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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

LEDdirect International B.V. 03-12-2021 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEDdirect
International B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6511 NH)
Nijmegen aan het Keizer Karelplein 32, ingeschreven bij de Kamer van
koophandel onder nummer 80209386, hierna te noemen "LEDdirect".

03-12-2021 
 1

Detailhandel via internet in overige non-food en groothandel in
verlichtingsartikelen. De verkoop van verlichtingsartikelen zag in hoofdzaak op
de particuliere markt, consumentenverkoop. De verkoop aan groothandel, B2B,
liep via de zustervennootschap Rexx Trading B.V.

03-12-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 5.120.889,00 € 69.568,00 € 2.188.286,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 25-08-2022
Insolventienummer F.05/21/235
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000206000:F003
Datum uitspraak 04-11-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr A.M.T. Weersink
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De hierboven genoemde financiele cijfers zien op Q4 2020. LEDdirect is
ontstaan na een juridische splitsing van Rexx Trading B.V., thans een
zustervennootschap, ook failliet.

03-12-2021 
 1

11

Toelichting 

Op het moment van faillissement waren er 11 personen in loondienst. Voor
datum faillissement was er een beëindigingsovereenkomst gesloten met twee
werknemers per 1 december 2021.

03-12-2021 
 1

€ 114.462,50

Toelichting 

Het huidige boedelsaldo bestaat uit de betaling door de doorstarter van de
overeengekomen vergoeding ten aanzien van de voortzettingsperiode ad €
40.000,00 en de betaling van de eerste termijn koopprijs ad € 70.000,00.

03-12-2021 
 1

€ 107.184,78

Toelichting 

Inmiddels heeft koper de totale koopprijs voldaan voor het actief van LEDdirect
International B.V. en Rexx Trading B.V. De koopprijs voor het actief van Rexx
Trading B.V. is inmiddels op deze boedelrekening overgemaakt. De curator
verw ijst naar het verslag van Rexx Trading B.V., waarin vermeld wordt welke
bedragen aan Rexx Trading B.V. toekomen (het betreft € 40.000,00 schikking
voorraad; € 10.000,00 goodwill; € 5.000,00 huurdersbelang en € 3.822,39 incl.
btw gebruiksvergoeding gehuurde).

03-03-2022 
 2

€ 64.110,97 31-05-2022 
 3

€ 81.610,97 25-08-2022
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

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

van 
31-5-2022

t/m 
24-8-2022

25-08-2022
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 105 uur 30 min

2 41 uur 48 min

3 28 uur 24 min

4 28 uur 54 min

totaal 204 uur 36 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de eerste inventarisatie;
ontslag werknemers, contacten UWV; opzeggen huurovereenkomst en
contacten verhuurder; voortzetten van de failliete vennootschap gedurende
drie weken; verkooponderhandelingen met de uiteindelijke koper van het
actief, de opstelling van de daarbij behorende koopovereenkomst; alsmede de
gebruikelijke werkzaamheden in de eerste weken van het faillissement,
aanschrijven diverse partijen waaronder crediteuren, banken etc.

03-12-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de afw ikkeling van de
doorstart, waaronder de afw ikkeling van de crediteuren en btw-aangiftes,
waaronder de unieregeling. Vervolgens is gestart met het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de afw ikkeling
crediteuren en aan enkele kleine issues rondom de doorstart. Aan het
rechtmatigheidsonderzoek is opvolging gegeven

31-05-2022 
 3

In de afgelopen verslagperiode is de discussie met de bank over de
verpanding van de immateriële activa afgerond. Het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en er is vervolg gegeven aan de
omvang van de crediteuren.

25-08-2022
 4

1. Inventarisatie

LEDdirect is op 31 augustus 2020 opgericht via een juridische splitsing van
Rexx Trading B.V, thans een zustervennootschap. LEDdirect is een 100%
dochter van Hemmaneks B.V., die op haar beurt drie aandeelhouders heeft,
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.
LEDdirect heeft op haar beurt twee zustervennootschappen, w ier aandelen
ook allemaal gehouden worden door Hemmaneks B.V.

03-12-2021 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 03-12-2021 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Per datum faillissement zijn de verzekeringen die noodzakelijk waren voor de
voortzetting aangehouden en de premie hiervoor is ook betaald. De niet-
noodzakelijke verzekeringen zijn allemaal beëindigd. Inmiddels is de
voortzettingsperiode geëindigd en zijn ook de laatste
verzekeringsovereenkomsten opgezegd of worden overgezet naar de
doorstartende partij. Het is nog niet duidelijk of er nog een premierestitutie te
verwachten is.

03-12-2021 
 1

Er is een geringe premierestitutie ontvangen uit hoofde van een collectieve
overlijdensverzekering.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 31-05-2022 
 3

De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd. Per 1 december 2021 wordt de
huurovereenkomst overgenomen door de koper van het actief.
De huurovereenkomst staat op naam van gefailleerde zustervennootschap
Rexx Trading B.V. In dat verslag zal de financiële afw ikkeling van de
huurovereenkomst worden verantwoord.
LEDdirect mocht gebruik maken van het pand welke door Rexx Trading B.V.
was gehuurd.

03-12-2021 
 1

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



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Door bestuurders van LEDdirect 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 LEDdirect 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 haar onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog
niet afgerond.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

03-03-2022 
 2

Vooralsnog heeft de curator geen aanwijzingen dat de mededelingen van de
bestuurder over de oorzaak van het faillissement niet juist zijn.

31-05-2022 
 3

Dit punt is afgewikkeld. 25-08-2022
 4

2. Personeel

Personeelsleden 
11

Toelichting 

Ten tijde van het faillissement waren er 11 werknemers werkzaam. Zoals
reeds opgemerkt had LEDdirect met twee werknemers een
beëindigingsovereenkomst gesloten per 1 december 2021. De
arbeidsovereenkomst met één werknemer was voor datum faillissement al
beëindigd. Laatstgenoemde werknemer had nog wel een vordering op
LEDdirect.
Aangezien LEDdirect is ontstaan na een juridische splitsing per september
2020 hebben zich weinig w ijzigingen voorgedaan in het personeelsbestand.

De werknemers hielden zich bezig met online verkoop van verlichtingsartikelen,
voorraadbeheer, afhandeling retouren en inkoop t.b.v. van haar
zustervennootschap Rexx Trading B.V. Daarnaast was er een klantenservice.

03-12-2021 
 1

Toelichting 
31-05-2022 

 3



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

3.3 Bedrijfsmiddelen

Dit punt is afgewikkeld.

Personeelsleden 
12

Toelichting 

Per september 2020 is LEDdirect gestart met twaalf werknemers. De directie
van LEDdirect bestond uit drie personen, tevens bestuurders, waarvan één
persoon niet actief betrokken was bij de dagelijkse leiding en de andere twee
bestuurders LEDdirect feitelijk leidden.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit punt is afgewikkeld.

31-05-2022 
 3

Datum Aantal Toelichting

9-11-2021 11

totaal 11

Bestede tijd in verslagperiode: 10,7 uur 03-12-2021 
 1

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

3. Activa

LEDdirect had geen onroerende zaken in eigendom. 03-12-2021 
 1

nvt 03-12-2021 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 20.000,00 € 0,00

totaal € 20.000,00 € 0,00

De inventaris is verkocht voor een bedrag van € 20.000,00 ex btw en het
huurdersbelang voor een bedrag van € 5.000,00 ex btw. Een boedelbijdrage is
niet aan de orde omdat er sprake was van een fiscaal bodemvoorrecht van de
belastingdienst. Het huurdersbelang kon enkel worden verkocht aan de
doorstarter nu zij in hetzelfde pand de activiteiten zal gaan uitoefenen.

03-12-2021 
 1

Nu de huurovereenkomst op naam van Rexx Trading B.V. stond, heeft Rexx
Trading B.V. in het verleden ook de investeringen in het pand aangebracht, het
zogenaamde huurdersbelang. De opbrengst hiervan komt aan Rexx Trading
B.V. toe.

03-03-2022 
 2

De betaling in het kader van het huurdersbelang van € 5.000 is aan de boedel
van Rexx Trading B.V. overgemaakt.

31-05-2022 
 3

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 3. 25-08-2022
 4

Er is een aanzienlijke fiscale vordering waarvoor het bodemvoorrecht van de
belastingdienst geldt.

03-12-2021 
 1

Er is in opdracht van de curator een taxatierapport door NTAB opgesteld. Door
haar is de inventaris en het huurdersbelang getaxeerd.

03-12-2021 
 1

In dit faillissement is geen voorraad aangetroffen. De voorraad voorzover nog
aanwezig bevond zich bij Rexx Trading B.V.

03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Verkoop domeinnamen € 17.500,00

Restitutie verzekering € 89,16

Goodwill € 50.000,00 € 0,00

Boedelbijdragen voortzetting en
gebruiksvergoeding pand

€ 21.890,11

Vergoeding loonkosten € 18.750,00

totaal € 86.339,16 € 21.890,11

De goodwill omvat alle immateriële activa voor zover deze al niet in eerdere
instantie was verkocht, waarover onder punt 5 meer. Daarnaast zit hierin ook
inbegrepen een vergoeding voor de curator voor haar medewerking bij een
soepele overgang van het gekochte.

03-12-2021 
 1

Er is een premierestitutie van € 89,16 uit hoofde van een collectieve
overlijdensverzekering ontvangen.

03-03-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode is van de bank het schikkingsbedrag van €
17.5000 ontvangen inzake de ten onrechte verkoop van de domeinnamen
door de bank; zie onder 5.4.

25-08-2022
 4

Aan de verkoop van het nog aanwezige actief zijn stevige onderhandelingen
voorafgegaan. De koper was aanvankelijk bereid een substantieel lager
bedrag aan de boedel te voldoen. Door vasthoudendheid is dit bedrag
aanmerkelijk verhoogd.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 4,2 uur

03-12-2021 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 03-03-2022 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 31-05-2022 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 25-08-2022
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

In dit faillissement zijn geen debiteuren aangetroffen. De aanwezige
debiteuren waren allen verpand aan de Rabobank. De Rabobank heeft op de
dag voorafgaand aan het faillissement de laatste pandakte ingediend. Onder
punt 5 zal de curator ook toelichten dat er aanvankelijk per datum faillissement
geen voorraad meer te verkopen was omdat de Rabobank deze reeds voor
datum faillissement als pandhouder had verkocht aan een derde, welke
uiteindelijk de doorstarter is geworden.

03-12-2021 
 1

De pandhouder verzorgt zelf de incassering van de debiteuren. 03-03-2022 
 2

De pandhouder is verzocht informatie te verstrekken over de incassering van
de debiteuren.

31-05-2022 
 3

De pandhouder heeft inmiddels inzage verstrekt in de opbrengst debiteuren.
Deze opbrengst dekt niet de openstaande vordering van de pandhouder,
zodat er geen afdracht aan de boedel plaatsvindt.

25-08-2022
 4

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

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur 03-03-2022 
 2

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

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

03-12-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

moedervennootschap en de onderliggende dochtervennootschappen ieder
voor zich als hoofdelijk schuldenaar.

€ 741.012,78

Toelichting vordering van bank(en) 

De vordering van Rabobank is verminderd vanwege incassering van de
verpande vordering en de opbrengst van de verkoop van verpande zaken.

31-05-2022 
 3

Toelichting vordering van bank(en) 

De bank zal uiteindelijk worden voldaan, nu zij voldoende zakelijke en
persoonlijke zekerheden heeft.

25-08-2022
 4

Niet aangetroffen. 03-12-2021 
 1

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



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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. De curator besteedt hieraan nog
aandacht in het verslag van Rexx Trading B.V.

03-12-2021 
 1

De curator heeft aan Rabobank nadere vragen gesteld omtrent de verkoop van
de immateriële activa. Rabobank heeft de immateriële activa erg ruim genomen
en de vraag is of alle onderdelen die verkocht zijn vatbaar zijn voor
verpanding. De curator ontvangt dienaangaande graag de ziensw ijze van
Rabobank als pandhouder.
Rabobank incasseert de verpande debiteuren en heeft tot op heden nog geen
inzage verstrekt welke bedragen zij inmiddels heeft ontvangen en op welke
wijze deze zijn verrekend met de openstaande vordering van Rabobank.

31-05-2022 
 3

Met de bank is een discussie gevolgd over de verpanding van de immateriële
activa. De bank rekende de domeinnamen ook tot de immateriële activa en zij
heeft deze verkocht aan een derde. Volgens de heersende jurisprudentie en
literatuur is verdedigbaar dat de domeinnamen niet verpand kunnen worden.
Met de bank is vervolgens een schikking bereikt en zij heeft aan de boedel
een bedrag voldaan van € 17.500,00.

25-08-2022
 4

In het verslag van Rexx Trading B.V. zal de curator terugkomen op het
eigendomsvoorbehoud, nu de voorraad gekocht werd door deze
vennootschap.

03-12-2021 
 1

Hierop is geen beroep gedaan. 03-12-2021 
 1

Hierop is geen beroep gedaan. 03-12-2021 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde, nu de curator niet namens de Bank verpande zaken heeft
verkocht.

03-12-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Bestede tijd in verslagperiode: 5,4 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,9 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 11,3 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 5,6 uur 25-08-2022
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft gedurende de periode 4 november tot en met 25 november
2021 de onderneming voortgezet.
De koper van de door Rabobank verkochte verpande zaken heeft de kosten
voor de voortzettingsperiode voor haar rekening genomen.
Als vergoeding voor de boedel is een totaalbedrag van € 40.000,- ex btw
overeengekomen. De afdracht btw over de voortzettingsperiode wordt met de
bestuurders op korte termijn afgestemd. De vergoeding voor de curator is
berekend op grond van een gemiddelde weekomzet van € 70.000,00 ex btw.

03-12-2021 
 1

De curator heeft over de voorzettingsperiode een totaal bedrag ontvangen
van € 44.462,05 inclusief btw. Een gedeelte ad € 3.822,39 heeft de curator
afgedragen aan de boedel van Rexx Trading B.V. omdat zij het kantoorpand
huurde en ter beschikking stelde.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 31-05-2022 
 3



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Door de koper van de verpande zaken is inmiddels het volledige bedrag van €
40.000,00 ex btw voldaan aan de boedel.
In het volgende verslag zal een financiële verantwoording komen.

03-12-2021 
 1

Het bedrag van € 40.000,00 is als volgt samengesteld:

gebruiksvergoeding pand € 3.159,00 ex btw
vergoeding gebruik personeel € 18.750,00 ex btw
vergoeding verkopen € 18.091,00 ex btw

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 31-05-2022 
 3

Tijdens de periode van voorzetten heeft de curator regelmatig contact gehad
met de twee bestuurders om toe te zien op de w ijze waarop de voortzetting
plaatsvond en dat er geen financiële risico's werden gelopen ten nadele van
de boedel.

03-12-2021 
 1

Deze activiteiten zijn ten einde. 03-03-2022 
 2

Doorstarten onderneming

Bij het uitspreken van het faillissement bleek dat twee dagen voor het
faillissement op initiatief van Rabobank de voorraad en de immateriële activa
onderhands waren verkocht. Rabobank had daarbij een beroep gedaan op art.
3:251 lid 2 BW. De activiteiten van LEDdirect bestonden uit het beheren van de
webshop en online verkoop van de voorraad, oorspronkelijk eigendom van
Rexx Trading B.V. De curator heeft onderzocht welke activa ten tijde van het
faillissement nog wel aanwezig waren ten behoeve van een mogelijke
doorstart. Onder punt 6.5 en 6.6 wordt dit nader beschreven.

03-12-2021 
 1

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



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Tijdens de periode van voortzetting zijn de onderhandelingen gestart over de
doorstart. Aanvankelijk lagen partijen ver uiteen, maar na diverse
besprekingen hebben curator en de koper, die ook de verpande zaken van de
Rabobank heeft weten te verwerven, een koopovereenkomst kunnen sluiten,
waarin beide partijen zich konden vinden. De totale verkoopprijs bedraagt €
125.000,00 ex btw. Dit bedrag dient verdeeld te worden over de
faillissementen LEDdirect en Rexx Trading B.V. Aan Rexx Trading B.V. komt een
bedrag toe van € 50.000,00 en aan LEDdirect € 75.000,00.
Daarenboven is tevens onderdeel van de overeenkomst dat door de koper aan
vier werknemers een baan wordt aangeboden onder gelijkblijvende
arbeidsvoorwaarden.
Ook zal de Koper een gedeelte van de crediteuren voldoen, dit betreft een
bedrag van ongeveer € 200.000,00.

03-12-2021 
 1

Bij nader inzien komt aan LEDdirect een bedrag van € 70.000,00 toe van de
totale koopsom, nu een bedrag van € 5.000,00 moet worden toegerekend aan
Rexx Trading B.V. vanwege het huurdersbelang.
Inmiddels is er voor een bedrag van € 112.992,92 door crediteuren
gecrediteerd op hun prefaillissementsvorderingen. Met één van de grootste
crediteuren heeft de doorstarter helaas geen overeenstemming kunnen
bereiken, zodat hun vordering ter hoogte van ca. € 60.000 blijft bestaan.

03-03-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode is nog aandacht besteed aan het vaststellen
van de definitieve vorderingen van de crediteuren, rekening houdend met de
afspraken die met de doorstarter zijn gemaakt vanwege creditering.

31-05-2022 
 3

De juiste vaststelling van de hoogte van de crediteurenvorderingen laat zich
lastiger bepalen dan vooraf werd gedacht. Dit laatste heeft met name te
maken met het feit dat een groot deel van de crediteuren in het buitenland
gevestigd zijn.

25-08-2022
 4



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Toelichting 

Onder punt 6.4 is reeds beschreven dat aan LEDdirect een bedrag van €
75.000,00 van de totale koopprijs toekomt.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:

€ 50.000,00 ten titel van goodwill;
€ 25.000,00 ten titel van inventaris/huurdersbelang.
De eerste termijn van de koopsom ad € 70.000 is inmiddels ontvangen op
de boedelrekening.
Met de koper van het actie is afgesproken dat de tweede termijn van de
koopsom, ad € 55.000,00 uiterlijk 31 december 2021 zal worden voldaan.

03-12-2021 
 1

€ 70.000,00

Toelichting 

Door de koper is inmiddels de totale koopsom van € 125.000,00 voldaan. Als
correctie moet worden opgemerkt dat er nog een bedrag van € 5.000,00 ten
titel van huurdersbelang is overgemaakt naar de zustervennootschap Rexx
Trading B.V. zoals onder punt 6.5 verantwoord.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit punt is afgerond, zie verslag 2.

31-05-2022 
 3

Toelichting 

Er is geen sprake van een boedelbijdrage, nu de Rabobank de aan haar
verpande zaken op 2 november 2021 reeds had verkocht.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit punt is afgerond, zie verslag 1.

31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 30,9 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 6,3 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 31-05-2022 
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

Voor nu kan gesteld worden dat aan de boekhoudplicht is voldaan. 31-05-2022 
 3

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 25-08-2022
 4

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

Vanwege de omvang van de onderneming is een samenstellingsverklaring
voldoende.

03-12-2021 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 03-12-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Toelichting 

Nog geen onderzoek naar gedaan.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek is inmiddels gestart.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit onderzoek is nog niet afgerond.

31-05-2022 
 3

Nee

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er
nadere vragen aan de bestuurders gesteld en zij hebben deze vragen
schriftelijk, onderbouwd met stukken, beantwoord. Daarnaast hebben de
bestuurders tijdens een bespreking een en ander nog mondeling toegelicht.
De curator beoordeelde dit als toereikend en heeft hiermee dit onderwerp
afgesloten.

25-08-2022
 4

Toelichting 

Nog geen onderzoek naar gedaan.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek is eveneens gestart.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit onderzoek is nog niet afgerond.

31-05-2022 
 3

Nee

Toelichting 

De curator heeft naar aanleiding van haar onderzoek geen paulianeuze
transacties aangetroffen. Ook dit punt is hiermee afgerond.

25-08-2022
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Nog geen onderzoek naar gedaan. 03-12-2021 
 1

De curator is ook met dit onderzoek gestart. 03-03-2022 
 2

Dit onderzoek is eveneens nog niet afgerond. 31-05-2022 
 3

Onder verw ijzing naar punt 7.5 en 7.6 constateert de curator dat in dit
faillissement geen onregelmatigheden zijn voorgevallen.

25-08-2022
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 5,7 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 12,2 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 8,7 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 19,1 uur 25-08-2022
 4

8. Crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht nog een boedelvordering van het UWV uit hoofde van de
overgenomen loonverplichtingen. Naast haar eigen salaris verwacht de curator
vooralsnog geen verdere boedelvorderingen, nu de kosten over de
doorwerkperiode door de koper van het actief worden gedragen.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Het UWV heeft haar vordering uit hoofde van de overgenomen
loonverplichtingen nog niet ingediend; de curator verwacht dat dit in de
komende verslagperiode zal gebeuren.
Door de boedel zijn de kosten van taxatie en het veiligstellen van de data
voldaan. Naast haar eigen salaris verwacht de curator geen verdere
boedelvorderingen.

03-03-2022 
 2

€ 45.698,93 31-05-2022 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 

Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend over de opzegperiode uit hoofde
van de overgenomen premiebetalingen van € 5.340,22 en van de
overgenomen loonbetalingen van € 40.358,71.

 3

€ 45.698,93

Toelichting 

Het UWV heeft een boedelvordering van in totaal € 45.698,93 ingediend.
Naast haar eigen salaris verwacht de curator verder geen
boedelvorderingen.

25-08-2022
 4

€ 12.271,00

Toelichting 

De fiscus heeft tot op heden een vordering van in totaal € 12.271 ingediend uit
hoofde van loonheffing en omzetbelasting. De curator verwacht nog een art.
29 lid 7 OB-vordering.

03-12-2021 
 1

€ 512.971,00

Toelichting 

De fiscus heeft tot op heden een vordering van in totaal € 512.971 ingediend
uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting. Hierin is begrepen de
ambtshalve vordering ex art. 29 lid 7 Wet omzetbelasting ad € 480.422,00. De
curator zal nog bezwaar maken tegen de aanslag ex art. 29 lid 7, nu een
aanzienlijk bedrag inmiddels is gecrediteerd door de crediteuren.

03-03-2022 
 2

€ 522.558,00

Toelichting 

De vordering ex art. 29 lid 7 Wet omzetbelasting ad € 480.422,00 dient nog
aangepast te worden aan de crediteringen door de diverse crediteuren.

31-05-2022 
 3

€ 537.436,00

Toelichting 

De vordering ex art. 29 lid 7 Wet omzetbelasting ad € 480.422,00 is nog niet
aangepast aan de crediteringen door de diverse crediteuren.

25-08-2022
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht nog een preferente vordering van het UWV uit hoofde van
de overgenomen loonverplichting.

03-12-2021 
 1

€ 66.139,20

Toelichting 

Het UWV heeft een preferente vordering van € 5.340,22 en een laag-
preferente vordering van € 40.358,71 ingediend.

31-05-2022 
 3

Toelichting 

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Tot op heden hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

31-05-2022 
 3

14 03-12-2021 
 1

11 03-03-2022 
 2

11 31-05-2022 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.245.897,67

Toelichting 

Hierin is inbegrepen de totale vordering van Rabobank ad € 1.136.259,95.
De curator verwacht dat het bedrag aan concurrente vorderingen nog zal
afnemen in het kader van de met de koper van het actief daaromtrent
gemaakte afspraken.

03-12-2021 
 1

€ 2.828.351,55

Toelichting 

Hierin is inbegrepen de totale vordering van Rabobank van € 1.136.259,95 en
de intercompany vordering van Rexx Trading van € 1.590.578,28.
Tot op heden is het totale bedrag aan vorderingen van overige concurrente
crediteuren in het kader van de met de doorstarter gemaakte afspraken en de
daaruit voortvloeiende creditnota's afgenomen met een bedrag van ca. €
113.000.

03-03-2022 
 2

€ 2.433.104,38 31-05-2022 
 3

Nog niet bekend. 03-12-2021 
 1

Vooralsnog onbekend. 03-03-2022 
 2

Nog niet bekend. 31-05-2022 
 3

Nog niet bekend. 25-08-2022
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 14,8 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 14,1 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 3,7 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur 25-08-2022
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

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

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan het navolgende:

inventariseren crediteuren;
afw ikkelen voortzettingsperiode met koper actief aangaande btw;
vordering Rabobank beoordelen;
afw ikkelen werknemers en UWV;
rechtmatigheidsonderzoek starten;
voorkomende werkzaamheden.

03-12-2021 
 1

in de komende verslagperiode komen de onderstaande punten aan de orde:

afw ikkeling crediteuren;
beoordeling vordering Rabobank;
rechtmatigheidsonderzoek;
overige voorkomende werkzaamheden.

03-03-2022 
 2

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan de navolgende
punten:

vervolg vordering Rabobank in relatie met verkoop immateriële activa;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
overige voorkomende werkzaamheden.

31-05-2022 
 3

In de afgelopen verslagperiode zijn de punten die in het vorige verslag
benoemd zijn afgerond. Op dit moment is alleen de positie van de crediteuren
nog niet volledig duidelijk. In de komende verslagperiode verwacht de curator

25-08-2022
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

tot afronding te kunnen komen, zodat vervolgens dit faillissement en de
overige faillissementen van de tot de groep behorende vennootschappen
afgewikkeld kunnen worden.
De curator verwacht overigens niet dat er zich nog bijzonderheden gaan
voordoen.

Vooralsnog onbekend. 03-12-2021 
 1

De curator verwacht dit faillissement in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

25-08-2022
 4

25-11-2022 25-08-2022
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 8,6 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 4,3 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 3,1 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 3,2 uur 25-08-2022
 4

Bijlagen
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