
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Studio John de Gelder B.V., gevestigd op het adres 
Noordenweg 12 te Ridderkerk.

Kamer van Koophandel inschrijving onder nummer 24193980.

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel Kamer van Koophandel hield de onderneming zich bezig met het 
exploiteren van een winkel in fotografische artikelen. Naast de verkoop van en 
kleinhandel in aanverwante artikelen hield de vennootschap zich ook bezig met het 
verzorgen van fotoreportages, ontwikkelen van (pas)foto's en digitale vormgeving.

Omzetgegevens

2017: € 7.675 conform kolommenbalans t/m 31-01-2017
2016: € 161.193 conform kolommenbalans
2015: nnb

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

1) € 0

Verslagperiode

Van 31 januari 2017 tot en met 28 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

35 uren en 7 minuten

Bestede uren totaal

35 uren en 7 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010804:F003

31-01-2017

mr. W.J. Geurts - de Veld

Curator: mr. B.R. Kleij

Insolventienummer: F.10/17/50
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is John de Gelder Holding B.V.
Middellijk bestuurder is de heer J. de Gelder.

1.2 Winst en verlies

2017: € 3782 winst conform kolommenbalans t/m 31-01-2017
2016: € 23.540 winst conform kolommenbalans
2015: nnb

1.3 Balanstotaal

2017: € 58.372 conform kolommenbalans t/m 31-01-2017
2016: € 53.892 conform kolommenbalans
2015: € 34.291 conform uittreksel KvK
2014: € 31.643 conform uittreksel KvK

1.4 Lopende procedures

Er is geen kennis genomen van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringspremies zijn reeds een langere periode niet voldaan ten gevolge 
waarvan de verzekeringen zijn beëindigd. Indien er nog lopende verzekeringen worden 
aangetroffen zullen deze worden beëindigd.  

1.6 Huur

Er werd een winkelruimte gehuurd te Ridderkerk. De huurovereenkomst is na verkregen 
toestemming opgezegd. Er is met de verhuurder overleg gezocht om op korte termijn te 
komen tot een ontruiming van het gehuurde. 

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming is gezien de ontwikkelingen op de markt in tijd en de concurrenten die 
vergelijkbare dienstverlening aanbieden via internet door de tijd ingehaald. De 
dienstverlening is reeds jaren hetzelfde en nimmer afgestemd op de gewijzigde vraag 
van de markt. Het maatwerk dat er aan de klanten in de vorm van fotoreportages wordt 
geboden is zeer beperkt qua omvang en daarvan kan de vennootschap niet bestaan. De 
omzet is al een lange periode niet voldoende om de kosten te dekken. De bestuurder 
heeft gezien de uitzichtloze situatie geen andere mogelijkheid gezien dan het 
faillissement aan te vragen. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

8 februari 2017

2.4 Werkzaamheden

Geen bijzondere werkzaamheden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Nvt

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is een winkelinventaris aangetroffen bestaande uit een toonbank, diverse bureau's, 
computerapparatuur, een kleine voorraad kantoorartikelen/ fotopapier. Voorts is er 
aangetroffen fotoapparatuur bestaande uit een oudere ontwikkelmachine, camera's, 
lenzen en belichtingsapparatuur. Er is inmiddels getaxeerd in het kader van de 
noodzakelijke verkoop van deze activa. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog geen verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De zaken zoals aangetroffen zijn bodemzaken en de fiscus heeft een vordering ter zake 
van de omzetbelasting en de loonbelasting. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen. Hiertoe zijn diverse partijen uitgenodigd 
biedingen te doen. Aan de hand van de interesse en de te ontvangen biedingen zal 
worden bezien of deze interessant zijn of dat er mogelijk een veiling wordt opgestart.    

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verwaarloosbaar zie onder bedrijfsmiddelen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verkoop van de aangetroffen activa in het geheel.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De activiteiten van de vennootschap zijn op en kort na de datum van het uitspreken van 
het faillissement een enkele dag gecontinueerd door de winkel open te houden. In dit 
kader is er een kassaldo ontvangen van € 89,01. Voorts zijn er pinbetalingen ontvangen 
op de Rabobankrekening tot een bedrag van afgerond € 1.000,--. Het eerste bedrag is op 
de boedelrekening gestort en de Rabobank is verzocht de ontvangen betalingen na 
datum faillissement aan de boedel te voldoen.    

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afwikkeling betalingen op bankrekening. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

1) Volgens de kolommenbalans staat er per faillissementsdatum een bedrag van € 
1.760,61 open. Volgens de bestuurder zou dit een lager bedrag zijn. De incasso wordt 
opgevolgd.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

Incasso van het debiteurensaldo.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er werd een rekening courant aangehouden bij de Rabobank zonder kredietfaciliteit. Het 
saldo was ten tijde van het uitspreken van het faillissement nihil.   

De bank heeft ter zake van de huur van het bedrijfspand een huurgarantie afgegeven 
aan de verhuurder van € 3.993,-- en mogelijk heeft de bank uit hoofde hiervan een 
vordering in het faillissement. De bank is verzocht haar positie kenbaar te maken. 

5.2 Leasecontracten

Nvt

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft pandrechten gevestigd op voorraad, vervoermiddelen, debiteuren en 
inventaris. De curator heeft de onderliggende stukken ontvangen en zal deze 
beoordelen.  

5.4 Separatistenpositie

De bank heeft mogelijk pandrechten op de bedrijfsmiddelen doch dit betreffen 
nagenoeg zonder uitzondering bodemzaken.

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog werd er geen kennis genomen van claims uit hoofde hiervan. 

5.7 Retentierechten

Vooralsnog werd er geen kennis genomen van claims uit hoofde hiervan. 

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog werd er geen kennis genomen van claims uit hoofde hiervan. 

5.9 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie en beoordeling van de positie van de bank.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Nvt

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Nvt

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Nvt

6.4 Doorstart: Beschrijving

Nvt

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nvt

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nvt

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Nvt

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Nvt

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2011 tot en met 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekeningen over de jaren 2005 tot en met 2010 zijn echter te laat gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nvt
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volgens het uittreksel Kamer van Koophandel is er bij de oprichting van de B.V. in 2005 
een bedrag van € 18.000,00 aan aandelenkapitaal gestort. Voor zover deze niet zou zijn 
volgestort is deze vordering gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1) In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

1) In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

1) In de komende drie maanden zal het rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. 
De digitale administratie is daartoe veilig gesteld.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog onbekend

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Naar een eerste schatting van de bestuurder € 35.000,--. Het betreft vooral oudere 
vorderingen uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog onbekend

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog onbekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Naar een eerste schatting van de bestuurder 20 stuks.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Naar een eerste schatting van de bestuurder € 25.000,--.   

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie crediteurenpositie. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er werd geen kennis genomen van lopende procedures. 

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

1) Nog niet te overzien.

10.2 Plan van aanpak

1)
- Het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek in de komende drie maanden.
- Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
- Het arrangeren van de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de oplevering van het   
  gehuurde aan de verhuurder.
- Incasso van de debiteuren.
- Inzichtelijk krijgen en de afwikkeling van de positie van de bank.  

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie bij "Plan van aanpak".
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