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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aquamar BV
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Gegevens onderneming
KvK-nummer 64635015
Vestigingsadres: Kampw ei 8 te (8711 HN) W orkum (bezoekadres)
Postadres: W alstraat 20 61 te (7511 GH) Enschede
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Activiteiten onderneming
Het bouw en, onderhouden en repareren van jachten. Het bedrijf hield zich
met name bezig met interieurbouw in jachten.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
13-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
13-03-2019
1

van
12-2-2019
t/m
13-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22,52 uur

totaal

22,52 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Aquamar BV is opgericht bij akte d.d. 26 oktober
2015, opgemaakt ten overstaan van mr. Pöppunghaus-Oordw ijn, notaris te
Losser. Oprichter is de besloten vennootschap Rheben Holding BV, statutair
gevestigd te Enschede (W alstraat 20 - 61), KvK-nummer 51655330. Rheben
Holding BV voornoemd is sedert 26 november 2015 enig bestuurder (titel:
algemeen directeur, alleen/zelfstandig bevoegd). Enig bestuurder en enig
aandeelhouder van Rheben Holding BV is de heer Arend Jan Rhee, geboren
op 25 februari 1947.
Aandeelhouders in Aquamar BV zijn:
- Rheben Holding BV (nummers 1 tot en met 60 en 101 tot en met 142);
- de heer H.C. van den Berg (nummers 61 tot en met 70 en 185 tot en met
188);
- de heer J.K.F. Gaal (nummers 71 tot en met 80 en 189 tot en met 192);
- de heer F. Gaal (nummers 81 tot en met 90 en 193 tot en met 196);
- de heer J. Steneker (nummers 91 tot en met 100 en 197 tot en met 200);
- de heer W . van der Meer (nummers 143 tot en met 156);
- de heer P. Douma (nummers 157 tot en met 170);
- de heer D. de Boer (nummers 171 tot en met 184).
Al de genoemde personen zijn of w aren w erknemers van Aquamar BV.
Doelstelling van de deelname w as een grotere binding van het personeel bij
het bedrijf, w elke, bij floreren van het bedrijf, bovendien tot een extra
beloning (dividend) zou kunnen leiden.
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Bedrijfshistorie en achtergrond:
Voorheen zijn actief gew eest de navolgende ondernemingen:
- VOF Aquamar Lemmer, KvK-nummer 56134886;
- Aquamar Lemmer (eenmanszaak), KvK-nummer 59682140,
- Aquamar BV, KvK-nummer 01071662.
Al deze ondernemingen zijn gevestigd gew eest aan het adres Klaaskamp 3
te Lemmer. Al deze inschrijvingen zijn beëindigd. Bedoelde ondernemingen
hebben steeds onder leiding gestaan van de gebroeders Van den Berg, van
w ie thans nog in leven is de heer H.C. van den Berg (geboortedatum 27 juni
1949). Hij w as ten tijde van faillissement in dienst van de gefailleerde
vennootschap (datum in dienst 1 april 2016).
De navolgende gegevens ontleent de curator aan mededelingen van de
bestuurder:
Er heeft in het jaar 2015 een bedrijfsovername plaatsgevonden. Rheben
Yachting BV, een (andere) dochtervennootschap van Rheben Holding BV,
heeft bedrijfsactiva gekocht, w elke voorheen behoorden tot het vermogen
van Aquamar BV.
Deze, in 2015 tot stand gekomen koopovereenkomst, heeft de volgende
gegevens:
- verkoper: de besloten vennootschap 'Tiretec BV', KvK-nummer 01109309,
gevestigd te Oudehaske, vertegenw oordigd door de heer S.C. Smits;
- koper: Rheben Yachting BV;
- koopobject: inventaris en goodw ill Aquamar (naam Aquamar, machines,
rollend materieel et cetera);
- koopprijs: € 54.000,--;
- betaalw ijze: 9 aandelen in Rheben Yachting BV, gew aardeerd op € 6.000,-elk, totaal derhalve € 54.000,--.
(Verdere) achtergrond:
Tiretec BV w as gelduitlener (financier) aan/van Aquamar BV (01071662), dit
w as de 'voormalige' Aquamar BV.
De omvang van de vordering van Tiretec BV op het 'oude' Aquamar
(01071662) is onbekend.
Er is toen, in 2015, een driepartijenovereenkomst gesloten w aarbij Tiretec BV
haar vordering jegens het 'oude' Aquamar (uit de leningovereenkomst)
kw ijtschold, en w aarbij Tiretec eigenaar w erd van de aandelen Rheben
Yachting, en w aarbij Rheben Yachting BV eigenaar w erd van de bedrijfsactiva
van het 'oude' Aquamar.
Rheben Yachting BV heeft vervolgens die bedrijfsactiva ter beschikking
gesteld aan het 'nieuw e' Aquamar BV (de thans gefailleerde vennootschap,
KvK-nummer 64635015).
Dit 'ter beschikking stellen' vond plaats op basis van een huurovereenkomst:
- Rheben Yachting BV verhuurder;
- Aquamar BV huurder;
- huurprijs € 1.500,-- per maand;
- ingangsdatum: juni 2015.
Deze huurovereenkomst heeft voortgeduurd tot en met april 2015. Over de
positie daarna: zie de paragraaf inzake 'inventaris' (zie hierna 3.3).

In Aquamar BV w erd ondergebracht:
- de dienstbetrekkingen met de w erknemers;
- de contracten met opdrachtgevers;
- de overeenkomsten met leveranciers et cetera.
Aldus fungeerde Aquamar BV als 'w erkmaatschappij'.
Aanvankelijk vond de bedrijfsexploitatie plaats vanuit de vestiging aan het
adres Klaaskamp 3 te Lemmer. In de loop van het jaar 2016 is de
bedrijfsvoering verplaatst naar een door Aquamar BV van W JH Jachtservice
BV te W orkum gehuurd loodsgedeelte.
Achtergrond:
W JH Jachtservice BV is een aan het adres Kampw ei 8 te W orkum gevestigd
service- en onderhoudsbedrijf voor zeiljachten (met name platbodemjachten;
Lemster aken). Het bedrijf heeft een haven, takelinstallatie, kantoorruimtes,
w interbergingruimte en loodsen voor onderhoud en nieuw bouw .
De reden voor het aangaan van de huurovereenkomst w as het behalen van
synergievoordelen. Aquamar BV als gespecialiseerd
interieurbetimmeringsbedrijf zou voordeel kunnen hebben van via W JH
Jachtservice BV te verw erven opdrachten, nu W JH Jachtservice zich als
'totaalservice' bedrijf in de markt begeeft.
Dit synergievoordeel is in de praktijk niet gerealiseerd - zie hierna paragraaf
1.5.
De heer Rhee hield kantoor te Enschede en w as enige dagen per w eek
aanw ezig op de locatie W orkum.
Administratie w erd bijgehouden door de heer H.C. van den Berg, die te
Lemmer kantoor hield.
Het opmaken van jaarrekeningen (samenstelopdracht), het bijhouden van de
grootboekadministratie en de loonadministratie vond plaats door Countus te
......... (aanvankelijk: Accountantskantoor Kremer & Kremer).

1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Het pakket verzekeringen w as gesloten via tussenpersoon Kuipers
Verzekeringen te Heerenveen. Ondanks verzoek en afspraak heeft Kuipers
Verzekeringen nog geen opgaaf gedaan van de lopende verzekeringen. Naar
de curator door een telefonische mededeling van Kuipers Verzekering
begrepen heeft, zijn er geen verzekeringen meer 'actief' (alle door
premieachterstand beëindigd).
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De curator heeft echter de w erknemersschadeverzekering in stand gehouden
door middel van betaling van achterstallige premies. Reden hiervan is dat de
w erknemers w erkzaamheden aan het project Zenith in pdracht van W JH
Jachtservice BV tijdelijk (tot uiterlijk ultimo maart 2019) voortzetten. Zie
alinea 2.4.

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst gesloten w elke niet schriftelijk is vastgelegd.
Kerngegevens:
- verhuurder: W JH Jachtservice BV te W orkum;
- huurder: Aquamar BV;
- huurobject: timmerw erkplaats en timmerzolder, in loodsgedeelte aan het
adres Kampw ei 10 te W orkum;
- huurprijs: € 5.784,31 exclusief BTW , w aaronder begrepen een
kantinebijdrage, energieverbruik, gas en stroom.
Deze huurovereenkomst is door overeenkomst beëindigd per 1 oktober 2018.
Achtergrond w as het ontstaan van een aanzienlijke huurachterstand ten
laste van huurder (Aquamar BV).
Inventaris:
Zie hiervoor paragraaf 1.1.
De navolgende gegevens zijn ontleend aan mededelingen door de
bestuurder aan de curator:
Rheben Yachting BV verhuurde sedert juni 2015 de inventaris aan de thans
gefailleerde vennootschap Aquamar BV. Huurprijs: € 1.500,-- per maand.
Deze huurovereenkomst heeft voortgeduurd tot en met april 2018.
In of omstreeks april 2018 speelt zich het volgende af:
Rheben Yachting BV had een schuld aan de heer A. Rhee (privé). Deze
schuldpositie beliep een bedrag ad +/- € 450.000,--.
Deze schuld w erd afgebouw d, aldus dat Rheben Yachting BV de inventaris
aan de heer A.J. Rhee privé overdroeg. Daartegenover verstrekte de heer
Rhee privé kw ijting aan Rheben Yachting BV. De ovedrachtsprijs beliep +/- €
35.000,--.
Aquamar is steeds houder gew eest van de inventaris.
De heer Rhee (privé) ving aan te verhuren aan Aquamar BV. Huurprijs: €
1.500,-- per maand.
Dit heeft slechts kort geduurd:
In de zomer van 2018 heeft Tiretec BV te Oudehaske (voor deze: de heer
S.C. Smits) de inventaris gekocht van de heer Rhee (privé). Koopprijs: €
85.000,--. Daarvan is voldaan € 50.000,-- en een bedrag groot € 35.000,-- is
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voldaan door middel van verrekening.
Vervolgens is een huurovereenkomst gesloten tussen Tiretec BV als
verhuurder en de heer Rhee als huurder. De huurprijs beliep € 533,50
exclusief BTW .
De heer Rhee (privé) heeft vervolgens (in zijn positie als huurder) de
inventaris onderverhuurd aan Aquamar. Onderverhuurprijs: € 1.500,-- per
maand.
Steeds is Aquamar houder gebleven van de inventaris; de inventaris bevindt
zich (ook thans nog) in het destijds door Aquamar BV (tot oktober 2018) van
W JH (W orkummer Jachtservice BV) gehuurd loodsgedeelte aan de Kampw ei
10 te W orkum.
Dit is de situatie zoals de curator deze ten tijde van faillissement aantrof.
Het bovenstaande is ontleend aan mededelingen van de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap aan de curator. De curator heeft daarnaast de
schriftelijke huurovereenkomst ontvangen, gesloten tussen Tiretec BV
(verhuurder) en de heer A.J. Rhee (huurder), w elke huurovereenkomst is
ingegaan in oktober 2018. Daarnaast heeft de curator diverse huurfacturen
gezien (betreffende de huurrelatie tussen Rhee (privé) als verhuurder en
Aquamar BV als huurder; periode april 2018 tot en met september 2018). Er
is geen schriftelijk contract betreffende de huurpositie tussen de heer Rhee
(privé) (verhuurder) en Aquamar BV (huurder).

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator verricht onderzoek naar het cijfermateriaal.
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde is de directe oorzaak van
het faillissement gelegen in het volgende:
- gefailleerde w as in het jaar 2018 w erkzaam aan een project betreffende
een schip van het type 'Zenith' (17 meter). Aquamar verrichte deze
w erkzaamheden ingevolge een door haar als aannemer met W JH
Jachtservice als opdrachtgever gesloten aannemingsovereenkomst. De
aanbesteder raakte in de loop van het jaar 2018 ontevreden (terecht of
onterecht, dat w ordt in het midden gelaten) over de voortgang van het w erk.
Er is toen besloten dat een extra bedrijf ingezet zou w orden voor het
timmerw erk (Vlasman Sneek). Aquamar BV heeft deze beslissing
geaccepteerd, hoew el het voor haar een aanmerkelijke vermindering betrof
van de door haar op dit project te realiseren omzet. Volgens de bestuurder
van gefailleerde w as echter de afspraak met W JH Jachtservice BV dat in het
najaar 2018 een tw eetal nieuw e projecten voor schepen in de Zenith klasse
zouden w orden aanbesteed, w aarbij het interieur timmerw erk aan Aquamar
BV w erd toegezegd. Aan Aquamar BV bleek in de loop van het najaar 2018
dat het interieurbouw w erk niet aan haar, maar (ook) aan Vlasman Sneek
w erd opgedragen. Hierdoor zijn ernstige spanningen ontstaan in de relatie
tussen W JH Jachtservice en Aquamar BV.
Overigens liep Aquamar BV reeds lang achter op de verplichtingen jegens
W JH Jachtservice (huurverplichtingen). Volgens opgaaf van W JH Jachtservice
BV heeft laatstgenoemde van Aquamar te vorderen per datum faillissement
een bedrag groot € 82.260,05.
Omdat per saldo W JH Jachtservice BV de enige, althans veruit de
belangrijkste opdrachtgever van Aquamar BV w as, is de omzet van Aquamar
BV als gevolg van (in de visie van Aquamar BV) het niet-nakomen van de
afspraken door W JH Jachtservice BV, gekelderd, hetgeen het faillissement
onvermijdelijk maakte.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-2-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst d.d. maandag 18 februari 2019 met UW V (loongarantieregeling).
Vermeld w ordt dat ingevolge afspraak d.d. 22 februari 2019, de boedel aan
W JH Jachtservice BV beschikbaar stelt de w erkkracht van de navolgende in
dienst zijnde personeelsleden:
- de heer J. Steneker;
- de heer J.K.F. Gaal;
- de heer P. Douma;
- de heer M.H. Hoogland.
De w ettelijke opzeggingstermijn is zes w eken en is ingegaan op 14 februari
2019. De dienstbetrekkingen eindigen dus op donderdag 28 maart 2019. De
genoemde personeelsleden zijn ten tijde van faillissement nog allen
w erkzaam voor het door Aquamar BV aangenomen project 'Van Hilst' (Zenith
17 meter). De ter beschikkingstelling eindigt uiterlijk gelijktijdig met het
beëindigen van de dienstbetrekkingen met Aquamar BV per 28 maart 2019,
(uiteraard) ongeacht of de w erkzaamheden aan het project Zenith al dan niet
voltooid zijn. Er is een vergoeding ten gunste van de boedel
overeengekomen met W JH Jachtservice BV.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
In de boedel bevinden zich geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel bevinden zich geen bedrijfsmiddelen. Verw ezen w ordt naar de
opmerkingen aangaande de inventaris (zie paragraaf 1.1 en 1.4), zulks
behoudens de navolgende items:
- een freesmachine, aangeschaft op 26 oktober 2016;
- enige kantoormeubelen, aangeschaft op 26 oktober 2016.
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De curator onderzoekt w aar deze machines zich bevinden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, nu gefailleerde per datum faillissement niet meer over
een eigen bodem beschikte.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nu zich in de boedel geen bedrijfsmiddelen bevinden, kan volstaan w orden
met een verw ijzing naar hetgeen hiervoor onder paragraaf 3.3
(respectievelijk paragraaf 1.2 en 1.4) over de inventaris is opgemerkt.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden:
Aanvankelijk kocht Aquamar BV haar eigen, voor uitvoering van
w erkzaamheden, benodigde materialen in. Gaandew eg, in de loop van 2018,
is dit veranderd aldus dat de opdrachtgever (W JH Jachtservice BV) voor
aankoop materialen zorgdroeg. Per faillissementsdatum bevinden zich geen
voorraden in de boedel.
Onderhanden w erk:
- Project Zenith 17 meter Opdrachtgever: W JH Jachtservice W orkum, als
hoofdaannemer voor Van Hilst Amsterdam;
- w erk 'Bonuto 50'. Dit betreft een schip, eigendom van de heer Nebenfuhr te
Stuttgart, Duitsland. Het schip, w aaraan door Aquamar BV (nog) geen te
factureren w erkzaamheden zijn verricht, bevindt zich in de loods van W JH
Jachtservice te W orkum. Er is sprake van een geschil met betrekking tot de
verschuldigdheid van stallingskosten (vordering W JH Jachtservice), w elke
vordering door W JH Jachtservice is gefactureerd aan de heer Nebenfuhr. De
boedel staat buiten deze kw estie.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aanw ezig in dit faillissement
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 100.000,00
Coöperatieve Rabobank U.A. Utrecht heeft een vordering ad € 100.000,-jegens gefailleerde. Er zijn voor deze vordering zekerheden gegeven:
- verpanding van roerende zaken, immateriële activa en vorderingen blijkens
onderhandse akte d.d. 6 februari 2019; vanw ege de datum, enige dagen
voor faillissement, kan de curator zich op het standpunt stellen dat sprake is
van paulianeuze zekerheidstelling; feitelijk echter treft de zekerheidstelling
geen activa, zodat deze discussie niet gevoerd hoeft te w orden;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van Rheben Holding BV, Rheben Yachting BV
en de heer A.J. Rhee;
- een eerste hypothecaire inschrijving op een stalen motorjacht, w elk
hypotheekrecht is gevestigd door Rheben Yachting BV.
De bank zal zelf contact nemen met derdezekerheidgevers om nadere
afspraken te maken. Een en ander valt buiten de bemoeienissen van de
curator.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Ja; met De Lage Landen Vendorlease BV is op 2 mei 2018 een financiële
lease-huurkoopovereenkomst gesloten voor een Altendorf F45.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor 5.1.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op retentierecht hebben gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op reclamerechten hebben gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ngo in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstellingsverklaring jaarrekening 2017.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
UW V: nog niet opgegeven.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 102.341,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet opgegeven.

13-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 100.000,00
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Rabobank

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5
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Tot heden bij curator opgegeven: zie bijgevoegde lijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.606,99
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Tot heden bij curator opgegeven: zie bijgevoegde lijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek rechtmatigheid. Afw ikkeling overeenkomst met W JH. Onderzoek
mogelijke aanspraken jegens derden. Daarna opheffing.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1 jaar
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10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en 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.

Bijlagen
Bijlagen

13-03-2019
1

