
Algemeen

Gegevens onderneming

De gefailleerde onderneming werd gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma. 
De beide vennoten zijn niet failliet verklaard. Het faillissement omvat dan ook alleen het 
afgescheiden vermogen van de VOF.

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de verkoop van caravans, het verkopen van 
campingartikelen en de reparatie van caravans.

Omzetgegevens

in 2014: 1.442.585
in 2015: 1.361.954 (voorlopige cijfers)
in 2016: ca 480.000 (grootboek, niet volledig bijgewerkt) 

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 60,69

15-06-2017 - verslag 2: € 2.017,12

€ 2.220,20

Verslagperiode

15 februari tot en met 14 maart 2017

15 maart tot en met 15 juni 2017

16 juni tot en met 15 september 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011191:F001

15-02-2017

mr. M Koopmans

Curator: mr. J.M.L.C. Huisman - de Jong

Insolventienummer: F.08/17/54
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Bestede uren in verslagperiode

43:05 uur

15-06-2017 - verslag 2: 29:05 uur

15-09-2017 - verslag 3: 5:00 uur

Bestede uren totaal

43:05 uur

15-06-2017 - verslag 2: 72:10 uur

15-09-2017 - verslag 3: 77:10 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Zuidema en mevrouw Bos zijn de beide vennoten van Caravancentrum Steenwijk 
VOF.

15-09-2017 - verslag 3: Beide vennoten zijn intussen toegelaten tot de WSNP.

1.2 Winst en verlies

2014: 52.455 winst
2015: 63.276 winst (voorlopige cijfers)
2016: vooralsnog niet bekend

1.3 Balanstotaal

2014: 1.765.808
2015: 1.511.524 (voorlopige cijfers)
2016: nog onbekend

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures.
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1.5 Verzekeringen

De premie voor de benodigde verzekeringen voor de bedrijfsmiddelen zijn door de bank 
voldaan. Zodra de verzekeringen niet meer nodig zijn, zullen de polissen worden stopgezet.

15-06-2017 - verslag 2: Van de verzuimverzekeraar is een bedrag van € 1.098,48 
overgemaakt op de boedelrekening.

1.6 Huur

1.7 Oorzaak faillissement

In zijn algemeenheid is de caravanbranche zwaar getroffen door de crisis en de verandering 
van verkoopkanalen waardoor de marges op verkochte caravans steeds kleiner zijn geworden. 
Ook Caravan Centrum Steenwijk (CCS) heeft daaronder te lijden gehad. In het verleden heeft 
CCS te kampen gehad met een aantal tegenvallers: in 2003 is er een uitslaande brand 
geweest waardoor de onderneming 1 jaar stil heeft gelegen, in 2013 is er een overstroming 
van het riool geweest in het bedrijfspand, met als gevolg een grote schadepost, ondanks de 
uitkering van de verzekering. CCS heeft daarnaast de dealerschap van Fendt en Hobby 
caravans moeten beëindigen. De resultaten van CCS werden daarmee steeds afhankelijker 
van de reparatiewerkzaamheden. Ook de omvang daarvan viel in 2016 tegen. CCS heeft wel 
de verkoop van kampeerartikelen ter hand genomen, een op zichzelf rendabele (maar 
seizoensgebonden) activiteit. De inkomsten hieruit zijn onvoldoende gebleken om een 
faillissement te kunnen afwentelen. De vennoten hebben zelf het faillissement aangevraagd 
van de VOF.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement was er 1 monteur in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Ook in het jaar voor faillissement was er alleen een monteur in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 17 februari is de werknemer ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft de werknemer gesproken, ontslag aangezegd en hiervoor machtiging 
gevraagd aan de rechter commissaris.

Pagina 3 van 11

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

15-09-2017Datum:Nummer: 3



3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

In de VOF bevindt zich een bedrijfspand gelegen aan de Meppelerweg 153 te Onna. Ten tijde 
van het faillissement stond het pand al te koop voor een vraagprijs van € 795.000,-. De bank 
heeft het pand opnieuw laten taxeren.

15-06-2017 - verslag 2: Het pand is in prijs verlaagd naar € 725.000,-.

15-09-2017 - verslag 3: Er zijn intussen bezichtigingen geweest en er is een bod 
uitgebracht. Dit bod was niet acceptabel voor de hypotheekhouder.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

De vordering van de bank bedraagt in totaal EUR 693.599,27 excl. kosten.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

nog niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

15-09-2017 - verslag 3: contact met de makelaar en hypotheekhouder

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het bedrijfspand bevindt zich inventaris. Een deel van de inventaris werd in bruikleen ter 
beschikking gesteld door een van de leveranciers.
Daarnaast heeft de curator nog een bedrijfsbus en twee (oude) caravans aangetroffen die met 
name werden gebruikt voor promotiedoeleinden.
Ook staat op het terrein nog een hoogwerker.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing

15-06-2017 - verslag 2: De inventaris is door middel van en online veiling verkocht. Deze 
veiling is op het moment van dit verslag net afgerond. Op dit moment is nog niet exact duidelijk 
hoe hoog de verkoopopbrengst is. Met de bank is overlegd over de wenselijkheid van de 
verkoop van de inventaris met het oog op de verkoop van het bedrijfspand. 

15-09-2017 - verslag 3: De curator is in afwachting van de eindafrekening van de 
veilingopbrengst.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

nog niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de in eigendom zijnde inventaris heeft de fiscus een bodemvoorrecht.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft een bezoek gebracht aan het bedrijfspand en heeft de voorraad en inventaris 
laten taxeren.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In het bedrijfspand bevindt zich een voorraad campingbenodigdheden. In het magazijn bevindt 
zich nog een voorraad onderdelen voor caravans.

15-06-2017 - verslag 2: Ook de voorraad is verkocht op een online veiling. De 
verkoopopbrengst is nog niet bekend.

15-09-2017 - verslag 3: De curator is in afwachting van de eindafrekening van de 
veilingopbrengst.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft het in de kassa aanwezige kasgeld meegenomen en afgestort op de 
boedelrekening.

15-06-2017 - verslag 2: Er zijn nog meer contanten gevonden in het pand en afgestort op de 
boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Het kasgeld bedroeg EUR 60,69.

15-06-2017 - verslag 2: In totaal is er een bedrag van EUR 94,64 aan kasgeld aangetroffen.  
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het kasgeld is afgestort.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen openstaande debiteurenvorderingen. Alle verkopen vanuit de winkel werden direct 
afgerekend. Voor de werkzaamheden in de werkplaats gold dat deze binnen een korte termijn 
door verzekeraar werden voldaan.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De bank heeft een vordering van EUR 693.599,27, p.m. kosten.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank claimt een hypotheekrecht op het bedrijfspand en een pandrecht op de voorraden, de 
inventaris en de debiteurenvorderingen.

5.4 Separatistenpositie

Naar het voorlopig oordeel van de curator is de bank separatist ten aanzien van de hiervoor 
genoemde zaken. 

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet van toepassing.
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een zestal crediteuren heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van 
geleverde goederen en een bruikleenovereenkomst ten aanzien van stellingmateriaal. De 
aanspraak van deze crediteuren wordt onderzocht op juistheid. Daarnaast is er een zestal 
particulieren die een caravan bij CCS had neergezet om te worden verkocht. Deze caravans 
waren zoals het ernaar uitziet niet in eigendom overgedragen aan CCS, maar wel allemaal 
door CCS verkocht. De particulieren zijn niet of slechts deels betaald. Hen is medegedeeld wat 
de stand van zaken is.

15-06-2017 - verslag 2: Inmiddels is er door een twaalftal crediteuren een beroep gedaan op 
het eigendomsvoorbehoud. Van al deze claims is beoordeeld of er sprake is van een 
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en of de zaken nog aanwezig waren. Voor zover sprake is 
van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zijn afspraken gemaakt met de leveranciers over 
een vergoeding aan de boedel en het ophalen van de zaken.

5.7 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan om het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft de diverse crediteuren te woord gestaan en aangeschreven.

15-06-2017 - verslag 2: De curator heeft beoordeeld of sprake is van een rechtsgeldig 
eigendomsvoorbehoud en heeft afspraken gemaakt met de desbetreffende leveranciers over 
een vergoeding aan de boedel en het ophalen van de eigendommen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan zal nog worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er geldt geen deponeringsplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant is niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal doorlopend onderzoeken of sprake is geweest van paulianeuze handelingen.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de administratie in ontvangst genomen en contact opgenomen met de 
boekhouder.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

(nog) niet bekend.

15-06-2017 - verslag 2: Het UWV heeft een boedelvordering ad € 5.995,98 ingediend.

15-09-2017 - verslag 3: Het UWV heeft haar boedelvordering aangepast naar € 6.782,04.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

(nog) niet bekend.

15-06-2017 - verslag 2: De fiscus heeft een vordering ingediend met betrekking tot 
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting. In totaal een bedrag van € 9.909,-.

15-09-2017 - verslag 3: De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend. De totale 
vordering bedraagt € 11.805,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

(nog) niet bekend.

15-06-2017 - verslag 2: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ad in totaal € 
6.596,29.

8.4 Andere pref. crediteuren

(nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De vorderingen van concurrente schuldeisers worden in kaart gebracht. Deze zullen bij
verslag nummer 2 opgenomen worden in de lijst van voorlopig erkende concurrente
schuldvorderingen.

15-06-2017 - verslag 2: 33

15-09-2017 - verslag 3: 36

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag aan concurrente schuldvorderingen zal vermeld worden in verslag nummer
2.
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15-06-2017 - verslag 2: € 403.895,60

15-09-2017 - verslag 3: € 418.749,39

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren zijn aangeschreven. Ingediende vorderingen worden geïnventariseerd.

15-06-2017 - verslag 2: correspondentie met de crediteuren

15-09-2017 - verslag 3: correspondentie met de crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het verkopen van de activa.

Pagina 10 van 
11

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

15-09-2017Datum:Nummer: 3



15-06-2017 - verslag 2: In de komende verslagperiode zal de verkoop van de activa verder 
worden afgewikkeld en zal de curator zich richten op het onderzoeken van de administratie.

15-09-2017 - verslag 3: In de komende verslagperiode zal de curator de veilingopbrengst 
verdelen, de verkoop van de onroerende zaak verder begeleiden en de administratie 
onderzoeken.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag staat geagendeerd voor 15 juni 2017.

15-06-2017 - verslag 2: Het volgende verslag staat geagendeerd voor 15 september 2017.

15-09-2017 - verslag 3: Het volgende verslag staat geagendeerd voor 15 december 2017.

10.4 Werkzaamheden
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