
Algemeen

Gegevens onderneming

D&Y Consultancy B.V. voorheen genaamd Regeer Grootkeukentechniek B.V. 
kantoorhoudende aan de Honderdland 384 te Maasdijk.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen 
en ijzerwaren.  
Dit stemt naar het oordeel van de curator niet geheel overeen met de daadwerkelijke 
activiteiten. Er werden hoofdzakelijk complete keukens verkocht aan 
horecagelegenheden.

Omzetgegevens

Blijkens de voorlopige administratie:
2016 € 784.554,97
2017 €   19.883,61

Personeel gemiddeld aantal

Vier.

Saldo einde verslagperiode

2.500,00

Verslagperiode

7 maart 2017 tot en met 6 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

30,20 uur
curator 15,90 uur (factor 1,0)
medewerkers 1,60 uur (factor 0,8)
faillissementsmedewerkers 1,70 en 10,90 uur (factor 0,4 en 0.6)

Bestede uren totaal

30,20 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011536:F001

07-03-2017

mr. A.M. van Kalmthout

Curator: mr. P.C.M. Ouwens

Insolventienummer: F.10/17/120
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer H. Regeer. Enig aandeelhouder is H. Regeer Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

Volgens de voorlopige cijfers:
2016 € 224.382,36 winst 
2017 €    7.989,08 verlies

1.3 Balanstotaal

Volgens de voorlopige cijfers:
2016 € 1.272.825,84
2017 € 1.289.053,59

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zullen zo spoedig mogelijk worden opgezegd.

1.6 Huur

De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder gaan de zaken al een aantal jaar steeds minder goed. Dit werd 
vooral duidelijk in de tweede helft van 2016. Het afgelopen half jaar zou het bestuur 
onderhandeld met drie grote partijen om tot overname of fusie te komen. Dat is niet 
gelukt waarop het faillissement volgde.

De curator onderzoekt deze gang van zaken nog.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Vier personeelsleden deels parttimers.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Vier.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Acht maart 2017.

2.4 Werkzaamheden

Het personeel is na verkregen toestemming rechter-commissaris ontslagen. Een en 
ander is vervolgens geregeld met de afdeling WW van het UWV. 
De curator voorziet voor dit onderdeel geen nadere werkzaamheden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Ter plaatse werd op de begane grond een werkplaats aangetroffen en op de 1e etage 
een  kantoor. Bovendien beschikte de onderneming over een tweetal voertuigen. 

De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de ING Bank N.V. De curator is door de ING Bank 
N.V. verzocht om de goederen onderhands te verkopen doch de daarvoor in het 
vooruitzicht gestelde boedelbijdrage was naar het oordeel van de curator te laag en 
stond niet in verhouding tot de met de verkoop gemoeide kosten. De ING Bank N.V. 
heeft vervolgens besloten haar pandrechten prijs te geven, behoudens op de 
voertuigen welke goederen door ING Bank in vuistpand zijn genomen. 

De curator heeft de goederen laten taxeren en opdracht gegeven op de goederen te 
laten veilen op een internetveiling. 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met de ING Bank is overeengekomen dat zij zelf haar pandrecht op de voertuigen uit zal 
winnen en afstand doet van haar pandrecht op de overige zaken. Bovendien zal de ING 
Bankeen pro rata parte deel van de taxatiekosten dragen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- veilen bedrijfsmiddelen; 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In de werkplaats werd een voorraad keukenapparatuur en RVS-keukenonderdelen 
aangetroffen. Deels betreft dit gebruikt materiaal. De goederen zijn getaxeerd en worden 
per internetveiling verkocht.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog geen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Ook de voorraden zullen ter plaatse worden geveild middels een internetveiling.

3.15 Andere activa: Beschrijving

1. Voor de immateriële activa (mobiel telefoonnummer, vast telefoonnummer, website 
met url en klantenbestand) bleek concrete belangstelling te bestaan. Deze zaken zijn na 
verkregen toestemming van de rechter-commissaris verkocht.
2. Uit de voorlopige administratie bleek een rekening-courant vordering op de 
bestuurder en diens vennootschap. De adviseur van de bestuurder heeft aangegeven 
dat dit voor een groot deel is ontstaan door incorrecte boekingen van de 
managementfee. De bestuurder werkt de administratie alsnog bij.
3. Voor het overige vindt nog onderzoek plaats naar wellicht andere activa.  

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Voor de immateriële activa moet € 5.000,00 worden betaald waarvan tot op heden de 
helft is voldaan.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

1. Incasso 2e helft koopsom.
2. Incasso resterende rekening-courant vordering.
3. Onderzoek administratie.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de aangeleverde voorlopige administratie zouden er geen vorderingen op 
handelsdebiteuren zijn.

4.2 Opbrengst

Geen.

4.3 Boedelbijdrage

Geen.

4.4 Werkzaamheden

De curator onderzoekt dit.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank € 254.114,46 

5.2 Leasecontracten

- een financial lease overeenkomst op een voertuig. De restvordering bleek hoger dan 
de getaxeerde waarde van de auto zodat de curator de auto heeft laten ophalen door de 
leasemaatschappij. 

5.3 Beschrijving zekerheden

- ING Bank heeft pandrechten op vorderingen, voorraad en inventarisgoederen. Zoals 
vermeld in het hoofdstuk 'activa' heeft de bank de pandrechten op twee voertuigen 
uitgeoefend en afstand gedaan van de overige pandrechten. 

5.4 Separatistenpositie

ING Bank als pandhouder op de voertuigen. 
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5.5 Boedelbijdragen

ING Bank zal pro rata parte bijdragen in de taxatiekosten. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

enkele eigendomsvoorbehouden zijn kenbaar gemaakt en worden door de curator 
beoordeeld en afgewikkeld. 

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

Geen bijzondere werkzaamheden voorzien op dit vlak.  

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) 
Door de bestuurder is een administratie aangeleverd die naar zijn zeggen nog niet 
geheel was bijgewerkt. De curator heeft hierop vastgelegd wat er was en vervolgens de 
bestuurder in de gelegenheid gesteld om de administratie bij te werken.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015 op 09-02-2017 (iets te laat)
2014 op 18-02-2016 (iets te laat)
2013 op 17-06-2014
2012 op 11-10-2013
2011 op 12-03-2013
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De onderneming is in 2001 opgericht. Een eventuele vordering ter zake zou zijn 
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1) In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

1) In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

1) Nader administratief onderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.647,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

8.4 Andere pref. crediteuren

PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1) Zeven crediteuren hebben inmiddels een voorlopig erkende vordering ingediend. Eén 
vordering wordt betwist nu er volgens de bestuurder verrekend kan worden met 
provisie tegoeden. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1) € 34.916,00 voorlopig erkend en € 51.026,27 voorlopig betwist.

Pagina 7 van 8

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

07-04-2017Datum:Nummer: 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

8.8 Werkzaamheden

1)  Alle bekende schuldeisers zijn aangeschreven. De curator voorziet geen bijzondere 
werkzaamheden voor dit onderdeel.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien. 

10.2 Plan van aanpak

1) 
- verkoop activa; 
- onderzoek administratie en overleg daarover met het bestuur;

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen 3 maanden na heden

10.4 Werkzaamheden
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