
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R & J Zakelijke 
Dienstverlening B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 62439200, gevestigd en kantoorhoudende te (7711 LW) 
Nieuwleusen aan de Magnolialaan 22 a, tevens handelend onder de namen Hottubs-EU, 
Hottub-EU, R & J Dienstverlening en R & J Zakelijke Dienstverlening. 

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Goederenvervoer over de 
weg (geen verhuizingen)/ Detailhandel via internet in overige non-food/ 
Transportbedrijf/ Verkoop en inkoop van hottubs en pelletkachels via internet. 

Curator heeft op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat de vennootschap 
zich richtte op transport en payrolling.  

Omzetgegevens

Recente cijfers onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

26 september tot en met 16 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

26

Bestede uren totaal

26

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015591:F001

26-09-2017

mr. M Koopmans

Curator: mr. W.M. Limberger

Insolventienummer: F.08/17/308
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 19 januari 2015 opgericht. De eerste inschrijving in het 
handelsregister heeft op 20 januari 2015 plaatsgevonden onder nummer 62439200. 

Sinds 2 juni 2017 is enig aandeelhouder en statutair bestuurder de besloten 
vennootschap Provide Holding B.V., gevestigd te (7711 LW) Nieuwleusen aan de 
Magnolialaan 22 a, van welke vennootschap mevrouw Jolanda Hilligje Helena Nijboer - 
Salomons enig aandeelhouder en statutair bestuurder is.  

Curator heeft op de dag van zijn aanstelling contact gehad met de heer R. Nijboer, de 
echtgenoot van de indirect bestuurder. De heer Nijboer blijkt de feitelijk bestuurder te 
zijn van de vennootschap. Met hem is nadien op kantoor van curator gesproken over de 
oorzaken en achtergronden van het faillissement en zijn werkafspraken gemaakt. 

De vennootschap is bij verstek failliet verklaard. De heer Nijboer gaf te kennen het niet 
eens te zijn met de uitspraak van het faillissement, waarop curator de heer Nijboer heeft 
gewezen op het recht van verzet. De heer Nijboer heeft hiervoor een advocaat 
geraadpleegd, maar tot het instellen van verzet is het niet gekomen.    

De heer Nijboer gaf aan dat de transportactiviteiten van de vennootschap omstreeks 
mei 2017 zijn overgedragen aan Provide Transport B.V., een 100% dochter van Provide 
Holding B.V.. De vennootschap zou zich verder geheel gaan richten op payrolling voor 
chauffeurs ten behoeve van Provide Transport B.V. en voor derden. 

1.2 Winst en verlies

Bron: conceptcijfers jaarrekening 2015
€ 384 -/- 

1.3 Balanstotaal

Bron: conceptcijfers jaarrekening 2015 
€ 133.038 

1.4 Lopende procedures

Tot op heden onbekend.

1.5 Verzekeringen

Curator dient nog een overzicht van verzekeringen te ontvangen. 

1.6 Huur

Het vestigingsadres betreft de privé woning van mevrouw Nijboer. Niet duidelijk is of 
daarvoor huur in rekening werd gebracht. 

De heer en mevrouw Nijboer wonen thans in Uelsen, Duitsland.
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1.7 Oorzaak faillissement

De heer Nijboer heeft aangegeven dat de vennootschap schulden heeft, maar dat deze 
konden worden betaald, dan wel dat er regelingen liepen. Een enkele factuur werd door 
Nijboer betwist. De vennootschap heeft echter geen gebruik gemaakt van het recht van 
verzet.

Curator heeft onderhand moeten vaststellen dat de schuldenlast omvangrijker is dan 
door Nijboer voorgehouden.   

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Onduidelijk was of de vennootschap een payrollwerknemer in dienst had. Curator heeft 
na verkregen informatie de bevestiging ontvangen dat de betreffende medewerker in 
dienst is van een derde payroll organisatie, die voor de vennootschap de backoffice 
deed. De vennootschap zelf zou de zogenaamde frontoffice doen voor haar 
zustervennootschap Provide Transport B.V. en voor derden.  

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Een eerste onderzoek in het kadaster heeft uitgewezen dat de vennootschap geen 
onroerende zaken op naam heeft.  

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Raadplegen registers. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens verklaring van de heer Nijboer beschikt de vennootschap niet over 
bedrijfsmiddelen.  Het wagenpark (lease) is of teruggegaan naar de leasemaatschappij 
of overgenomen door zustervennootschap Provide Transport B.V.. Curator zal e.e.a. 
nader bezien.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Thans niet van toepassing. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Thans niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Bestudering administratie, raadplegen fiscus en RDW. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden: niet van toepassing
Onderhanden werk: dient nader te worden bezien. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Thans niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Thans niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoek administratie. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Handelsnamen/ domeinnamen
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Thans onbekend

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventarisatie.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de administratie: € 8.383,09. 

4.2 Opbrengst

Thans onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

Curator zal de debiteuren aanschrijven met het verzoek om tot betaling over te gaan.  

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vennootschap hield een betaalrekening aan bij de KNAB Bank. Curator is nog in 
afwachting van het laatste bankafschrift van de bank. 

Verder had de vennootschap nog een bankrekening bij ABN AMRO Bank. De bank heeft 
een vordering op de vennootschap ad. € 157,45, maar dient deze vordering niet ter 
verificatie in.   

5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft contracten lopen voor bestelbussen bij Opel Leasing en De 
Lage landen. Een aantal bestelbussen zijn al eerder ingeleverd bij de 
leasemaatschappij. Op dit moment lopen twee bestelbussen in de lease. Curator heeft 
op dit moment niet de beschikking over de beide bussen. De contracten worden nader 
bezien. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Curator zijn geen zekerheden bekend. 
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5.4 Separatistenpositie

Thans onbekend.

5.5 Boedelbijdragen

Thans niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Thans geen beroep op gedaan. 

5.7 Retentierechten

Thans geen beroep op gedaan. 

5.8 Reclamerechten

Thans geen beroep op gedaan. 

5.9 Werkzaamheden

Diverse telefonische en schriftelijke contacten met bank en leasemaatschappij, 
daaronder begrepen de bestudering van onderliggende stukken en administratie.  

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Curator heeft zich aanvankelijk terughoudend opgesteld in verband met het 
voorgenomen verzet. De activiteiten van de vennootschap voor wat betreft de payrolling 
waren al gering. De transportactiviteiten in Provide Transport B.V. liepen evenwel door. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Telefonische en schriftelijke contacten raadsman vennootschap ter zake voorgenomen 
verzet faillietverklaring.   

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd door de vennootschap in het boekhoudprogramma Imuisonline.nl 
bijgehouden. Curator heeft van dat programma de inloggegevens ontvangen. Daarnaast 
ontving curator over 2016 en 2017 een uitdraai van de kolommenbalans en verlies & 
winst. Aan fysieke administratie ontving curator een doos met een aantal ordners, 
waaronder in- en verkoopfacturen. 

Curator doet nader onderzoek naar de boekhouding.     

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken werden opgemaakt door de Zwolse Adviesgroep Accountants & 
Belastingadviseurs. Curator ontving de conceptjaarcijfers over 2015. Nadien is er geen 
jaarrekening meer opgemaakt.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Samenstel

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Curator dient de oprichtingsakte e.d. nog van de vennootschap te ontvangen. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Thans in onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen

Thans in onderzoek. 

7.7 Werkzaamheden

Bestudering administratie en onderzoek bovengenoemde punten.  
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.194,02

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.057,98, kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.691,15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend

8.8 Werkzaamheden

Bespreking bestuurder, raadplegen administratie, aanschrijven bekende crediteuren, en 
schriftelijke en telefonische contacten crediteuren.   

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Thans onbekend.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Geen.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend. 

10.2 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden, zal curator zich de komende verslagperiode 
gaan richten op:
- verdere inventarisatie boedel;
- afwikkeling leaseovereenkomsten;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken.  

10.3 Indiening volgend verslag

17 januari 2018

10.4 Werkzaamheden

Opstellen faillissementsverslag. 
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