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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bench B.V. 25-05-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bench B.V., 
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6657 CP) Boven-Leeuwen aan de 
Waterstraat 6 (KvK-nummer 11066003), hierna te noemen: "Bench".

25-05-2018 
 2

Meubelfabriek. 25-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 797.491,00 € 57.582,00 € 318.448,00

2014 € 773.254,00 € 40.369,00 € 320.693,00

2015 € 1.318.075,00 € -654,00 € 296.456,00

2016 € 1.150.436,00 € -237.050,00 € 183.737,00

2017 € 766.847,00 € -176.259,00 € 147.226,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 24-08-2018
Insolventienummer F.05/18/48
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000024955:F001
Datum uitspraak 30-01-2018

R-C mr. JSW Lucassen
Curator Mr. C.F.H. Donners



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De omzetstijging in 2015 is te verklaren doordat Bench eind 2014 het failliete 
3B Meubel B.V. uit een faillissement heeft overgenomen. De curator verw ijst in 
dat kader naar de uiteenzetting onder het kopje "Oorzaak faillissement".

25-05-2018 
 2

9 25-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 174.725,60

25-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 118.250,67

24-08-2018
 3

van
27-2-2018

t/m
25-5-2018

25-05-2018 
 2

van
26-5-2018

t/m
23-8-2018

24-08-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

2 34,90 uur

3 9,10 uur

totaal 44,00 uur

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 190,7 uur 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

25-05-2018 
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Tijdens de afgelopen verslagperiode is 9,1 uur aan dit faillissement besteed. 
De in totaal bestede tijd door de curator en zijn collega's komt hiermee op 
199,80 uur.

24-08-2018
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bench is opgericht op 14 juli 2006 (tot 25 oktober 2012 was de statutaire 
naam van de vennootschap "Multitrading B.V."). Per datum faillissement was 
de heer A.E.G.M. Mulders enig bestuurder van Bench. Mulficom B.V. is enig 
aandeelhouder van Bench. De heer Mulders, voornoemd, is enig 
aandeelhouder en enig bestuurder van Mulficom B.V. 

Tot 28 november 2016 was Mulbel B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van 
Bench. De aandelen van Mulbel B.V. zijn (indirect) in handen van de heer 
Mulders, voornoemd, en van zijn broer. De heren Mulders zijn indirect enig 
bestuurder van Mulbel B.V.

25-05-2018 
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Er zijn geen lopende procedures. 25-05-2018 
 2

VERSLAG 1:
De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. In 
verband met de voortzetting van de onderneming gedurende het faillissement 
zijn deze verzekeringen vooralsnog voortgezet. Nu de voortzetting van de 
onderneming kort voor het uitbrengen van dit verslag is geëindigd, zal de 
curator op korte termijn alle lopende verzekeringen beëindigen.

VERSLAG 2:
De curator heeft inmiddels alle lopende verzekeringen beëindigd.

25-05-2018 
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VERSLAG 1:
Bench huurt bedrijfsruimten met buitenterrein aan de Waterstraat 6 en 
Tesstraat 3 te Boven-Leeuwen. Het gehuurde is door Bench gehuurd met 
inbegrip van bedrijfsinventaris, zijnde het volledige machinepark, 
gereedschappen en kantoorinventaris. De huurovereenkomst is inmiddels, in 
overleg met de verhuurder, beëindigd per 14 maart 2018.

Bench verhuurde een klein gedeelte van de bedrijfsruimten onder. Deze 
onderhuurovereenkomst eindigt per 1 maart 2018.

VERSLAG 2:
De onderhuurder heeft nog een bedrag van € 550,00 aan de 
faillissementsboedel voldaan uit hoofde van de huur over de maanden januari 
en februari 2018.

25-05-2018 
 2



VERSLAG 1:
Het bestuur van Bench heeft over de oorzaak van het faillissement het 
volgende tegenover de curator verklaard.

Hoewel Bench reeds in 2006 is opgericht, heeft de vennootschap tot het jaar 
2012 feitelijk geen activiteiten verricht. Op 4 juli 2012 heeft Bench de 
intellectuele eigendomsrechten verkregen van modellen van meubels die onder 
de naam Bench worden verkocht. Deze rechten werden op dat moment te 
koop aangeboden omdat het bedrijf dat deze rechten exploiteerde, was 
gefailleerd. Vanaf dat moment heeft Bench meubels onder de naam Bench 
geproduceerd en verkocht.

In december 2014 heeft Bench het gefailleerde 3B Meubel B.V. doorgestart. 3B 
Meubel B.V. was een zustervennootschap van Bench en produceerde, vanuit 
dezelfde locatie als Bench, meubels onder de naam "3B". Na deze overname 
produceerde Bench derhalve meubels onder de namen 3B en Bench. Deze 
meubels werden vrijwel uitsluitend geproduceerd voor w inkeliers. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen werden meubels in opdracht van particulieren 
geproduceerd.

De omzet van Bench is in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen (de 
omzetstijging die zichtbaar is in het jaar 2015 is het gevolg van de overname 
van 3B). Een reden voor de omzetdaling is dat de meubels van 3B met name in 
trek zijn bij ouder publiek en w inkeliers slechts in beperkte mate adverteren 
voor deze meubels. Daarnaast is de broer van de bestuurder van Bench op 28 
november 2016 als (indirect) bestuurder en aandeelhouder van Bench 
teruggetreden, terw ijl hij tevens verantwoordelijk was voor de 
salesactiviteiten. Het is Bench niet gelukt om voor hem een capabele vervanger 
te vinden.

Ondanks diverse inspanningen is het Bench ook niet gelukt om een relevante 
omzet in Duitsland en Zwitserland te behalen. In deze landen maakte Bench 
gebruik van handelsagenten maar deze agenten verkochten amper meubels 
van Bench.

De panden van Bench zijn veel te groot voor de bedrijfsactiviteiten die in de 
panden worden verricht. Om die reden is Bench op zoek gegaan naar een 
beter passende bedrijfsruimte en is de eigenaar van de panden, Mulbel B.V., 
op zoek gegaan naar een koper voor de panden. Mulbel B.V. heeft de panden 
uiteindelijk verkocht en de levering hiervan staat gepland voor 14 maart a.s. 
Het is Bench niet gelukt om een geschikte en goedkopere bedrijfslocatie te 
vinden.

Daarnaast is Bench op 15 november 2017 in een Duitse procedure veroordeeld 
tot betaling van een bedrag van ruim € 70.000 aan de curator van haar 
gefailleerde Duitse handelsagent. Deze schuld, in combinatie met de 
verlieslatende exploitatie en de problematiek met betrekking tot de 
huisvestiging, heeft het bestuur van Bench uiteindelijk doen besluiten om het 
eigen faillissement aan te vragen. 

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van het 
bestuur van Bench.

VERSLAG 2:
De curator heeft vooralsnog geen reden om te tw ijfelen aan bovenstaande 
lezing van het bestuur van Bench.

25-05-2018 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
9

Per datum faillissement had Bench 9 werknemers in dienst.

25-05-2018 
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Personeelsleden
9

25-05-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

2-2-2018 9

totaal 9

Opstellen en versturen ontslagbrieven, bijeenkomst personeel en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur

25-05-2018 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

-

totaal € 0,00 € 0,00

Bench heeft geen onroerende zaken in eigendom. 25-05-2018 
 2



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. 25-05-2018 
 2

VERSLAG 1:
Met uitzondering van een koffieautomaat en een beursstand, huurt Bench de 
volledige bedrijfsinventaris, gereedschappen en machinepark van Mulbel B.V.

25-05-2018 
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De beursstand bleek uiteindelijk onverkoopbaar en is als afval afgevoerd. De 
koffieautomaat is verkocht voor een bedrag van € 290.

24-08-2018
 3

VERSLAG 1:
Uitsluitend ten aanzien van een koffieautomaat is sprake van een fiscaal 
bodemvoorrecht.

25-05-2018 
 2

Inventarisatie en taxatie, onderhandeling en verkoop. 25-05-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Showroom- en handelsvoorraad € 53.200,00 € 11.200,00

Fauteuil € 578,00

totaal € 53.778,00 € 11.200,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

VERSLAG 1:
De curator heeft een showroomvoorraad aangetroffen die bestaat uit een 
groot aantal meubels en accessoires. Daarnaast heeft de curator een 
handelsvoorraad aangetroffen, bestaande uit houten halffabrikaten, rompen, 
leer, stoffen en overige materialen die in het kader van het productieproces 
van meubels worden gebruikt.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stonden er 6 orders gereed 
voor verzending. Daarnaast was er nog sprake van de nodige lopende orders. 
De curator verw ijst terzake naar het onderdeel "Doorstart / voortzetten 
onderneming".

In het kader van de voortzetting van de onderneming is een gedeelte van de 
voorraad verbruikt, dit gedeelte is niet begrepen in dit bedrag maar is 
onderdeel van de opbrengst van de voortzetting van de onderneming.

Ook de opbrengst van de orders die gereed stonden voor verzending is 
onderdeel van de opbrengst van de voortzetting van de onderneming.

25-05-2018 
 2

Zoals uit het onderdeel "Debiteuren" blijkt, is één debiteurenvordering ter 
hoogte van € 1.320 niet incasseerbaar. Deze factuur had betrekking op een 
door een Duitse handelsagent van Bench verkochte fauteuil. Volgens deze 
agent was de fauteuil door de betreffende koper teurggebracht en was de 
koper niet bereid om de factuur te betalen. 

Uiteindelijk heeft de agent een andere koper voor de fauteuil gevonden en is 
de fauteuil, na aftrek van de commissie voor de betreffende agent, door de 
curator verkocht voor een bedrag van € 578.

24-08-2018
 3

Inventarisatie en taxatie, onderhandeling en verkoop. 25-05-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Creditsaldo ABN AMRO Bank € 9.489,16

Kasgeld € 570,72

Opbrengst verkoop IE-rechten en overige
immateriële activa

€ 35.000,00

Auto (eigendom) € 1.000,00

Auto (lease) + 2 stoelen € 7.100,00

totaal € 53.159,88 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

VERSLAG 1:
Bench houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank, welke bankrekening 
per datum faillissement een creditsaldo van € 9.489,16 vertoonde. Daarnaast 
heeft de curator € 570,72 kasgeld aangetroffen.

Bench is eigenaar van intellectuele eigendomsrechten van meubelen die onder 
de namen "3B" en "Bench" worden verkocht. Deze rechten zijn in het kader 
van de doorstart verkocht.

Daarnaast heeft Bench nog een bedrijfsauto in eigendom. De curator zal deze 
auto verkopen.

VERSLAG 2:
De curator heeft de bedrijfsauto verkocht voor een bedrag van € 1.000,00 
exclusief BTW.

Daarnaast heeft de curator een auto die werd geleased verkocht voor een 
bedrag van € 7.100,00 exclusief BTW. Aan dezelfde koper heeft de curator ook 
2 stoelen verkocht, welke koopsom (van € 100,00) tevens in voornoemd 
bedrag is begrepen. Met voornoemde koopsom heeft de curator de resterende 
vordering van de leasemaatschappij, € 5.136,02, ingelost.

25-05-2018 
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Inventarisatie en taxatie, onderhandeling en verkoop. 

Totaal aan activa bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,2 uur

25-05-2018 
 2

Totaal aan activa bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 24-08-2018
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Pre-faillissements debiteuren € 38.375,29 € 36.888,64

Boedeldebiteuren € 70.563,33 € 70.256,44

totaal € 108.938,62 € 107.145,08 € 0,00

VERSLAG 1:
Per datum faillissement had Bench een bedrag van ca. € 45.000,00 van haar 
debiteuren te vorderen. Op één vordering van € 1.320,00 na zijn alle 
debiteurenvorderingen inmiddels voldaan.

VERSLAG 2:
In het eerste verslag is opgenomen dat de omvang van de debiteuren € 
45.000 bedraagt. Hierin waren echter ook enkele facturen meegenomen die op 
de datum van het faillissement zijn verstuurd. In het bovenstaande is een 
splitsing gemaakt tussen de prefaillissementsdebiteuren en de 
boedeldebiteuren.

De vordering van € 1.320,00 blijkt niet incasseerbaar. De curator zal terzake 
dan ook geen  verdere incassomaatregelen nemen.

Het (kleine) verschil tussen de omvang van de debiteuren en de uiteindelijke 
opbrengst, is te verklaren doordat de debiteuren van Bench een 
betalingskorting van 2% ontvingen indien zij de openstaande facturen binnen 
een bepaalde termijn voldeden.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

25-05-2018 
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Inventarisatie en incasso debiteuren. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,3 uur

25-05-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 24-08-2018
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Er is in dit faillissement geen sprake van een bancaire vordering.

25-05-2018 
 2



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

VERSLAG 1:
De curator heeft een financial leasecontract voor een Renault Master 
aangetroffen. Mogelijk is sprake van een overwaarde en zal de curator de 
resterende leasetermijnen inlossen. De curator komt hier in zijn volgende 
verslag op terug.

VERSLAG 2:
Er is inderdaad gebleken dat sprake was van een overwaarde. Om die reden 
heeft de curator de auto verkocht. Met de verkoopopbrengst is de vordering 
van de leasemaatschappij, ad € 5.136,02, door de curator voldaan. Voor de 
verkoopopbrengst van deze auto verw ijst de curator naar onderdeel 3, 
"Andere activa".

25-05-2018 
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VERSLAG 1:
Mulficom B.V. heeft in 2014 twee geldleningen van in totaal € 80.000,00 aan 
Bench verstrekt. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze geldleningen 
heeft Mulficom pandrechten verkregen op:

- alle huidige en toekomstige voorraden inclusief onderhanden werk;
- alle vorderingen van Bench op derden

25-05-2018 
 2



5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

VERSLAG 1:
De curator heeft met Mulficom de volgende afspraken gemaakt:

- De volledige verpande voorraad is door de curator verkocht voor een bedrag 
van € 53.200,00 exclusief BTW. De netto-verkoopopbrengst, verminderd met 
een boedelbijdrage van € 11.200,00 exclusief BTW, komt aan Mulficom toe.

- In het kader van de voortzetting van de onderneming heeft Mulficom recht op 
30% van het daadwerkelijk ontvangen netto-factuurbedrag met een maximum 
van € 13.000,00 in verband met het verbruik van verpande voorraad. Dit 
percentage is berekend op basis van de kosten van het maken van een 
meubel die, gezien de jaarcijfers van Bench, voor ongeveer 30% bestaan uit 
materiaal. Op het aan Mulficom toekomende bedrag komt in mindering: de door 
de faillissementsboedel betaalde materiaal-/bewerkingskosten, 30% van de 
kosten van de nutsvoorzieningen vanaf datum faillissement en 30% van de 
door de faillissementsboedel betaalde beveiligingskosten.

- De taxatiekosten komen voor rekening van Mulficom.

- Het pandrecht op de vorderingen van Bench op derden is gedeeltelijk door de 
curator betw ist. De curator is, in het licht van alle afspraken, met Mulficom 
overeengekomen dat het pandrecht op de debiteuren is vervallen.

VERSLAG 2:
De curator heeft inmiddels de verkoopopbrengst van de voorraad, verminderd 
met de boedelbijdrage, aan Mulficom voldaan. 

In verslag 1 is abusievelijk opgenomen dat Mulficom recht heeft op een 
maximaal bedrag van € 13.000,00 in verband met het verbruik van de 
verpande voorraad. Het afgesproken bedrag bedraagt echter € 13.500,00. De 
curator verwacht dat dit maximale bedrag aan Mulficom zal worden uitgekeerd.

25-05-2018 
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De curator heeft berekend dat Mulficom inderdaad recht heeft op het 
maximale bedrag van € 13.500. Dit bedrag is dan ook inmiddels door de 
curator aan Mulficom betaald.

24-08-2018
 3

Er zijn geen rechtsgeldige eigendomsvoorbehouden geclaimd. 25-05-2018 
 2

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 25-05-2018 
 2

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 25-05-2018 
 2



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

€ 11.200,00 25-05-2018 
 2

Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden, overleg met pandhouder en 
leasemaatschappij, overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1 uur

25-05-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 24-08-2018
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

VERSLAG 1:
De curator heeft de onderneming van Bench tot en met 23 februari 2018 
voortgezet. Hierna is de onderneming gestaakt. De curator heeft de 
onderneming voortgezet om zodoende een aantal lopende orders af te kunnen 
maken, de schade voor opdrachtgevers te beperken en om de waarde van de 
onderneming voor een doorstart zoveel mogelijk te behouden. Voor de 
afspraken met de pandhouder, Mulficom, verw ijst de curator naar het 
bovenstaande (5.4 "Separatistenpositie").

25-05-2018 
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6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

VERSLAG 1:
Aangezien de onderneming kort voor het uitbrengen van dit verslag is 
gestaakt, kan de curator in dit verslag nog geen definitief financieel verslag 
uitbrengen. Het is in ieder geval duidelijk dat de faillissementsboedel in het 
kader van de voortzetting van de onderneming meer dan € 50.000,00 
(exclusief BTW) heeft ontvangen.

De netto-opbrengst van de voortzetting voor de faillissementsboedel zal 
echter lager zijn omdat van voornoemd bedrag ook de kosten van de 
voortzetting dienen te worden voldaan (verzekeringen, nutsvoorzieningen, 
beveiligingskosten, materiaalkosten e.d.) en een gedeelte dient te worden 
afgedragen aan de pandhouder.

De curator zal in het volgende verslag de exacte cijfers opnemen.

VERSLAG 2:
Na datum faillissement is voor een bedrag van € 59.905,62 exclusief BTW 
gefactureerd, waarvan, door een aantal betalingskortingen, een bedrag van € 
59.626,75 exclusief BTW is ontvangen. Dit ontvangen bedrag is als volgt onder 
te verdelen: 
€ 6.333,46: facturen die op datum faillissement zijn opgemaakt en verstuurd;
€ 550,00: huur van de onderhuurder over januari en februari 2018;
€ 15.684,03: orders die op datum faillissement reeds gereed waren; 
€ 34.576,30: orders die na datum faillissement nog zijn geproduceerd;            
€ 1.735,00: showroommeubels die gedurende de voortzetting zijn verkocht; 
€ 747,93: meubels die in consignatie waren gegeven en gedurende de 
voortzetting zijn verkocht.

Op deze opbrengst komen de navolgende kosten in mindering:
- € 3.414,93: betaalde kosten voor het produceren van de meubels (zoals de 
inkoop van voorraad);
- ca. € 3.600: overige betaalde kosten, zoals verzekeringspremies, 
beveiligingskosten en energiekosten. 

De voortzetting heeft de faillissementsboedel - zonder rekening te houden met 
de afdracht aan de pandhouder van € 13.500 - een netto bedrag van ca. € 
46.000,00 opgeleverd. Dit bedrag is berekend door het ontvangen bedrag van 
€ 59.626,75 te verminderen met de betaalde facturen die op 
faillissementsdatum zijn verstuurd, de door de onderhuurder betaalde huur en 
de betaalde kosten. Daarnaast is door de voortzetting de waarde van de 
onderneming van Bench zoveel mogelijk behouden, zodat in het kader van de 
doorstart een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst kon worden gerealiseerd.
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Diverse overleggen bestuurder en werknemers, communicatie met leveranciers 
en klanten, overige voorkomende werkzaamheden.

25-05-2018 
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Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

VERSLAG 1:
Er hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld die interesse hadden in 
een (vorm van een) doorstart van de onderneming van Bench. Het betrof 
uitsluitend externe partijen. De huidige bestuurder/aandeelhouder was niet 
geïnteresseerd in een doorstart.

Uiteindelijk hebben negen partijen een geheimhoudingsovereenkomst 
getekend en heeft de curator hen een bidbook met bedrijfsinformatie 
toegestuurd. Vervolgens heeft de curator deze partijen in de gelegenheid 
gesteld om een herroepelijk bod uit te brengen. Hierna is de curator met de 
drie hoogste bieders nader in overleg getreden. Deze partijen heeft de curator 
in staat gesteld om het bedrijf van Bench te bezichtigen. Tevens heeft de 
curator met hen een bespreking gevoerd. Vervolgens hebben deze partijen 
een onherroepelijk bod uitgebracht.

Uiteindelijk heeft Castelijns Holding het hoogste bod uitgebracht en is een 
groot deel van de activa van Bench aan Castelijns Holding verkocht voor een 
totaalbedrag van € 50.000,00, zijnde:

- goodwill, IE-rechten en overige immateriële activa (3B en Bench) voor een 
totaalbedrag van € 35.000,00;
- de handelsvoorraad (dit betrof een partij hout, rompen, schuim, leer en 
overige roerende zaken die kwalificeren als handelsvoorraad, niet zijnde 
showroomvoorraad en voorraad gereed product), voor een bedrag van € 
14.000,00;
- drie meubels voor een bedrag van € 1.000,00.

Daarnaast heeft Castelijns Holding toegezegd in gesprek te gaan met de 
werknemers van Bench over een arbeidsovereenkomst. Aangezien er al drie 
werknemers een nieuwe baan hebben geaccepteerd en Castelijns Holding het 
bedrijf zal voortzetten op een andere locatie waardoor de meeste werknemers 
ver zouden moeten reizen, verwacht de curator dat maximaal één werknemer 
van Bench bij Castelijns Holding in dienst zal treden.

Aangezien Castelijns Holding geen interesse had in de volledige 
showroomvoorraad en voorraad gereed product, heeft de curator deze 
voorraad verkocht aan een andere partij voor een totaalbedrag van € 
36.500,00. Deze partij had ook meegeboden in het kader van de doorstart, 
maar had op de overige activa een lager bod uitgebracht dan Castelijns 
Holding.

25-05-2018 
 2

Zie bovenstaand. 25-05-2018 
 2

€ 86.500,00 25-05-2018 
 2



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

€ 11.200,00

Exclusief BTW.

25-05-2018 
 2

Inventarisatie doorstartkandidaten, opstellen bidbook, overleg 
doorstartkandidaten, onderhandeling doorstarter, opstellen activa-
overeenkomsten en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd voortzetten/doorstarten tijdens verslagperiode: 4,8 uur

25-05-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

VERSLAG 1:
De curator heeft inmiddels een gedeelte van de boekhouding van het bestuur 
van Bench ontvangen. Op het eerste gezicht maakt de boekhouding een 
verzorgde indruk. De curator zal nader onderzoeken of het bestuur van Bench 
aan de boekhoudverplichting heeft voldaan.

VERSLAG 2:
De curator heeft zijn onderzoek naar de boekhouding van Bench nog niet 
afgerond.

25-05-2018 
 2

De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar de 
boekhouding van Bench af te ronden.

24-08-2018
 3

VERSLAG 1:
Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Aan de publicatieverplichting is 
derhalve voldaan.

25-05-2018 
 2

VERSLAG 1:
Niet van toepassing.

25-05-2018 
 2

VERSLAG 1:
Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.

25-05-2018 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

VERSLAG 1:
De curator dient nog nader te onderzoeken of in dit faillissement sprake is van 
onbehoorlijk bestuur.

VERSLAG 2:
Vooralsnog heeft de curator geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur. 
Aangezien de curator de administratie van Bench nog onderzoekt, kan de 
curator hier op dit moment echter nog geen definitieve uitspraak over doen.

25-05-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen

VERSLAG 1:
Vooralsnog niet van gebleken.

25-05-2018 
 2

Zie bovenstaand. 25-05-2018 
 2

Bestuderen administratie, overleg met bestuurder en accountant. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur

25-05-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,1 uur 24-08-2018
 3

8. Crediteuren

€ 6.050,00

VERSLAG 1:
Naast de boedelvorderingen die in het kader van de voortzetting van de 
onderneming zijn ontstaan, heeft de verhuurder een boedelvordering van € 
5.000,00 exclusief BTW bij de curator ingediend in verband met de 
verschuldigde huur na datum faillissement. Dit is lager dan de maandelijks door 
Bench verschuldigde huur ad € 8.000,00 exclusief BTW omdat ook de 
verhuurder, in verband met de aanstaande levering van de panden, over het 
gehuurde dient te beschikken. In dat kader heeft de curator tevens met de 
verhuurder kunnen afspreken dat het gehuurde niet leeg en bezemschoon 
hoeft te worden opgeleverd.

25-05-2018 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Naast de vordering van de verhuurder verwacht de curator een 
boedelvordering van het UWV in verband met de overname van de 
loonbetalingsverplichtingen en een boedelvordering uit hoofde van zijn eigen 
salaris.

VERSLAG 2: 
In het kader van de voortzetting van de onderneming heeft de curator diverse 
kosten voldaan. De curator verw ijst in dat kader tevens naar het onderdeel 
"Voortzetting". 

Het UWV heeft haar boedelvordering vooralsnog niet bij de curator ingediend.

€ 58.510,72

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van in totaal € 52.460,72 bij 
de curator ingediend.

24-08-2018
 3

€ 30.967,00

VERSLAG 1:
De Belastingdienst heeft vooralsnog geen vordering bij de curator ingediend. 
De curator verwacht wel dat dit nog zal gebeuren.

VERSLAG 2:
De Belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering ter hoogte van € 
30.967,00 bij de curator ingediend.

25-05-2018 
 2

€ 37.130,00

De Belastingdienst heeft inmiddels zijn preferente vordering verhoogd naar € 
37.130.

24-08-2018
 3

€ 0,00

VERSLAG 1:
Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vorderng bij de curator ingediend. 
De curator verwacht wel dat dit nog zal gebeuren.

VERSLAG 2:
Het UWV heeft nog geen preferente vordering bij de curator ingediend.

25-05-2018 
 2

€ 5.366,30

Het UWV heeft een preferente vordering van in totaal € 5.366,30 bij de 
curator ingediend.

24-08-2018
 3

€ 0,00

VERSLAG 1:
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld.

25-05-2018 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

20 25-05-2018 
 2

26 24-08-2018
 3

€ 30.450,39 25-05-2018 
 2

€ 202.411,69 24-08-2018
 3

De curator kan op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de verwachte 
w ijze van afw ikkeling.

25-05-2018 
 2

Op basis van de huidige stand van zaken verwacht de curator in dit 
faillissement een uitkering aan de preferente schuldeisers te kunnen doen. 
De curator verwacht vooralsnog dat er geen uitkering aan de concurrente 
schuldeisers kan plaatsvinden.

24-08-2018
 3

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 17,9 uur

25-05-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 5 uur 24-08-2018
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. 25-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 2

Geen. 25-05-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het 
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zullen voorkomende, afrondende, 
werkzaamheden worden uitgevoerd.

25-05-2018 
 2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode het 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

24-08-2018
 3

Vooralsnog onbekend. 25-05-2018 
 2

Indien het rechtmatigheidsonderzoek de curator geen aanleiding geeft om 
verdere actie te ondernemen, verwacht de curator dat dit faillissement nog 
dit jaar kan worden afgewikkeld.

24-08-2018
 3

23-11-2018 24-08-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 5,8 uur 25-05-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,7 uur 24-08-2018
 3

Bijlagen
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