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Nummer: 3

Datum: 14 april 2015

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:
:

Activiteiten onderneming

Personeel gemiddeld aantal

: de onderneming hield zich bezig met de in- en
verkoop van auto’s, alsmede de exploitatie van een
garagebedrijf met wasserette.
: 2011
€ 3.047.381,-2012
€ 2.600.281,-2013
€ 2.257.090,-:2

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 7 januari 2015 - 6 april 2015
: 7 uren en 30 minuten
: 67 uren en 27 minuten

Omzetgegevens

Auto van der Zee BV
F.17/14/145
8 juli 2014
mr. J.H. van der Meulen
mr. H.J. Idzenga

De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van dit systeem, houdende de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven
een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1).
Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar
tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd
(productie 2).
Opmerking vooraf
In de voorgaande verslagen zijn relevante gegevens betreffende het bedrijf van gefailleerde
(Auto van der Zee BV), alsmede andere omstandigheden betreffende het faillissement, aan de
orde geweest. Per kwartaalverslag zijn in cursiefschrift de ontwikkelingen tijdens de
verslagperiode aan de betreffende kwartaalverslagen toegevoegd.
De bovengenoemde werkwijze wordt in dit kwartaalverslag niet gevolgd.
Voor een overzicht van de relevante feiten wordt in dit kwartaalverslag verwezen naar de
eerdere kwartaalverslagen. In het onderhavig kwartaalverslag worden alleen de relevante
ontwikkelingen tijdens de verslagperiode weergegeven.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Inventarisatie
Directie en organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.1.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.2.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.3.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.4.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.5.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.6.
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.7.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
1
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

2
2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

:2
:2
: 10 juli 2014
:

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2 Verkoopopbrengst
3.3 Hoogte Hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 3.1.
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
:
De bedrijfsmiddelen zijn tezamen met het onroerend goed (hetgeen zich in de boedel van
Automotive Friesland BV bevindt) verkocht. De totale koopsom bedraagt € 565.000,-exclusief BTW.
De kantoorinventaris (bodemgoederen) is verkocht voor € 2.800,-- exclusief BTW.
De bedrijfsinventaris (bodemgoederen) is verkocht voor € 20.700,-- exclusief BTW.
De voorraad (niet-bodemgoederen) is verkocht voor € 1.500,-- exclusief BTW.
De totale koopsom voor de hiervoor weergegeven activa bedraagt derhalve € 25.000,-exclusief BTW.
Het onroerend goed is vanuit het faillissement Automotive Friesland BV verkocht voor
een bedrag ad € 540.000,-- exclusief BTW.
De levering van het bedrijfsactief zal tegelijkertijd met de levering van het onroerend goed
plaatsvinden.
De koopovereenkomst ter zake de roerende goederen en het onroerend goed is op
11 maart 2015 door de curator en koper getekend. De levering staat gepland op 1 mei
2015 of zoveel eerder als partijen nader overeenkomen. De verwachting is dat de
levering eerder zal plaatsvinden dan 1 mei 2015.
3.6
3.7

Verkoopopbrengst
: € 25.000,-- exclusief BTW.
Boedelbijdrage
:
De curator heeft met de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hypotheekhouder in het
faillissement Automotive Friesland BV met betrekking tot bedrijfspand en pandhouder in
het faillissement Auto Van der Zee BV de afspraak gemaakt dat er een boedelbijdrage
betaald wordt voor de totale opbrengst voor wat betreft de verkoop van het registergoed
en de verpande roerende goederen, waarbij aangesloten wordt voor de percentages die
gelden voor de verkoop van registergoederen. Voor het deel van de opbrengst boven
€ 225.000,-- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald, te rekenen over het door de
bank te ontvangen bedrag.
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De Rabobank heeft bij de curator kenbaar gemaakt dat, hoewel er overeenstemming is
bereikt over de bovengenoemde boedelbijdrage, de Rabobank voor wat betreft de
boedelbijdrage voor het deel van de opbrengst boven € 225.000,-- weliswaar 10% als
boedelbijdrage heeft voorgesteld, maar dat dit gebaseerd is op een vergissing. De
Rabobank stelt zich op het standpunt dat zij niet 10% heeft bedoeld, maar 1%. De curator
is met betrekking tot dit punt in overleg getreden met de Rabobank en is in redelijkheid
en van voornoemde afspraak afwijkende een boedelvergoeding overeengekomen. Als
boedelbijdrage voor de verkoop van het totale bedrijfsactief van Auto van der Zee BV en
Automotive Friesland BV is een boedelbijdrage overeengekomen van € 15.900,-exclusief BTW, zijnde een bedrag van € 19.239,-- inclusief BTW. De boedelbijdrage zal
naar rato van de opbrengst verdeeld worden over de faillissementen Auto van der Zee
BV en Automotive Friesland BV.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
:
Het bodemvoorrecht voor de fiscus geldt voor de bodemgoederen, bestaande uit
kantoorinventaris en de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gereedschappen, aanwezig
in de werkplaats.
Werkzaamheden
:
Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
:
Er is een voorraad aanwezig van 9 personenauto’s en een aantal autobanden. De
autobanden zijn tezamen met het onroerend goed, zoals weergegeven in alinea 3.5,
verkocht.
De negen personenauto’s zijn bij koopovereenkomst d.d. 29 augustus 2014 verkocht. Het
gaat om de volgende voertuigen:
een personenwagen, fabrikant Seat, type Ibiza ST, kenteken: 55-NNG-6;
een personenwagen, fabrikant Peugeot, type 107, kenteken: 89-JJG-8;
een bedrijfswagen, fabrikant Renault, kenteken: 14-BL-SV;
een bedrijfswagen, fabrikant Peugeot, kenteken: 77-BD-NP;
een personenwagen, fabrikant Kia, type Cerato, uitvoering 2.0 CRDi EX,
kenteken: 65-RT-FG;
een personenwagen, fabrikant Daewoo, type Tacuma, uitvoering 1.6 vierdeurs,
kenteken: 29-LP-HP;
een personenwagen, fabrikant Renault, type Megane, uitvoering 1.5 dCi tech line,
kenteken: 01-TJ-HL;
een personenwagen, fabrikant Citroën, type C5, uitvoering 2.0 HDi,
kenteken: 28-KVP-5;
een personenwagen, fabrikant Alfa Romeo, type 156 sportwagon, uitvoering 1.9
JTD, kenteken: 08-JV-ZJ.
De koopsom van de voertuigen bedraagt € 21.000,-- inclusief BTW. Betaling van de
koopsom is op 12 september 2014 binnengekomen op de faillissementsrekening. De
levering van de voertuigen heeft pas later plaats kunnen vinden, in verband met het feit
dat de tijdelijke documentnummers en codes van voornoemde voertuigen door het RDW
ter hand gesteld dienden te worden, zodat overschrijving van de voertuigen kon
plaatsvinden. De curator heeft deze tijdelijke documentnummers op 7 oktober 2014
afgegeven. De voertuigen zijn die zelfde datum, te weten op 7 oktober 2014, gevrijwaard
en geleverd aan de koper.
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3.10 Verkoopopbrengst
: € 21.000,-- inclusief BTW
3.11 Boedelbijdrage
:
Verwezen wordt naar de boedelbijdrage genoemd onder 3.7.
Werkzaamheden
:
Andere Activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.
4.1

: zie verslag nummer 2, paragraaf 3.12.
: n.v.t.
:

Debiteuren
Omvang debiteuren
:
Bijgevoegd wordt een overzicht van een Excelbestand waarop weergegeven de stand
van zaken ter zake de debiteuren (productie 3).
De totale debiteurenstand betrof ten tijde van het faillissement € 15.867,12. Het ging hier
om een twintigtal debiteuren. Van deze debiteuren hebben 16 aan hun
betalingsverplichtingen voldaan. Vier debiteuren hebben nog niet of nog niet volledig
betaald. Het betreft de volgende debiteuren:
-

Fix-it Carpolish, openstaand € 6.407,17
Voornoemde vordering vloeit voort uit een huurovereenkomst ter zake een
bedrijfsruimte gelegen aan de Schrijnwerkersstraat 10-12, unit 5 met eigen ingang.
Fix-it Carpolish huurde een gedeelte van de bedrijfsruimte van Auto van der Zee
BV. Fix-it Carpolish verrichtte hier poetswerkzaamheden voor voertuigen.
Tussen Auto van der Zee BV en Fix-it Carpolish is op 1 februari 2011 een
huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimte overeengekomen. De
huurovereenkomst is aangegaan voor vijf jaar en eindigde derhalve op 31 januari
2016.
Fix-it Carpolish heeft de huur tussentijds willen beëindigen. Hoewel de huurperiode
tot 31 januari 2016 doorliep, heeft de directie van Auto van der Zee BV ingestemd
met tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst per 1 juni 2014.
De heer Mahabier van Fix-it Carpolish stelt zich op het standpunt dat de huur
beëindigd is per 1 april 2014. Enig bewijs heeft de heer Mahabier ter zake zijn
stelling hieromtrent tot op heden niet overlegd.
De heer Mahabier heeft bij e-mail d.d. 31 juli 2014 erkend dat er een bedrag
verschuldigd is ad € 3.167,39. De curator heeft bij brief d.d. 20 januari 2015 de heer
Mahabier kenbaar gemaakt dat er aanspraak gemaakt wordt op betaling van het
volledige bedrag ad € 6.407,17.
Bij e-mail d.d. 25 januari 2015 herhaalt de heer Mahabier dat hij verschuldigd is een
bedrag ad € 3.167,39.
Bij e-mail d.d. 16 maart 2015 heeft de curator wederom aanspraak gemaakt op
volledige betaling van het bedrag ad € 6.407,17. Ondanks het feit dat de curator
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een betalingsvoorstel heeft voorgesteld, is er tot op heden geen betaling
binnengekomen op de faillissementsrekening.
De curator zal tot dagvaarding overgaan.
-

Topselect Diensten BV, openstaand € 239,57
Het blijkt zo te zijn dat Topselect Diensten in Utrecht hierover is aangeschreven bij
brieven d.d. 17 juli 2014, 19 augustus 2014, 17 oktober 2014 en 20 januari 2015.
Gebleken is dat de onjuiste partij is aangeschreven. Topselect Diensten in Sneek
had het moeten zijn. Topselect Diensten Sneek is namens de curator bij brief d.d.
10 april 2015, derhalve na faillissementsverslagperiode 3, aangeschreven en is
verzocht om de factuur ad € 239,57 te voldoen, welke volgens de administratie van
Auto van der Zee BV nog open staat. De curator wacht de reactie van
Topselect Diensten BV af.

-

R. Kaspers, openstaand € 1.710,07
De factuur heeft betrekking op reparatiewerkzaamheden aan een Audi A6 van de
heer R. Kaspers. De heer R. Kaspers betwist de factuur verschuldigd te zijn.
De werkzaamheden die door Auto van der Zee BV zijn uitgevoerd, hebben volgens
de heer R. Kaspers er niet toe geleid dat het euvel verholpen is. De curator stelt
zich op het standpunt dat R. Kaspers opdracht gegeven heeft voor de
werkzaamheden en de werkzaamheden ook zijn uitgevoerd. De directie van Auto
van der Zee BV heeft de curator kenbaar gemaakt dat de opdrachtgever voor
aanvang van de opdracht kenbaar is gemaakt dat de reparaties wellicht het
probleem niet zouden verhelpen. Ondanks deze mededeling heeft de heer
R. Kaspers wel opdracht verstrekt voor de werkzaamheden.
De curator stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een
inspanningsverbintenis van de zijde van Auto van der Zee BV. De inspanningen zijn
verricht. De heer R. Kaspers dient te betalen.
Namens de curator is de heer R. Kaspers bij brief d.d. 10 april 2015 aangeschreven
en gesommeerd om tot betaling over te gaan.
De curator verwacht in het volgend faillissementsverslag hierover nader bericht te
kunnen doen.

Tot zover de debiteuren.
4.2

Opbrengst
:
Tot op heden is er een bedrag geïncasseerd ad € 4.356,15. Van voornoemd bedrag is
een bedrag ad € 1.972,87 op de faillissementsrekening gestort. Het andere deel, een
bedrag ad € 2.383,28, is op de bankrekening van de failliet zelf overgeboekt.

4.3

Boedelbijdrage
:
Overeenkomstig de separatistenregeling overeengekomen.
Werkzaamheden
: De curator zal de incassowerkzaamheden voortzetten.
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5.
5.1

Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: verstrekt krediet in rekening-courant € 617.590,13.
5.2 Leasecontracten
:
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten.
5.3 Beschrijving zekerheden
:
Verpanding van:
inventaris;
voorraden;
transportmiddelen;
vordering op derden.
5.4 Separatistenpositie
: zie hiervoor
5.5 Boedelbijdragen
: Verwezen wordt naar alinea 3.7 en 4.3
5.6 Eigendomsvoorbehoud
: zie verslag nummer 2, paragraaf 5.6.
5.7 Reclamerechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten beroepen hebben.
5.8 Retentierechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen hebben.
Werkzaamheden
:
6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
6.2 Financiële vastlegging
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 6.1.
: n.v.t.
:

Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 6.3.
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Er is sprake van een geordende boekhouding. De diensten zijn betrokken bij
Propstra Accountants te Leeuwarden.
7.2 Depot jaarrekeningen
: voldaan
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
: is nog in onderzoek
7.4 Stortingsverpl. aandelen
: Is aan voldaan
7.5 Onbehoorlijk bestuur
: niet van gebleken
7.6 Paulianeus handelen
: niet van gebleken
Werkzaamheden
:
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus
Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren

: UWV ad € 8.800,76
: € 11.166,-: € 3.274,95
: geen
: 21
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8.6
8.7

Bedrag concurrente crediteuren : € 796.752,84 (waaronder vordering Rabobank SneekZuidwestFriesland ad € 617.590,13)
Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend.

9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: nog niet bekend
Plan van aanpak
:
De curator zal verkoop van de roerende goederen afwikkelen en zich bezig houden met
de invordering van de debiteuren. Daarna zal het faillissement waarschijnlijk afgewikkeld
worden.
9.3 Indiening volgend verslag
: 7 juli 2015
Werkzaamheden
:

J.H. van der Meulen,
curator.

Producties:
Productie 1:
Productie 2:
Productie 3:
Productie 4:
Productie 5:
Productie 6:

tijdspecificatie naar activiteit;
tijdsregistratie per tijdschrijfgroep;
Excelbestand stand van zaken debiteuren;
lijst voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen;
tussentijds financieel verslag;
boedelmutatieformulier.
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