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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vloerexpert B.V.

17-02-2020
1

Gegevens onderneming
Vloerexpert B.V. handelend onder de naam Vloerexpert, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71133011,
gevestigd en voormalig kantoorhoudende te 8331 VD Steenw ijk, aan de
Elzenbroek 3 008. Thans kantoorhoudende aan de W oldstraat 54 te 7941 LL
Meppel.
De vennootschap is opgericht op 12 maart 2018. De eerste inschrijving in het
handelsregister vond plaats op 13 maart 2018. Het geplaatst kapitaal
bedraagt € 120,-; het gestort kapitaal € 120,-.

Activiteiten onderneming

17-02-2020
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 4333 - Afw erking van vloeren en w anden
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Het leveren, verw erken en leggen van alle soorten vloerbedekking,
ondervloeren, zonw ering, raambekleding, ophangsystemen, insecthorren,
vloercoating, laminaat, parket, schoonmaakmiddelen, plinten en sierlijsten voor
zow el particulieren als bedrijven, overige
w oning- en projectstoffering, w oning- en projectinrichting, renovaties en
kleinbouw , het adviseren en begeleiden van particulieren en bedrijven in de
aankoop van de (complete)
inrichting en het aansturen, begeleiden en uitlenen van personeel (om de
hiervoor genoemde w erkzaamheden uit te voeren)

17-02-2020
1

Bron: KvK

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde vennootschap heeft een verlengd boekjaar over 2018/2019. Er is
derhalve geen jaarrekening 2018 opgemaakt. Er zijn alleen interne cijfers
beschikbaar die w einig significantie hebben.

17-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-02-2020
1

Toelichting
Een jaar voor datum faillissement w aren bij gefailleerde 2 w erknemers in
dienst. Deze w erknemers zijn in augustus en september 2019 uit dienst
getreden.

Boedelsaldo
€ 1.400,97

17-02-2020
1

€ 2.718,90

18-05-2020
2

€ 4.443,23

18-08-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-1-2020

17-02-2020
1

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

18-05-2020
2

t/m
18-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 35 min

2

55 uur 10 min

3

5 uur 10 min

totaal

88 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Norinofu B.V. Enig
bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap is de heer Andrew Harry
Vos.

17-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Conform opgave van de bestuurder zijn er geen procedures.

1.3 Verzekeringen

17-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Conform opgave van de bestuurder zijn er de nodige verzekering afgesloten
voor het huurpand en de inventaris. Mogelijk ook een bedrijfsverzekering. Er is
nog geen uitsluitsel of er nog dekking is. De curator heeft het in behandeling.

17-02-2020
1

Intussen is overleg gew eest met de verzekeringsmaatschappij. De curator
heeft de verzekering voor de nog in het huurpand aanw ezige inventaris en
goederen voortgezet. Andere verzekeringen uit het bedrijvenpakket zoals
ziekteverzuim, W EGAM en AVG zijn per datum faillissement beëindigd.

18-05-2020
2

De verzekering voor de in het pand aanw ezige inventaris en goederen is
stopgezet per overdracht huurpand.

18-08-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een pand aan de rand van de binnenstad in Meppel, w aarin
de w inkel gevestigd is. De huur is conform artikel 39 Fw opgezegd.

17-02-2020
1

In verband met de Corona maatregelen van de overheid heeft de curator iets
meer tijd nodig om het pand op te leveren. In overleg met de verhuurder is de
opzegtermijn met een maand verlengd.

18-05-2020
2

In overleg met de verhuurder is het pand per begin augustus (bezemschoon
en leeg) opgeleverd. De bestuurder heeft daarvoor zorg gedragen.

18-08-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van vloeren uit hoofde
van onbetaald gebleven facturen. Bestuurder geeft aan niet op de hoogte te
zijn gew eest van het faillissementsverzoek, omdat de oproep is betekend aan
het oude adres van de vennootschap in Steenw ijk. Het adres w as door
moeilijkheden nog niet aangepast in het handelsregister. De curator heeft de
bestuurder gew ezen op de mogelijkheden van verzet. Bestuurder heeft ervan
afgezien in verband met meer openstaande schulden.

17-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-02-2020
1

Toelichting
De w erknemers hebben reeds ruim voor datum faillissement ontslag genomen.
Een van de w erknemers heeft mogelijk nog een vordering. Het UW V is hierover
geinformeerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met bestuurder, w erknemers en UW V.

17-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris
presentatiemateriaal, klein gereedschap

€ 1.119,13

totaal

€ 1.119,13

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de w inkel heeft de curator inventaris aangetroffen, w aaronder computer,
printer, (laden)kasten, tafels, stoelen, een bureau en een koffiezetapparaat en
tafelkoelkast. De curator onderzoekt op dit moment w at de beste manier is om
dit te verkopen.

17-02-2020
1

Daarnaast bevinden zich meerdere displays en show rekken inclusief
vloerstalen in de w inkel. Van deze show opstellingen is nog niet duidelijk w at
eigendom is van de vennootschap. De curator heeft dit in onderzoek.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met
gegadigden voor de inventaris. Een laminaatladekast is onderhands verkocht
nadat de leverancier van terugkoop afzag en ander presentatiemateriaal is
terugverkocht aan de leverancier. De bestuurder heeft een drietal klein
gereedschap gekocht. De overgebleven inventaris zal geveild w orden. In
verband met de Corona maatregelen heeft pas begin mei de verkaveling
plaatsgevonden. De veiling staat inmiddels online.

18-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vlak voor faillissement beslag gelegd op de bodemgoederen. De
eerste verkoopdatum w as vastgesteld op 15 januari 2020. In verband met het
faillissement is het beslag vervallen. De curator zal uiteraard rekening houden
met het bodemvoorrecht van de fiscus en de fiscus dienaangaande op de
hoogte houden.

17-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
correspondentie gegadigden, opkopers, veilingbedrijven, bestuurder,
verhuurder en fiscus.

18-05-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk

€ 1.391,50

totaal

€ 1.391,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde had nog 8 opdrachten openstaan van klanten, die merendeels ook
een aanbetaling hadden gedaan. Er is een koper gevonden die het
klantenbestand w ilde overnemen. Vooraf is aan deze klanten gevraagd of zij
toestemming geven de gegevens aan deze koper te verstrekken. Daar hebben
alle klanten mee ingestemd.

17-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie bestuurder, koper en rechtbank

3.8 Andere activa

17-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.724,33

totaal

€ 1.724,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is nog niet bekend.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De bank bericht dat er een kleine roodstand is aangetroffen bestaande uit
bankkosten. De roodstand is door de bank afgeboekt en de bedrijfsrekening is
gesloten.

5.2 Leasecontracten

17-02-2020
1

18-05-2020
2

5.2 Leasecontracten
Conform opgaaf van de bestuurder zijn er geen leasecontracten meer. Er w as
een huurkoopcontract voor een Mercedes Sprinter. Het voertuig is enkele
w eken voor het faillissement reeds teruggegeven. De curator zal dit nader
onderzoeken.

17-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator enkele stukken met
betrekking tot de Mercedes Sprinter ontvangen. Het onderzoek is nog gaande.

18-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Conform opgave van de bestuurder zijn er geen zekerheden gesteld.

17-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

17-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere leveranciers gemeld en eigendomsvoorbehoud
geclaimd op displays en show rekken en -ladekasten. De curator heeft de
claims in onderzoek.

17-02-2020
1

Een aantal claims van de leveranciers op displays, show rekken en vloerstalen
blijken inderdaad eigendomsvoorbehouden te betreffen. De curator heeft de
eigendomsvoorbehouden beoordeeld.

18-05-2020
2

Een aantal materialen - meestal stalen van vloeren, plinten, tapijten en ander
presentatiemateriaal - is door de leveranciers in bruikleen afgegeven of
kosteloos ter beschikking gesteld aan gefailleerde. Ook deze eigendommen
zijn in de afgelopen verslagperiode beoordeeld door de curator. Alle
eigendommen van derden zijn na betaling van een boedelbijdrage uitgeleverd.
De fiscus heeft voor zover het goederen betrof w aarop beslag w as gelegd
ingestemd met de uitlevering van de goederen.

5.6 Retentierechten
Tot nu toe is er geen retentierecht geclaimd.

17-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot nu toe is er geen reclamerecht geclaimd.

5.8 Boedelbijdragen

17-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 307,80

18-05-2020
2

Toelichting
Dit bedrag betreft de boedelbijdragen van de leveranciers die hun
eigendommen hebben opgehaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met bestuurder en leveranciers over eigendomsvoorbehoud

17-02-2020
1

correspondentie leveranciers, bestuurder, fiscus

18-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

17-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een klein gedeelte van de boekhouding ontvangen. Dit betreft tw ee
ordners uit 2018 en interne cijfers. De curator is nog in afw achting van alle
opgevraagde stukken.

17-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn nog 2 ordners met administratie van de
eerste tw ee kw artalen 2019 ontvangen. De curator is nog in afw achting van
alle stukken van de administratie tot aan datum faillietverklaring.

18-05-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is nog geen jaarrekening opgemaakt omdat de vennootschap een verlengd
boekjaar 2018/2019 had.

17-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

17-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 120,-; het gestorte kapitaal bedraagt
conform de KvK € 120,-. Aan de stortingsverplichting is derhalve voldaan.

17-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit heeft de curator nog in onderzoek

17-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-02-2020
1

Nee

18-05-2020
2

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal onderzoek doen naar administratie en bankafschriften.

17-02-2020
1

onderzoek bankafschriften en administratie

18-05-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.800,00

17-02-2020
1

€ 107.631,00

18-05-2020
2

€ 107.699,00

18-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.713,12

18-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

17-02-2020
1

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

17-02-2020
1

35

18-05-2020
2

36

18-08-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.308,30

17-02-2020
1

€ 54.723,93

18-05-2020
2

€ 55.193,93

18-08-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-05-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven alle uit de administratie van gefailleerde bekende crediteuren.
Verw erken van de ingediende vorderingen.

17-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

17-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zal de curator in overleg met de belastingdienst
een beslissing nemen over de verkoop van de bodemgoederen en tot verkoop
overgaan. In dit kader zullen de eigendommen van derden verder in kaart
w orden gebracht.

17-02-2020
1

Verder w ordt onderzoek gedaan naar de verzekeringen en het
huurkoopcontract van de Mercedes Sprinter. Tenslotte zal de curator zich
toeleggen op het onderzoek van de boekhouding en de
rechtmatigheidskw esties.
In de komende verslagperiode zal de inventaris w orden geveild. Verder zal de
curator onderzoek doen naar het contract van de Mercedes Sprinter, de
boekhouding en de rechtmatigheidskw esties.

18-05-2020
2

De veiling heeft plaatsgevonden en de opbrengst is ontvangen op de
boedelrekening.

18-08-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van de curator nog geen uitspraken doen.

17-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-11-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-08-2020
3

