-commissaris wordt volledige verantwoording afgelegd. De in het verslag 
vermelde gegevens zijn ontvangen van de bestuurder van gefailleerden. Controle heeft 
nog niet plaatsgevonden. 

Omdat de faillissementen nauw met elkaar samenhangen wordt volstaan met één 
gecombineerd verslag. 
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerden zijn bij vonnis van de rechtbank Noord Nederland (locatie Assen) d.d. 21 
april 2015 in staat van faillissement verklaard. Mr. Marsman, lid van de rechtbank 
Overijssel, locatie Almelo, is tot rechter-commissaris benoemd. Ondergetekende is 
aangesteld tot curator. 

VDR B.V. is een Holding die alle aandelen houdt in de overige gefailleerden, met 
uitzondering van Megastore Amersfoort B.V. Een organogram wordt als bijlage 1 aan dit 
verslag gehecht. 

VDR B.V. is statutair gevestigd te Coevorden en houdt kantoor te (7701 GH) 
Dedemsvaart aan de Julianastraat 1. Bestuurder van VDR B.V. is ReSport B.V.. 
Bestuurder van deze vennootschap is de heer L.J. Regterschot. Aandeelhouders van 
VDR B.V. zijn: ReSport B.V., Vrieling Dedemsvaart Holding B.V. en Landberg B.V.

VDR Schoenen B.V., VDR Citystores B.V. en Megastore Deventer B.V. zijn eveneens 
statutair gevestigd te Coevorden en kantoorhoudende te (7701 GH) Dedemsvaart aan 
de Julianastraat 1. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschappen is 
VDR B.V.. 

Citystore Almelo B.V. is statutair gevestigd te Coevorden en kantoorhoudende te (7607 
CM) Almelo aan de Grotestraat 14-16. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze 
vennootschap is VDR B.V.

Megastore Coevorden B.V. is statutair gevestigd te Coevorden en kantoorhoudende te 
(7741 ME) Coevorden aan de Printer 29. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze 
vennootschap is VDR B.V.

Megastore Houten B.V. is statutair gevestigd te Coevorden en kantoorhoudende te 
(3991 CE) Houten aan de Duwboot 22c. Bestuurder en enig aandeelhouder van 
Megastore Houten B.V. is VDR B.V.

Megastore Amersfoort B.V. is statutair gevestigd te Coevorden en kantoorhoudende te 
(3812 EG) Amersfoort aan de Groningerstraat 170. Enig aandeelhouder en bestuurder 
van deze vennootschap is Telstar Holding B.V.. Bestuurder van laatstgenoemde 
vennootschap is de heer R.P. Ganzenboom. Deze vennootschap maakt deel uit van een 
andere groep dan de overige gefailleerden. Een organogram van deze groep wordt als 
bijlage 2 aan dit verslag gehecht. 

Geen van gefailleerden had een raad van commissarissen.

VDR B.V. is een holding. VDR Schoenen B.V. exploiteerde één of meer 
schoenenwinkels. Deze vennootschap drijft thans geen onderneming meer. De overige 
vennootschappen drijven winkels in sportartikelen in de ruimste zin. 
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1.2 Winst en verlies

B.V./2014 (conceptcijfers)/2013/2012

VDR B.V. (geconsolideerd): € -1.205.763/€ -1.663.322/€ -1.054.845
VDR B.V.: € -1.205.763/€ -1.663.322/€ -1.054.845
VDR Citystores B.V.: € -158.584/€ -103.313/€  -83.949
Citystore Almelo B.V.: € -115.020/€ -82.308/€ -11.948
Megastore Coevorden B.V.: € -277.816/€ -453.837/€ -420.949
Megastore Deventer B.V.: €-366.140/€ -245.592/€ -241.652
Megastore Houten B.V.: € -172.277/€ -76.466/- 
Megastore Amersfoort B.V.: -/€ -215.342/€ -365.060

1.3 Balanstotaal

B.V./2014 (conceptcijfers)/2013/2012

VDR B.V. (geconsolideerd):€ 4.186.187/€ 5.390.727/€ 5.977.472
VDR B.V.: € 988.088/€ 1.534.952/€ 2.571.425
VDR Citystores B.V.: €  657.661/€ 758.540/ € 838.408
Citystore Almelo B.V.: € 335.434/€ 407.332/€ 583.663
Megastore Coevorden B.V.: € 337.719/€ 970.0007/€ 1.408.748
Megastore Deventer B.V.: € 1.262.992/€ 1.605.082/€ 2.007.645
Megastore Houten B.V.: € 1.327.663/€ 1.620.235/ -  
Megastore Amersfoort B.V.: -/€ 1.561.167/€ 2.004.901

1.4 Lopende procedures

Gebleken is dat VDR B.V. gedaagde is in een procedure tegen Bos-Velzing B.V. bij de 
rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De rechtbank is in kennis gesteld van het 
faillissement van VDR B.V. De procedure is geschorst. Een medewerker van de curator 
heeft in de derde verslagperiode  overleg gehad met de bestuurder van Bos-Velzing 
B.V. Er zijn afspraken gemaakt over de ter verificatie in te dienen vorderingen en over 
doorhaling van de procedure. De procedure zal worden doorgehaald. 

Voorts is Megastore Amersfoort B.V. als gedaagde betrokken in een procedure tegen 
Oppidium Amersfoort B.V. voor de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze 
rechtbank is eveneens in kennis gesteld van het faillissement, waarna de procedure 
tegen Megastore Amersfoort B.V. is geschorst. In de derde verslagperiode heeft een 
medewerker van de curator gecorrespondeerd met de advocaat van Oppidium 
Amersfoort B.V. Ten tijde van het indienen van het derde en vierde verslag werd nog 
geen reactie van deze advocaat terug ontvangen. De vordering van Oppidium 
Amersfoort B.V. is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 
De vordering zal – wanneer het tot een verificatievergadering komt –aan een nader 
onderzoek worden onderworpen, hetgeen daarna mogelijk zal leiden tot een 
renvooiprocedure waarbij de geschorste procedure kan worden voortgezet in de stand 
waarin deze zich thans bevindt. 
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1.5 Verzekeringen

In verband met het voortzetten van de verkopen vanuit de winkels zijn de verzekeringen 
gecontinueerd. Deze zijn echter per 31 mei 2015 – gelijktijdig met het staken van de 
exploitatie van de winkels – beëindigd. De verzekeringspremie is voor rekening van 
Telstar Holding B.V. gekomen (zie voorts 6.1 en verder). 

1.6 Huur

Er zijn huurovereenkomsten met betrekking tot de winkels te Coevorden, Almelo, 
Nijverdal, Dedemsvaart, Deventer, Houten en Amersfoort. De huurovereenkomsten met 
betrekking tot de winkels in Amersfoort, Coevorden, Deventer en Houten zijn gesloten 
met respectievelijk Megastore Amersfoort B.V., Megastore Coevorden B.V., Megastore 
Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. De huurovereenkomsten voor de winkels in 
Almelo, Dedemsvaart en Nijverdal zijn allen gesloten met VDR B.V. 

Alle huurovereenkomsten zijn op 27 mei 2015 schriftelijk door de curator opgezegd met 
een beroep op art. 39 Fw. 

Met de verhuurder van de vestiging in Coevorden is nadien overeengekomen dat de 
huurovereenkomst is geëindigd per datum faillissement. Met de verhuurders van de 
vestigingen te Deventer en Houten zijn de overeenkomsten in onderling overleg 
beëindigd per 31 mei 2015. 
De huurovereenkomst van de winkel te Nijverdal is in onderling overleg met de 
verhuurder beëindigd per 31 juli 2015. Per 12 augustus 2015 is de huurovereenkomst in 
Dedemsvaart geëindigd. 

Ten aanzien van de winkels in Almelo en Amersfoort loopt de opzegtermijn van de 
huurovereenkomst tot 27 augustus 2015. 

1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaak van de faillissementen is volgens de bestuurder het teruglopen van de 
omzet als gevolg van de geringere bestedingen door het winkelend publiek. De winkels 
in Coevorden, Almelo, Nijverdal en Dedemsvaart zijn relatief kleine winkels die 
gevestigd zijn in het centrum van de betreffende plaatsen. De winkels in Deventer, 
Houten en Amersfoort zijn groot (zogenaamde megastores) die gevestigd zijn aan de 
rand van de stad en daardoor goed bereikbaar zijn en waar bovendien gratis geparkeerd 
kan worden. Volgens het bestuur van gefailleerden hebben deze zeer grote winkels 
toekomst en de in de binnenstad gevestigde kleinere winkels niet.

Gefailleerden hebben geen online verkopen. Een multichannel strategie ontbreekt. 
Nagegaan zal worden of dit niet tevens een van de oorzaken van de faillissementen is. 
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement wordt tegelijk met het onderzoek 
naar de vraagstukken als bedoeld onder 7.1 e.v. verricht. Het onderzoek is door de 
externe deskundige nagenoeg afgerond. Aan het begin van de komende verslagperiode 
zal de curator de onderzoeksresultaten ontvangen. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 58 werknemers in dienst van gefailleerden 
verdeeld over gefailleerden als aangegeven in de kop van dit verslag.

Salarissen zijn betaald tot en met maart 2015.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

VDR B.V.: - 
VDR Citystores B.V.: 10
VDR Citystore Almelo B.V.: 5
Megastore Coevorden B.V.: 3
Megastore Deventer B.V.: 18
Megastore Houten B.V.: 13
Megastore Amersfoort B.V.: 9

2.3 Datum ontslagaanzegging

Aan de werknemers is ontslag aangezegd op 24 april 2015. De werknemers zijn op 
locatie bezocht.

Pagina 7 van 24

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

18-08-2017Datum:Nummer: 1



2.4 Werkzaamheden

De curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om over te gaan tot 
het ontslaan van het personeel.

Op 24 april 2015 hebben er op verschillende locaties bijeenkomsten met de werknemers 
van de diverse gefailleerden plaatsgevonden. De werknemers is mondeling ontslag 
aangezegd. Dat ontslag is per brief van diezelfde datum bevestigd aan deze 
werknemers. De brieven zijn uitgedeeld aan de werknemers nadat zij ieder voor 
ontvangst van de brief hadden getekend. De werknemers zijn gewezen op de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter-commissaris en 
de termijn waarbinnen dat dient te geschieden. Aan de werknemers die niet bij de 
bijeenkomst aanwezig waren, is de ontslagbrief per aangetekende post gezonden.

Tijdens de bijeenkomst zijn vragen van de werknemers beantwoord. Vervolgens zijn 
door mevrouw Dikkeschei, medewerker van de curator, bijeenkomsten met het UWV 
Werkbedrijf georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is door het UWV Werkbedrijf 
voorlichting gegeven aan de werknemers over hun rechten op grond van de 
loongarantieregeling en is assistentie verleend bij het invullen van de formulieren. 
Mevrouw Dikkeschei is daarna nog vaak door werknemers gebeld met vragen.
 
Onderzocht is of de wet Melding Collectief Ontslag van toepassing was nu in elke 
vennootschap weliswaar minder dan 20 mensen werkzaam zijn maar de 
vennootschappen wel met elkaar samenhangen. Deze wet bleek niet van toepassing te 
zijn.

Het UWV heeft inmiddels boedel(vorderingen) ter zake de overgenomen 
loonverplichtingen bij de curator ingediend. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen van de boedels van gefailleerden bevat onroerende zaken. De onroerende zaken 
waarin de winkels geëxploiteerd werden, werden gehuurd.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben tot heden bestaan uit contacten met verhuurders teneinde 
de huurovereenkomsten zo gunstig mogelijk te beëindigen.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

VDR B.V. en VDR Schoenen B.V. hebben volgens de bestuurder geen bedrijfsmiddelen. 
Van eventuele aanwezigheid van bedrijfsmiddelen bij genoemde twee vennootschappen 
is  niet gebleken. 

De bedrijfsmiddelen van VDR Citystores B.V. bestaan uit de inventarissen van de 
winkels te Nijverdal en Dedemsvaart. Gedacht moet worden aan stellingen, rekken, 
kassa’s en pinapparatuur. 

De bedrijfsmiddelen van Citystore Almelo B.V. bestaan uit de inventaris van de winkel 
te Almelo. Ook hier gaat het om stellingen, rekken, kassa’s en pinapparatuur. Hetzelfde 
geldt voor Megastore Deventer B.V., Megastore Houten en Megastore Amersfoort B.V., 
met dien verstande dat het bij deze vennootschappen gaat om de inventarissen van de 
winkels te respectievelijk Deventer, Houten en  Amersfoort. In de door Megastore 
Coevorden B.V. gedreven winkel te Coevorden bevindt zich geen inventaris meer van 
enige waarde. De winkel te Coevorden was al enige tijd vóór faillissement gesloten. De 
curator heeft kort onderzoek gedaan naar de vraag waar de (opbrengst van die) 
inventaris van de winkel te Coevorden is gebleven. Gebleken is dat de inventaris van de 
vestiging Coevorden na sluiting van de aldaar geëxploiteerde winkel (reeds per 1 april 
2014) – na facturatie – is overgebracht naar destijds nieuw geopende vestiging van 
Megastore Houten B.V. alsmede naar de vestigingen van Megastore Almere Citymall 
B.V. en Megastore Apeldoorn B.V.  

Voorts beschikten Megastore Amersfoort B.V., Megastore Deventer B.V. en Megastore 
Houten B.V. ieder over rollend materieel. Deze voertuigen zijn tijdens de tweede 
verslagperiode door de curator verkocht en overgedragen. De vrijwaringsbewijzen zijn 
door de curator ontvangen. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
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De inventaris van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. is verkocht aan 
Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten Duwboot B.V. als onderdeel van 
de in 6.3 e.v. beschreven doorstart voor een bedrag van tezamen € 90.000,00 exclusief 
btw. Hiervan is een bedrag ad € 37.230,34 toe te rekenen aan de inventaris van 
Megastore Deventer B.V. en 
€ 52.769,66 aan de inventaris van Megastore Houten B.V. De betreffende bedragen zijn 
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekeningen. 

Het rollend materieel van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. is 
verkocht voor een bedrag van € 7.500,00 exclusief btw. De koopsom is toegekomen aan 
pandhouder Landberg B.V. en strekt in mindering op haar vordering op gefailleerden. 

Het voertuig van Megastore Amersfoort B.V. is verkocht voor een bedrag ad € 3.740,00 
exclusief btw. De koopsom is toegekomen aan pandhouder ABN AMRO B.V. en strekt in 
mindering op haar vordering op Megastore Amersfoort B.V. 

De inventaris van VDR Citystores B.V. die zich in de winkel in Nijverdal bevond, is 
tijdens de tweede verslagperiode onderhands verkocht voor een bedrag ad € 15.000,00 
exclusief btw. De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening van VDR 
Citystores B.V. 

Voorts heeft een onlineveiling plaatsgevonden door Troostwijk Veilingen B.V. met 
betrekking tot de inventarissen van de winkels in Almelo, Amersfoort en Dedemsvaart. 
Deze veiling is afgesloten ten tijde van het opmaken van het derde openbare verslag. De 
netto-opbrengst van de veiling bedroeg € 6.635,19 inclusief btw. De opbrengst is tijdens 
de derde verslagperiode op verzoek van de curator door Troostwijk overgemaakt, 
waarna het bedrag deels is toegerekend aan de boedels van Citystore Almelo B.V. (€ 
1.359,18), Megastore Amersfoort B.V. (€ 3.978,67) en VDR Citystores B.V. (€ 1.297,34). 

Na afloop van de veiling is gebleken dat zich nog enkele onverkochte zaken in de 
vestiging van Megastore Amersfoort B.V. bevonden. Deze zijn verkocht voor een bedrag 
ad € 36,30 incl. btw, waarbij de koper tevens heeft gezorgd voor bezemschone 
oplevering van het gehuurde pand. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Ter zake de verkoop van de goederen van Megastore Deventer B.V. en Megastore 
Houten B.V. heeft de curator een boedelbijdrage ontvangen van € 12.100,00 inclusief 
btw. Hiervan is een gedeelte ad € 6.258,07 incl. btw toe te rekenen aan de boedel van 
Megastore Deventer B.V. en een bedrag van € 5.841,93 incl. btw aan de boedel van 
Megastore Houten B.V. De bedragen zijn bijgeschreven op de betreffende 
faillissementsrekeningen. 

In verband met de verkoop van de auto van Megastore Amersfoort B.V. heeft de curator 
een boedelbijdrage ontvangen van € 452,54 inclusief btw. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken. De 
opbrengst van de inventarissen vloeit derhalve ex art. 57 lid 3 Fw jo art. 21 e.v. IW  in de 
betreffende boedels. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er is onderhandeld met diverse gegadigden aangaande de verkoop van de 
bedrijfsmiddelen van de winkels, zulks in samenhang met de voorraden in de diverse 
winkels. Daar is veel tijd aan besteed. Voorts heeft overleg met pandhouders, fiscus en 
de rechter-commissaris plaatsgevonden en zijn diverse koopovereenkomsten 
opgesteld. Met Troostwijk Veilingen B.V. heeft het nodige overleg plaatsgevonden 
omtrent de internetveiling en de opbrengst daarvan. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De winkels van VDR Citystores B.V. (Nijverdal en Dedemsvaart), Citystore Almelo B.V. 
(Almelo), Megastore Deventer B.V. (Deventer) en Megastore Houten B.V. (Houten) 
bevatten voorraden. VDR Schoenen B.V., Megastore Coevorden B.V. en Megastore 
Amersfoort B.V. hadden geen voorraden meer. VDR Schoenen B.V. en Megastore 
Coevorden B.V. hebben hun onderneming reeds ruim voor faillissement gestaakt. De 
voorraden van Megastore Amersfoort B.V. zijn kort voor het faillissement teruggehaald 
door Megastore Diensten B.V. 

Er is geen onder handen werk, behoudens enkele verkopen die voor het faillissement 
hebben plaatsgevonden aan verenigingen en instellingen die nog niet gefactureerd 
waren. Er is opdracht gegeven deze transacties te factureren. Het gaat volgens het 
bestuur om te verwaarlozen bedragen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraden van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. zijn per ultimo 
mei 2015 – na afloop van de voortgezette exploitatie van de ondernemingen – verkocht 
aan Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten Duwboot B.V. als onderdeel 
van de in 6.3 e.v. beschreven doorstart voor een bedrag van tezamen € 800.000,00 
exclusief btw. De koopsom is toegekomen aan pandhouder Landberg B.V. en/of Euretco 
Financial Services B.V. (hierna: Euretco) en is voldaan op een door kopers en Landberg 
B.V. in overleg met Euretco – die een eigendomsvoorbehoud dan wel een 
voorbehouden stil pandrecht pretendeert te hebben op de betreffende voorraden (zie 
nader onderdeel 5.6) – te bepalen wijze. 

Na afloop van de in 6.1 e.v. nader beschreven voortgezette exploitatie van de winkels in 
Almelo, Dedemsvaart en Nijverdal heeft een verkoop plaatsgevonden van de resterende 
voorraden. Deze zijn verkocht voor een bedrag ad € 46.000,00 exclusief btw aan 
Megastore Diensten B.V. De koopsom is toegekomen aan Landberg B.V. en/of Euretco 
en is voldaan op een door koper en Landberg B.V. in overleg met Euretco – die een 
eigendomsvoorbehoud dan wel een voorbehouden stil pandrecht pretendeert te hebben 
op de betreffende restvoorraden – te bepalen wijze. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Aan de boedels van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. is een 
boedelbijdrage toegekomen als hiervoor beschreven in 3.7. 

Daarnaast heeft de koper van de restvoorraden een boedelbijdrage voldaan ad € 
1.815,00 inclusief btw. Dit bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening van Citystore 
Almelo B.V. Tijdens de derde verslagperiode is de helft van de boedelbijdrage van € 
1.815,00 overgemaakt naar  de boedel van VDR Citystores B.V.  
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Er is veel tijd besteed aan het opzetten van een biedingsprocedure aangaande de 
voorraden. Er is met diverse gegadigden onderhandeld over de verkoop van de 
voorraden. 
Voorts heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met pandhouder Landberg B.V., 
schuldeiser Euretco alsmede met de rechter-commissaris. Ten slotte zijn 
koopovereenkomsten opgesteld. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is sprake van goodwill in Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. Voor 
het overige zijn geen activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Als onderdeel van de doorstart van de vestigingen in Deventer en Houten hebben 
Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten B.V. een bedrag ad € 25.000,00 
exclusief btw betaald ter zake de goodwill. Het bedrag is gelijkelijk verdeeld over de 
beide boedels. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De verkoop en overdracht van de goodwill maakt onderdeel uit van de opgestelde 
koopovereenkomst ter zake de activa van Megastore Deventer B.V. en Megastore 
Houten B.V. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Omdat de verkopen vanuit de winkels veelal a contant plaatsvonden, zijn er beperkte 
vorderingen op handelsdebiteuren. 

VDR B.V.: € 3.025,- (enige debiteur is Schuurman Schoenen Dedemsvaart, failliet)
VDR Citystores B.V.: € 9.717,03 
Citystore Almelo B.V.: € 0,- 
Megastore Houten B.V.: € 5.199,68
Megastore Deventer B.V.: € 25.956,90 
Megastore Coevorden B.V.: € 264.360,59 (waarvan €170.000 van Megastore Houten, en 
het overige van andere gefailleerde Telstar-vennootschappen)
Megastore Amersfoort : € 28.048,02 

De vorderingen op de debiteuren van de gefailleerde vennootschappen (met 
uitzondering van Megastore Amersfoort B.V.) zijn verpand aan Landberg B.V. De 
pandhouder zorgt zelf voor de incasso van de betreffende vorderingen. Tijdens de 
vijfde verslagperiode is  aan Landberg B.V. verzocht mee te delen wat de stand van 
zaken is met betrekking tot de incasso. Gebleken is dat Landberg de incasso heeft 
gestaakt ten aanzien van de vennootschappen VDR, Citystore Almelo en Megastore 
Coevorden. Het gaat om intercompany-vorderingen en vorderingen op (inmiddels 
gefailleerde) vennootschappen uit het Telstar-concern. De incasso van de vorderingen 
van Megastore Deventer, Megastore Houten en VDR Citystores wordt voorlopig nog 
voortgezet door de pandhouder. 
Verslag 10 - 19 augustus 2017:De pandhouder heeft te kennen gegeven dat zij de 
incasso van vorderingen van Megastore Deventer, Megastore Houten en VDR Citystores 
zal staken en bereid is haar pandrecht vrij te geven. De curator wenst de komende 
verslagperiode te onderzoeken in hoeverre er nog muziek zit in verdere 
incassowerkzaamheden.

De vorderingen van Megastore Amersfoort B.V. op derden zijn verpand aan ABN AMRO 
Bank N.V. Met ABN AMRO Bank N.V. zijn afspraken gemaakt over de incasso ervan, 
inhoudende dat de curator de vorderingen zal trachten te incasseren. Tijdens de achtste 
verslagperiode zijn nadere gegevens omtrent de vorderingen ontvangen van het 
bestuur van gefailleerde, zodat tot incasso kon worden overgegaan. Een medewerker 
van de curator heeft de debiteuren gesommeerd tot betaling. Alle debiteuren hebben de 
vorderingen van gefailleerde betwist. Met de bestuurder van gefailleerde heeft overleg 
plaatsgevonden in hoeverre de verweren van de debiteuren terecht (kunnen) zijn. 
Gebleken is dat gefailleerde niet over bescheiden beschikt waarmee de vorderingen op 
de debiteuren deugdelijk onderbouwd kunnen worden, zodat incasso niet voortgezet 
wordt. 

4.2 Opbrengst

De vorderingen op debiteuren zijn niet verkocht. Van opbrengst is derhalve geen 
sprake. 
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4.3 Boedelbijdrage

Met ABN AMRO Bank N.V. is een boedelbijdrage afgesproken van 50% van de door de 
curator gerealiseerde opbrengst van de debiteurenportefeuille van Megastore 
Amersfoort B.V. Indien gerechtelijke procedures tegen de genoemde debiteuren nodig 
zijn, dan zullen de pandhouder en de curator nadere afspraken maken. 

4.4 Werkzaamheden

Gegevens omtrent de te incasseren vorderingen van Megastore Amersfoort B.V. zijn 
opgevraagd bij haar bestuur. Voorts zijn gegevens opgevraagd bij pandhouder 
Landberg B.V. omtrent de stand van zaken met betrekking tot de incasso van 
vorderingen van de andere gefailleerde vennootschappen. De debiteurenincasso ten 
behoeve van Megastore Amersfoort B.V. is ter hand genomen en inmiddels gestaakt.  

Verslag 10 - 19 augustus 2017: Met pandhouder Landberg B.V. is overleg gevoerd over 
de stand van de incassowerkzaamheden. Zij heeft haar pandrechten vrij gegeven ten 
aanzien van de vorderingen. De curator zal beoordelen in hoeverre voortzetting van de 
incasso opportuun is.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank op gefailleerden is overgenomen door Landberg B.V. 
Deze is in de rechten, waaronder de zekerheidsrechten, van de Rabobank getreden. 
Landberg B.V. heeft een vordering ingediend ter grootte van € 3.269.495,57. Deze 
vordering bestaat op alle gefailleerde vennootschappen met uitzondering van 
Megastore Amersfoort B.V. De vordering van Landberg B.V. is teruggelopen tot € 
3.069.495,57.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering op Megastore Amersfoort B.V. ter grootte 
van 
€ 8.185.687,71 ingediend. Als gevolg van het in mindering brengen van de 
verkoopopbrengst van verpande activa, beloopt de vordering nog € 7.959.327,28. 

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Landberg B.V. pretendeerde pandrechten te hebben aangaande de voorraden, 
inventaris en vorderingen op debiteuren van gefailleerden, behalve Megastore 
Amersfoort B.V. Ten aanzien van Megastore Amersfoort B.V. pretendeerde ABN AMRO 
Bank N.V. pandrechten te hebben op de inventaris, de voorraden en vorderingen op 
derden. 

De gepretendeerde zekerheden zijn inmiddels door de curator aan een kritische blik 
onderworpen en als geldig beoordeeld. 
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5.4 Separatistenpositie

Vastgesteld is dat Landberg B.V. en ABN AMRO Bank N.V. een separatistenpositie 
hebben. 

5.5 Boedelbijdragen

Ter zake de overeengekomen boedelbijdrages wordt verwezen naar de onderdelen 3.7, 
3.11 en 6.6 van dit verslag.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Euretco Financial Services B.V. (verder: Euretco) pretendeert een 
eigendomsvoorbehoud te hebben aangaande alle voorraden in alle vijf de winkels 
(Almelo, Nijverdal, Dedemsvaart, Deventer en Houten). Euretco stelt de vorderingen van 
leveranciers uit hoofde van leveranties van voorraden sportartikelen te hebben betaald 
en deswege  in de rechten te zijn getreden van deze leveranciers. Daartoe stelt zij een 
eigendomsvoorbehoud en een voorbehouden stil pandrecht te hebben bedongen. De 
door Euretco gepretendeerde rechten zijn uitgebreid, doch niet uitputtend door de 
curator onderzocht. Nadere documenten zijn nodig om het eigendomsvoorbehoud goed 
te kunnen beoordelen. Vastgesteld is echter dat (de opbrengst van) de voorraden ofwel 
aan pandhouder Landberg B.V. toe zou komen of aan Euretco als schuldeiser met een 
eigendomsvoorbehoud dan wel een voorbehouden stil pandrecht. De curator, Landberg 
B.V. en Euretco zijn overeengekomen – met toestemming van de rechter-commissaris – 
dat de voorraden in de winkels verkocht worden waarna de opbrengst (onder aftrek van 
een bijdrage aan de boedel) onderling wordt verdeeld tussen Landberg B.V. en Euretco. 
 

5.7 Retentierechten

Er zijn tot heden geen retentierechten ingeroepen.

5.8 Reclamerechten

Het recht van reclame is tot heden niet ingeroepen. 

5.9 Werkzaamheden

Er is veel tijd besteed aan het controleren van de rechten van Euretco en Landberg B.V. 
Voorts is de nodige tijd besteed aan het maken van afspraken omtrent de verkoop van 
de mogelijk onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de winkels te Almelo, Nijverdal, Dedemsvaart, Deventer en Houten is 
tijdelijk (tot en met 31 mei 2015) voortgezet met als doel een hogere opbrengst van de 
voorraden te realiseren. Er zijn afspraken gemaakt met Telstar Holding B.V., met 
Landberg B.V. en met Euretco aan wie de omzet ten goede komt en wie de kosten 
draagt. Afgesproken is dat de boedels een boedelvergoeding ontvangen gelijk aan de 
met de exploitatie gepaard gaande omzetbelasting vermeerderd met 9% over de 
verkopen ex BTW. 
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
De omzetten zijn dagelijks bijgehouden door Telstar Holding B.V. Deze omzetten zijn 
dagelijks medegedeeld aan de curator. De aan de exploitatie verbonden kosten zijn te 
verwaarlozen nu de kosten van arbeid en huur van de winkels niet in aanmerking 
worden genomen bij de exploitatie. 

Tijdens de derde en vierde verslagperiode is gewerkt aan de financiële verantwoording. 
Overleg hierover heeft plaatsgevonden met de mede-gerechtigden tot de opbrengst. Het 
afronden ervan heeft veel meer tijd gekost dan vooraf verwacht. De rechter-
commissaris is over de verdeling van het saldo ingelicht. 

Voorschotten uit de opbrengst zijn tijdens de derde verslagperiode overgeboekt naar 
Euretco en de betreffende boedels. Tijdens de vierde verslagperiode hebben de 
gerechtigden tot de opbrengst het restant ontvangen. De verdeling van het saldo is 
hiermee afgerond. Uiteindelijk hebben de gerechtigden tot het saldo de volgende 
bedragen ontvangen:

Euretco: € 510.956,05
Megastore Deventer: € 66.837,44 
Megastore Houten: € 59.823,42
Citystore Almelo: € 22.213,90
VDR Citystores:€   42.984,76

De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris en de mede-gerechtigden 
een accountant ingeschakeld ten behoeve van het bijhouden van de omzetten tijdens 
de periode van voortzetting. Deze kosten bedroegen € 1.739,98. Deze kosten zijn 
voldaan vanaf de boedelrekening van Megastore Houten B.V. Vanuit het saldo van de 
boedelexploitatie zijn voornoemde kosten weer op de boedelrekening van Megastore 
Houten B.V. vergoed. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Het opzetten van begrotingen aangaande de exploitatie, het controleren daarvan en het 
maken van afspraken aangaande de verdeling van de resultaten heeft veel tijd gekost. 
Na afloop van de exploitatieperiode is (en wordt) de nodige tijd besteed aan het 
opmaken van de financiële verantwoording. Voorts is tijdens de voortzetting van de 
exploitatie veel tijd besteed aan het faciliteren van de voortgezette exploitatie. Het 
opstellen van de financiële verantwoording heeft zeer veel tijd gekost.  

6.4 Doorstart: Beschrijving
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Vanaf het begin van de faillissementen is gewerkt aan een doorstart van de vijf winkels 
te Almelo, Nijverdal, Dedemsvaart, Deventer en Houten. Aan diverse gegadigden zijn de 
voorwaarden voor onderhandelingen gezonden. Daarin is een 
geheimhoudingsverklaring opgenomen. Na ondertekening is aan deze gegadigden een 
pakket informatie verschaft. Er zijn vervolgens meerdere biedingen binnen gekomen, 
waarna de curator en een medewerker onderhandelingen hebben gevoerd met een 
aantal geïnteresseerde partijen. 

Gebleken is dat het ultieme bod van Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore 
Houten Duwboot B.V. op de activa van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten 
B.V. aanmerkelijk hoger lag dan de hoogste biedingen van andere gegadigden voor de 
activa van álle gefailleerde vennootschappen. In dat verband is besloten een 
koopovereenkomst te sluiten met Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten 
Duwboot B.V. ten aanzien van de activa van Megastore Deventer B.V. en Megastore 
Houten B.V., waarbij de kopers zich tevens bereid hebben verklaard aan 28 werknemers 
van gefailleerden een nieuw dienstverband aan te bieden. 

Een doorstart voor de winkels in Almelo (Citystore Almelo B.V.), Dedemsvaart en 
Nijverdal (VDR Citystores B.V.) is als gevolg van het voorgaande niet tot stand 
gekomen. Voor deze drie winkels is middels een uitverkoop van de voorraden getracht 
een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren, waarna de inventaris van de winkels in 
Almelo en Dedemsvaart (alsmede die van Megastore Amersfoort B.V. in Amersfoort) is 
geveild middels  een internetveiling door Troostwijk Veilingen B.V. (zie hiervoor o.a. 
onderdeel 3.6). De inventaris van de vestiging in Nijverdal is onderhands verkocht (zie 
hierover onderdeel 3.6). 

De taxatiewaardes alsmede de opbrengst van de doorstart worden nader gespecificeerd 
in 6.4 en 6.5. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

De roerende zaken van Megastore Deventer B.V. kenden de volgende liquidatiewaardes:
Inventaris: € 26.175,00
Rollend materieel: € 3.600,00
Voorraad: € 410.000,00

De roerende zaken van Megastore Houten B.V. zijn getaxeerd op de volgende 
liquidatiewaardes
 Inventaris: € 37.100,00
Rollend materieel: € 2.600,00
Voorraad: € 390.000,00

Ten aanzien van de liquidatiewaarde van de hiervoor genoemde voorraden heeft te 
gelden dat het gaat om de waarde per datum faillissement. Zoals volgt uit onderdeel 6.1 
e.v. is vervolgens de exploitatie van de winkels voortgezet tot en met 31 mei 2015. 
Gedurende die periode is een aanzienlijk deel van de voorraad verkocht, zodat de 
liquidatiewaarde van de voorraad per ultimo mei 2015 aanzienlijk was gedaald. 
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6.6 Doorstart: Opbrengst

De voorraden van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. zijn per 31 mei 
2015 verkocht aan Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten Duwboot B.V. 
als onderdeel van de beschreven doorstart voor een bedrag van tezamen € 800.000,00 
exclusief btw. De koopsom is toegekomen aan Landberg B.V. en/of Euretco en is 
voldaan op een door kopers en Landberg B.V. in overleg met Euretco – die een 
eigendomsvoorbehoud dan wel een voorbehouden stil pandrecht pretendeert te hebben 
op de betreffende voorraden (zie 5.6) – te bepalen wijze. 

De inventaris van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. is verkocht aan 
Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten Duwboot B.V. als onderdeel van 
de beschreven doorstart voor een bedrag van tezamen € 90.000,00 exclusief btw. 
Hiervan is een bedrag ad € 37.230,34 toe te rekenen aan de inventaris van Megastore 
Deventer B.V. en 
€ 52.769,66 aan de inventaris van Megastore Houten B.V. De betreffende bedragen zijn 
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekeningen. 

Het rollend materieel van Megastore Deventer B.V. en Megastore Houten B.V. is 
verkocht voor een bedrag van € 7.500,00 exclusief btw. De koopsom is toegekomen aan 
pandhouder Landberg B.V. en strekt in mindering op haar vordering op gefailleerden.

Als onderdeel van de doorstart van de vestigingen in Deventer en Houten hebben 
Megastore Deventer Boreel B.V. en Megastore Houten B.V. een bedrag ad € 25.000,00 
exclusief btw betaald ter zake de goodwill. Het bedrag is gelijkelijk verdeeld over de 
beide boedels.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Ter zake de verkoop van de goederen van Megastore Deventer B.V. en Megastore 
Houten B.V. heeft de curator een boedelbijdrage ontvangen van € 12.100,00 inclusief 
btw. Hiervan is een gedeelte ad € 6.258,07 incl. btw toe te rekenen aan de boedel van 
Megastore Deventer B.V. en een bedrag van € 5.841,93 incl. btw aan de boedel van 
Megastore Houten B.V. De bedragen zijn bijgeschreven op de betreffende 
faillissementsrekeningen. 

Voorts is ter zake het faciliteren van de voortzetting van de exploitatie een 
boedelbijdrage bedongen gelijk aan de met de exploitatie gepaard gaande 
omzetbelasting vermeerderd met 9% over de verkopen exclusief btw. In het kader van 
de voortzetting van de exploitatie hebben de vennootschappen de volgende 
boedelbijdrages ontvangen: 

Megastore Deventer B.V.: € 66.837,44
Megastore Houten B.V.: € 59.823,42
Citystore Almelo B.V.: € 22.213,90
VDR Citystores B.V.: € 42.984,76

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Werkzaamheden 
Er is veel tijd besteed aan het opzetten van een biedingsprocedure en besprekingen 
met diverse gegadigden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de 
zekerheidsgerechtigden en met de rechter-commissaris. Ten slotte is een 
koopovereenkomst opgesteld. 
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 10 - 19 augustus 2017: De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de 
administratie van gefailleerden afgerond door een externe deskundige, die door de 
curator met toestemming van de rechter-commissaris is ingeschakeld. Aan de 
boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 10 - 19 augustus 2017: De jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschappen 
zijn telkens tijdig gedeponeerd, behalve de jaarrekening van Megastore Amersfoort B.V. 
met betrekking tot boekjaar 2012. Deze laatste jaarrekening is drie dagen te laat 
gedeponeerd. Gelet op deze zeer korte termijnoverschrijding kan gesproken worden 
van een gering verzuim. De curator verbindt hieraan geen gevolgen. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een goedkeurende verklaring is gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW niet nodig ten 
aanzien van de jaarrekeningen van de vennootschappen. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gelet op de oprichtingsdata van de vennootschappen is onderzoek naar de vraag of de 
aandelen zijn volgestort in beginsel alleen nodig bij Megastore Houten B.V. en 
Megastore Amersfoort B.V. Echter gelet op het feit dat Megastore Houten B.V. een 
geplaatst kapitaal kent van € 1,00 is onderzoek naar de volstorting niet opportuun. Wat 
betreft Megastore Amersfoort B.V. zij opgemerkt dat de oprichter en aandeelhouder van 
deze vennootschap sinds 26 augustus 2015 in staat van faillissement verkeert. 
Onderzoek is ook hier dus niet opportuun. De curator beschouwt dit onderdeel als 
afgerond. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 10 - 19 augustus 2017: De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de 
administratie van gefailleerden afgerond door een externe deskundige, die door de 
curator met toestemming van de rechter-commissaris is ingeschakeld. Van 
onbehoorlijk bestuur lijkt geen sprake te zijn. De curator beschouwt dit onderdeel als 
afgerond. 

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 10 - 19 augustus 2017: Van paulianeus handelen is niet gebleken. De curator 
beschouwt dit onderdeel als afgerond. 

7.7 Werkzaamheden

Verslag 10 - 19 augustus 2017: De curator heeft een externe deskundige opdracht 
gegeven de boeken van gefailleerden te onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn 
door de curator beoordeeld. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Een vordering van de fiscus uit hoofde van omzetbelasting in verband met de verkopen 
tijdens faillissement is niet uitgesloten. 

Tot en met de tiende verslagperiode zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:

VDR B.V.:
Er zijn 2 boedelvorderingen ingediend ter zake huur ter hoogte van € 38.590,25.

VDR Schoenen B.V.:
Geen.

VDR Citystores B.V.:
Er zijn (aangepaste) boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in 
totaal 
€ 19.868,79.

Megastore Houten B.V.:
Er zijn (aangepaste) boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in 
totaal 
€ 28.547,14. Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter zake huur ter hoogte van 

€ 46.483,43.

Megastore Deventer B.V.:
Er zijn (aangepaste) boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in 
totaal 
€ 52.571,58. Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter zake huur ter hoogte van 

€ 100.836,84. Deze vordering is door de curator betwist.

Megastore Coevorden B.V.:
Er zijn 3 boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in totaal € 
12.453,63.

Citystore Almelo B.V.:
Er zijn gewijzigde boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in totaal 
€ 10.886,49. Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter zake huur ter hoogte van 

€ 6.554,17.

Megastore Amersfoort B.V.
Er zijn aangepaste boedelvorderingen ingediend door het UWV ten bedrage van in 
totaal 
€ 19.762,86. Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter zake huur ter hoogte van 

€ 144.668,72.

VDR Schoenen B.V.
Geen.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot en met de tiende verslagperiode zijn de volgende preferente vorderingen ingediend 
door de fiscus:
 
VDR B.V.:
€ 58.333,= ter zake omzetbelasting (betreffen vorderingen op fiscale eenheid VDR B.V. 
en VDR Citystores B.V.).
 
VDR Schoenen B.V.:
€ 51,= ter zake omzetbelasting.
 
VDR Citystores B.V.:
€ 94.305,-,= ter zake omzetbelasting en loonheffingen, waaronder vorderingen op fiscale 
eenheid VDR B.V. en VDR Citystores B.V.

Megastore Houten B.V.:
€ 66.521,= ter zake omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
 
Megastore Deventer B.V.:
€ 51.432,= ter zake loonheffingen en omzetbelasting.
 
Megastore Coevorden B.V.:
€ 12.569,= ter zake loonheffingen en omzetbelasting.
 
Megastore Amersfoort B.V.:
€ 10.277,= ter zake loonheffingen.

Citystore Almelo B.V.:
€ 3.517,= ter zake loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot en met de tiende verslagperiode zijn de volgende preferente vorderingen ingediend 
door het UWV:

VDR B.V. :   
geen

VDR Schoenen B.V.:       
geen 

VDR Citystores B.V.:
€ 16.261,18 

Megastore Houten B.V.:
€ 30.907,13

Megastore Deventer B.V.:
€ 39.585,81 

Megastore Coevorden B.V.:
€ 7.812,09 

Megastore Amersfoort B.V.: 
€ 18.402,67

Citystore Almelo B.V.:
€ 9.706,52 

8.4 Andere pref. crediteuren

In het faillissement van Megastore Deventer B.V. is door 4 werknemers een preferente 
vordering ingediend.

In het faillissement van Megastore Houten B.V. is een vordering van de belastingdienst 
geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

De bekende schuldeisers zijn op de hoogte gesteld van de faillissementen.

Tot en met de tiende verslagperiode zijn verschillende concurrente schuldvorderingen 
ingediend:

VDR B.V.:
Tot op heden zijn er 5 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
3.285.557,43.
 
VDR Schoenen B.V.:
Tot op heden zijn er 3 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
3.275.326,77.

VDR Citystores B.V.;
Tot op heden zijn er 15 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van 
€ 3.327.348,23.

Megastore Houten B.V.:
Tot op heden zijn er 5 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
3.905.010,27.
Megastore Deventer B.V.:
Tot op heden zijn er 14 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
4.091.273,35.

Megastore Coevorden B.V.:
Tot op heden zijn er 9 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
3.331.457,07. 

Megastore Amersfoort B.V.:
Tot op heden zijn er 10 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
9.902.210,73. 

Citystore Almelo B.V.:
Tot op heden zijn er 10 concurrente schuldvorderingen ingediend ten bedrage van € 
3.290.749,93.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet aan te geven hoe de faillissementen van gefailleerden afgewikkeld zullen 
worden.

8.8 Werkzaamheden

Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van de faillissementen en 
daar waar nodig te woord gestaan. 
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Verwezen wordt naar 1.4

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 10 - 19 augustus 2017: Over de precieze termijn van afwikkeling kan de curator 
nog geen uitspraken doen. Een en ander is afhankelijk van een eventuele voortzetting 
van de debiteurenincasso. 

10.2 Plan van aanpak

Verslag 10 - 19 augustus 2017: Het onderzoek naar de onderdelen als bedoeld onder 7.1 
is inmiddels afgerond. De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken in 
hoeverre voortzetting van de debiteurenincasso voor rekening en risico van de boedel 
opportuun is.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 10 - 19 augustus 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 19 november 
2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie Plan van Aanpak
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