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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

LEDZ24 B.V. 03-12-2021 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEDZ24 B.V.,
statutair gevestigd te Ede en kantoorhoudende te (6511 NH) Nederland aan
de Keizer Karelplein 32, 5e verdieping, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 69113319, hierna te noemen "LEDZ24".

03-12-2021 
 1

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten; groothandel in
verlichtingsartikelen.

03-12-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 46.605,00 € -17.816,00 € 41.337,00

2019 € 113.240,00 € 5.616,00 € 57.638,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 31-05-2022
Insolventienummer F.05/21/236
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000206000:F004
Datum uitspraak 04-11-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr A.M.T. Weersink
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bfe050f6-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

In 2019 werden er binnen Ledz24 nog beperkte activiteiten uitgevoerd via de
webshop. Er werden tv-beugels en ledverlichting verkocht. In 2020 zijn deze
activiteiten binnen deze vennootschap gestaakt. Per datum faillissement
ondernam deze vennootschap geen activiteiten meer.

03-03-2022 
 2

0 03-12-2021 
 1

€ 0,00 03-12-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Er is in dit faillissement geen actief gerealiseerd.

31-05-2022
 3

van 
4-11-2021

t/m 
2-12-2021

03-12-2021 
 1

van 
3-12-2021

t/m 
2-3-2022

03-03-2022 
 2

van 
3-3-2022

t/m 
30-5-2022

31-05-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 1 uur 36 min

2 3 uur 24 min

3 2 uur 48 min

totaal 7 uur 48 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In de afgelopen verslagperiode zijn in dit faillissement nauwelijks uren
besteed.

03-03-2022 
 2

In dit faillissement zijn de activiteiten nagenoeg afgerond, met uitzondering
van recente berichtgeving van de belastingdienst.

31-05-2022
 3

1. Inventarisatie

LEDZ24 is op 3 juli 2017 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is
Hemmaneks B.V. Hemmaneks B.V. heeft op haar beurt drie aandeelhouders,
Blue Five B.V. (45%), Bekonaneks B.V. (33%) en Man Tai B.V. (22%). De
aandelen van genoemde drie aandeelhouders worden gehouden door
natuurlijke personen.
LEDZ24 heeft op haar beurt twee zustervennootschappen, w ier aandelen
eveneens gehouden worden door Hemmaneks B.V.

03-12-2021 
 1

Er zijn geen lopende procedures aangetroffen in dit faillissement. 03-12-2021 
 1

Er zijn geen lopende verzekeringen. 03-12-2021 
 1

Er is geen sprake van huur. 03-12-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Door bestuurders van LEDZ24 is gemeld dat de onderneming destijds voor een
te hoge koopprijs is gekocht. De koopprijs is gefinancierd met vreemd
vermogen (52%), eigen financiering (31%) en de verkoper heeft een gedeelte
van de koopprijs (17%) omgezet in een geldlening welke geldlening was
achtergesteld bij de externe financier, Rabobank.
De voorraad werd hoofdzakelijk gekocht in Aziatische landen. Ten gevolge van
corona ontstond vertraging in de leveringen, waardoor er ontbrekende
voorraad ontstond voor een totaal verlichtingsconcept. Daar kwam nog bij dat
ook de vraag in het voorjaar van 2021 terugliep op het moment dat de
coronaregels versoepeld werden. Nu de bank forse financieringseisen had
gesteld, konden LEDZ24 en de tot haar groep behorende vennootschappen
hieraan niet meer voldoen, waardoor zij zich genoodzaakt zag het faillissement
aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek gaan doen naar de oorzaak van het
faillissement en toetsen of bovenstaande mededelingen juist zijn.

03-12-2021 
 1

De curator heeft voor nu geen aanleiding om te constateren dat de koopprijs
van de aandelen gerelateerd aan de resultaten die na de
aandelenoverdracht zijn gerealiseerd aanzienlijk was en dat de onderneming
niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de bank en de oorspronkelijk
eigenaar kon voldoen.

31-05-2022
 3

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 

N.v.t.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen in het faillissement. 03-12-2021 
 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen in het faillissement. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1

Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen in het faillissement. 03-12-2021 
 1

Er zijn geen andere activa aangetroffen in het faillissement. 03-12-2021 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 03-12-2021 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Er zijn geen debiteuren. 03-12-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 1.136.259,95

Toelichting vordering van bank(en) 

De vordering van Rabobank bestond uit drie separate financieringen:

lening 2016 ad € 325.000,00
lening 2016 ad € 375.000,00
krediet rekening courant € 436.259,98 verstrekt 2 februari 2021 t.b.v.
werkkapitaal.
Daarenboven stelt de bank nog recht te hebben op gestelde p.m.-posten.
Rabobank is een financieringsovereenkomst aangegaan met de
moedervennootschap en de onderliggende dochtervennootschappen ieder
voor zich als hoofdelijk schuldenaar.

03-12-2021 
 1

€ 741.012,78

Toelichting vordering van bank(en) 

De oorspronkelijke leningen zijn aangegaan voor de financiering van de
koopprijs van de aandelen, die in eigendom zijn bij de moedervennootschap.
Vervolgens zijn in 2020 en 2021 nog aanvullende kredieten verstrekt ten
behoeve van het werkkapitaal, voornamelijk voor twee
zustervennootschappen, maar die met name werden aangewend om de
betalingsverplichtingen op de twee leningen te voldoen.
LEDZ24 was mede hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van derden.
LEDZ24 biedt geen verhaal voor de schuldeisers omdat zij geen actief bezit,
met uitzondering van een na datum faillissement ontvangen teruggave
omzetbelasting ad € 420,00, die onder het pandrecht van Rabobank valt, nu
dit ziet op kwartaal 3, 2021.

31-05-2022
 3

Niet aangetroffen. 03-12-2021 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Rabobank heeft zich de navolgende zekerheden verworven:

verpanding van inventaris, voorraden en rechten op vorderingen van
Hemmaneks en Rexx Trading B.V.;
verpanding van bedrijfsmiddelen, transportmiddelen, voorraden, rechten
en vorderingen en domeinnamen van Hemmaneks c.s.;
verpanding van aandelen van Rexx Trading B.V.;
borgtocht van de drie natuurlijke personen die eigenaar zijn van de
vennootschap overeenkomstig hun aandelenverhouding;
borgstelling MKB-kredieten afgegeven door de Staat.

03-12-2021 
 1

LEDZ24 heeft geen roerende zaken in bezit waarop een zekerheidsrecht van
de Rabobank is gevestigd.

31-05-2022
 3

Rabobank heeft op 28 oktober 2021 het krediet dat zij aan de groep had
verstrekt opgezegd en opgeëist. Zij is met de schuldenaar een afw ijkende
wijze van verkoop overeengekomen van de verpande zaken ex art. 3:251 lid 2
BW. Dit houdt in dat Rabobank de verpande zaken onderhands mocht gaan
verkopen. Er zijn in opdracht van Rabobank taxatierapporten opgesteld van de
aanwezige voorraad die eigendom was van de pandgever. Vervolgens is
Rabobank op 2 november 2021 overgaan tot verkoop van de voorraad en de
immateriële activa. De opbrengst voor de voorraad bedroeg € 230.000,00 en
voor de immateriële activa € 50.000,00.
Rabobank heeft vastgesteld dat het overgrote deel van de voorraad eigendom
was van Rexx Trading en een beperkt deel van de voorraad belast was met
een recht van derden. Rabobank heeft verkocht overeenkomstig hetgeen
bepaald is in art. 3:251 lid 2 BW.

03-12-2021 
 1

Dit punt is afgewikkeld. Zie verslag 1. 31-05-2022
 3

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting 

N.v.t.

03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 03-03-2022 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1



6.6 Opbrengst

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

Toelichting 

N.v.t.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

03-12-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator zal dit nog nader moeten onderzoeken. 03-12-2021 
 1

De curator is gestart met het onderzoek naar de boekhoudplicht. 03-03-2022 
 2

In dit faillissement is aan de boekhoudplicht voldaan. 31-05-2022
 3

De jaarrekening van 2020 is gedeponeerd op 23 september 2021. 03-12-2021 
 1

Vanwege de omvang van de onderneming was een samenstellingsverklaring
door een accountant voldoende.

03-12-2021 
 1

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort. 03-12-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

Dit onderzoek wordt nog gestart.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

De curator is gestart met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

In dit faillissement is geen actief aanwezig. Naast het salaris curator zijn er
geen andere boedelvorderingen noch heeft de fiscus een vordering
ingediend. De enige concurrente vordering die er is betreft de vordering van
de Rabobank. De Rabobank heeft haar vordering ook in de
moedervennootschap en de twee zustervennootschappen ingediend.
Om proces-economische reden zal de curator aangaande onbehoorlijk
bestuur in dit faillissement geen verdere werkzaamheden verrichten.

31-05-2022
 3

Toelichting 

Dit onderzoek wordt nog gestart.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek is eveneens gestart.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

In de afgelopen twee jaren zijn er nauwelijks activiteiten verricht in deze
vennootschap. De oorspronkelijke activiteiten zijn indertijd gestaakt en niet
overgedragen aan een andere vennootschap, waardoor deze vennootschap
haar crediteuren zou hebben benadeeld.

31-05-2022
 3

Dit onderzoek wordt nog gestart. 03-12-2021 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels ook gestart. 03-03-2022 
 2

De curator zal geen verdere werkzaamheden verrichten aangaande dit
onderwerp; zie ook hetgeen vermeld staat onder punt 7.5 en 7.6

31-05-2022
 3



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur 03-03-2022 
 2

8. Crediteuren

Toelichting 

Naast haar eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Er zijn naast het salaris van de curator geen andere boedelvorderingen.

31-05-2022
 3

Toelichting 

Er is nog geen fiscale vordering ingediend. Op grond van de thans beschikbare
gegevens verwacht de curator geen fiscale vordering.

03-12-2021 
 1

€ 68,00

Toelichting 

Er is enkel een fiscale vordering uit hoofde van een opgelegde boete voor het
te laat indienen van de aangifte omzetbelasting 2e kwartaal 2021.

31-05-2022
 3

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-12-2021 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht geen andere preferente crediteuren.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

31-05-2022
 3

1 03-12-2021 
 1

1 31-05-2022
 3

€ 1.136.259,95

Toelichting 

Dit betreft de totale vordering van Rabobank.

03-12-2021 
 1

€ 741.012,78

Toelichting 

Dit betreft de totale vordering van Rabobank.

31-05-2022
 3

Nog niet bekend. 03-12-2021 
 1

Naar verwachting zal dit faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan
baten.

31-05-2022
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 31-05-2022
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn geen procedures. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1

N.v.t. 03-12-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan het navolgende:

inventariseren crediteuren;
vordering Rabobank beoordelen;
rechtmatigheidsonderzoek starten;
voorkomende werkzaamheden.

03-12-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan het
navolgende:

voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
beoordeling vordering Rabobank;
verrichten overige voorkomende werkzaamheden.

03-03-2022 
 2

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan het
navolgende:

afronden correspondentie belastingdienst.

31-05-2022
 3

Nog niet bekend. 03-12-2021 
 1

31-8-2022 31-05-2022
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,2 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2,4 uur 31-05-2022
 3

Bijlagen
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