
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Station 7 B.V.; EDEL Invest B.V.; Dutch Furniture Group B.V. 14-10-2022
 1

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Station 7
B.V., tevens h.o.d.n. Station 7.nl, Bahnhof 7.de, Gare 7.fr en Holland
furniture group.de, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6651
KR) Druten aan de Industrieweg 39 3, KvK nummer 53284895, hierna te
noemen "Station 7";

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDEL Invest
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende op hetzelfde adres als
Station 7 B.V., KvK nummer 63559382, hierna te noemen "EDEL Invest";

3. De besloten vennootschap Dutch Furniture Group B.V., tevens h.o.d.n.
Loods 83 en Stock Auctions Beneden Leeuwen, eveneens statutair
gevestigd en kantoorhoudende op hetzelfde adres als Station 7 B.V. ,
KvK nummer 59895055, hierna te noemen "Dutch Furniture Group".
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Verslagnummer 1
Datum verslag 14-10-2022
Insolventienummer F.05/22/182
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R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr A.M.T. Weersink
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Station 7 had als activiteiten: industrieel en productontwerp, groothandel in
huismeubilair, w inkel(s) in meubels en vervaardiging van overige meubels.
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement had Station 7 nog een w inkel
t.b.v. consumentenverkoop.

EDEL Invest is een financiële holding.

Dutch Furniture Group had als activiteiten: industrieel en productontwerp,
detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen en vervaardiging van
overige meubels. Ten tijde van het faillissement waren er niet of nauwelijks
meer activiteiten bij Dutch Furniture Group B.V. Deze vennootschap had
alleen de werknemers op de loonlijst staan.

14-10-2022
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 2.542.203,00 € -606.644,00 € 922.460,00

2020 € 2.231.588,00 € 113.670,00 € 1.831.416,00

€ 2.701.413,00 € -525.800,00 € 580.551,00

De hierboven ingevoerde gegevens zien op Station 7.

EDEL Invest
2019 € 250.00,00 -€ 809.327,00 € 262.067,00
2020 € 139.000,00 € 11.756,00 € 801.330,00
2021* € 85.000,00 € 455.520,00 € 25.471,00

Dutch Furniture Group
2019 € 1.383.636,00 - € 507.809,00 € 801.330,00
2020 € 313.858,00 - € 56.204,00 € 1.087.560,00
2021* € 70.389,00 € 91.278,00 € 144.217,00

*opmerking: de jaarcijfers 2019 en 2020 zijn definitief en die van 2021 in
concept opgesteld.

14-10-2022
 1

5

Toelichting 

De werknemers stonden op de loonlijst bij Dutch Furniture Group en werden
uitgeleend aan Station 7. De vijf genoemde werknemers waren de actieve
werknemers ten tijde van het faillissement. Er was ook nog een zieke
werknemer die al langere tijd geen werkzaamheden meer verrichtte.*

14-10-2022
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

€ 24.435,12

Toelichting 

Station 7: boedelsaldo € 24.435,12.
EDEL Invest: boedelsaldo nihil.
Dutch Furniture Group: boedelsaldo nihil.

14-10-2022
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van 

14-9-2022

t/m 

13-10-2022

14-10-2022
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Verslagperiode Bestede uren

1 191 uur 54 min

totaal 191 uur 54 min

In de afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden bestaan uit:
Station 7: besprekingen met de bestuurder, te gelde maken van de nog
aanwezige voorraad meubels, verkoop immateriële en onderhanden werk
aan derden, contacten met crediteuren, leasemaatschappijen etc. en
Dutch Furniture Group: het afw ikkelen van de arbeidsrechtelijke positie van
werknemers in faillissement.

14-10-2022
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1. Inventarisatie

Station 7 is opgericht op 26 oktober 2011 en heeft als enig aandeelhouder
de moedervennootschap EDEL Invest. De bestuurder van Station 7 is Maison
Rêve B.V. Maison Rêve B.V. is de moedervennootschap van EDEL Invest. De
bestuurder van Maison Rêve B.V. is de heer E.G.J. Gerlag.

EDEL Invest is opgericht op 22 juni 2015 en is de moedervennootschap van
Station 7 en Dutch Furniture Group. EDEL Invest houdt de aandelen in
genoemde twee vennootschappen. EDEL Invest heeft als enig
aandeelhouder en bestuurder Maison Rêve B.V.

Dutch Furniture Group is opgericht op 3 februari 2014 en is een
zustervennootschap van Station 7. Haar aandelen worden gehouden door
EDEL Invest. De bestuurder van Dutch Furniture Group is Maison Rêve B.V.

14-10-2022
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden zijn er geen lopende procedures bekend waar de drie
gefailleerde vennootschappen bij betrokken zijn.

14-10-2022
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Station 7 heeft de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten afgesloten.
Deze verzekeringsovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd. De afw ikkeling
met de verzekeringsmaatschappijen dient nog plaats te vinden.

EDEL Invest heeft voor zover bekend geen verzekeringsovereenkomsten
afgesloten.

Dutch Furniture Group heeft de gebruikelijke verzekeringsovereenkomsten
afgesloten. Deze verzekeringsovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd. De
afw ikkeling met de verzekeringsmaatschappijen dient nog plaats te vinden.

14-10-2022
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Station 7 huurde een showroom in Druten voor de verkoop van meubels en
aanverwante artikelen en een hal te Beneden-Leeuwen voor opslag en
reparatie van meubels. De huurovereenkomsten zijn opgezegd en nadat alle
roerende zaken verkocht zijn en de panden opgeruimd, worden de pand
opgeleverd aan de verhuurders.

EDEL Invest en Dutch Furniture Group huurden geen panden en maakten
gebruik, voor zover nodig, van de ruimtes die door Station 7 gehuurd
werden.

14-10-2022
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Door de bestuurder werd gemeld dat de oorzaak van de faillissementen alles
te maken heeft met de w ispelturige markt tijdens de coronapandemie. De
projectmarkt is vanaf het begin ingestort. De omzet in de consumentenmarkt
kon gehandhaafd worden, sterker nog, deze trok nog iets aan. Echter, de
kosten om de verkochte artikelen te produceren en te vervoeren werden
steeds hoger. De verkochte meubels werden overwegend in Roemenië
geproduceerd en van daaruit getransporteerd. De marges kwamen ernstig
onder druk te staan. Vervolgens is in de loop van 2022 de markt voor meer
luxe producten ingestort vanwege de ontstane crisis.
De curator zal de oorzaak van de faillissementen zoals door de bestuurder
gemeld verifiëren.
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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

2. Personeel

Personeelsleden 

5

Toelichting 

Zoals onder het hoofdstuk algemene gegevens al opgemerkt, stonden de
werknemers op de loonlijst bij Dutch Furniture Group. Er waren nog vijf
werknemers actief en één werknemer maakte gebruik van de ziektewet. De
werknemers zijn inmiddels ontslagen en de intake met het UWV heeft
plaatsgevonden. Ook de werknemers die voor datum faillissement uit dienst
getreden zijn en nog vorderingen hadden uit hoofde van hun
arbeidsovereenkomst zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst met het UWV.

14-10-2022
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Personeelsleden 

12

Toelichting 

Dutch Furniture Group had begin 2021 nog 15 werknemers op de loonlijst
staan. In de loop van 2021 zijn er 2 à 3 medewerkers vertrokken en in juni
2022 nog 4 medewerkers.

14-10-2022
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Datum Aantal Toelichting

16-9-2022 11 6 zien daadwerkelijk op ontslagaanzeggingen en 5 op ontslagen
voor zover vereist, nu deze werknemers reeds eerder zijn
afgevloeid en nog vorderingen hebben die wellicht door het UWV
worden gedekt.

totaal 11

Overleg en correspondentie werknemers; overleg UWV; bijeenkomst met
UWV.

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 0,4 uur
Dutch Furniture Group: 3,5 uur

14-10-2022
 1

3. Activa



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

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 14-10-2022
 1

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

Ford Transit

Vorkheftruck

Gereedschappen

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen zijn eigendom van Station 7. De onder 3.3 beschreven
bedrijfsmiddelen moeten nog worden verkocht. Inmiddels is er opdracht
gegeven aan BVA-Auctions om een online veiling voor te bereiden. Deze
veiling zal naar verwachting eind november 2022 zijn afgerond.

De Ford Transit was belast met een financieringsovereenkomst (financial
lease). De nog resterende termijnen zijn dusdanig gering dat de Ford Transit
wordt verkocht en aan de boedel nog enige opbrengst toekomt. De
afw ikkeling hiervan is reeds gestart.

14-10-2022
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In dit faillissement geldt het bodemvoorrecht fiscus niet, want er zijn geen
pandrechten gevestigd ten behoeve van derden.

14-10-2022
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Overleg met bestuurder en overleg met BVA-Auctions. 14-10-2022
 1



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Stoelen, banken, kasten, tafels en decoratie
materiaal (uitverkoop)

€ 31.127,00 € 1.000,00

totaal € 31.127,00 € 1.000,00

Station 7 had ten tijde van het faillissement een grote hoeveelheid meubels,
zoals hierboven omschreven. Deze meubels werden geleverd door een
leverancier uit Roemenië. Dit betrof 90% van de totale voorraad. Door de
bestuurder werd gemeld dat deze leverancier een eigendomsvoorbehoud
heeft. De leverancier heeft tot op heden alleen kunnen aantonen dat zij een
eigendomsvoorbehoud heeft vanaf 1 september 2021. Ten aanzien van de
meubels die zij geleverd heeft voor die datum kan zij dit niet aantonen. Er is
inmiddels meerdere keren om nadere informatie verzocht en in de
administratie van gefailleerde vennootschap zijn ook geen stukken aanwezig.
Daar komt nog bij dat de leverancier voor datum faillissement drie trailers met
meubels heeft opgehaald bij Station 7. Dit vertegenwoordigde een
inkoopwaarde van ongeveer € 60.000,00. Inmiddels is duidelijk dat de
leverancier ook meubels heeft opgehaald die reeds geleverd waren voor 1
september 2021. Dit aspect wordt nog verder uitgezocht.

Daarnaast zijn er nog onderhanden orders die door deze leverancier kunnen
worden uitgeleverd. De leverancier heeft interesse in deze portefeuille en
wenst deze graag over te nemen. Met de leverancier is hierover de afspraak
gemaakt dat hij een bijdrage aan de boedel voldoet en dat hij de orders voor
zijn rekening en risico afw ikkelt. Op dit moment blijft betaling van de
Roemeense leverancier nog uit. Er is overleg om dit op te lossen.

Inmiddels is er met de medewerkers van Station 7 twee dagen een
uitverkoop georganiseerd vanuit de showroom. Deze verkoop heeft een
bedrag opgeleverd van € 31.000,00 afgerond. Ongeveer 25% van de totale
verkoop is tijdens deze uitverkoop verkocht. De resterende voorraad wordt
verkocht via BVA-Auctions door middel van een online veiling.

Er was één klant die een verkooporder had geplaatst en volledig betaald
waarvan nagenoeg alle meubels voorradig waren. Deze roerende zaken zijn
na datum faillissement aan de klant uitgeleverd en de klant heeft voor de
boedelbereddering een bedrag van € 1.000,00 ex btw voldaan.

14-10-2022
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Overleg en correspondentie met de leverancier in verband met het
eigendomsvoorbehoud en verkoop onderhanden werk portefeuille.

Organiseren uitverkoop via showroom en overleg en correspondentie met
BVA-Auctions over de veiling van de voorraad.

14-10-2022
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3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill

totaal € 0,00 € 0,00

Station 7 heeft een groot aantal domeinnamen in eigendom, alsmede enkele
websites en online marketingtools. De leverancier in Roemenië heeft hiervoor
interesse getoond en wenst dit alles over te nemen. Er is inmiddels een
koopprijs overeengekomen, echter betaling blijft uit. Inmiddels zijn er weer
gesprekken die waarschijnlijk leiden tot een afronding.

Banksaldi:
Station 7: € 1.501,39
EDEL Invest: € 31,34
Dutch Furniture Group : -/- € 1.103,23

14-10-2022
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Overleg en correspondentie met bestuurder en de Roemeense leverancier.

Totaal in activa bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 56,4 uur
EDEL Invest: 0,5 uur
Dutch Furniture Group: 0,6 uur

14-10-2022
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4. Debiteuren

In deze faillissementen zijn geen debiteuren aangetroffen. Dit hangt samen
met de aard van de activiteiten van Station 7. Bij aflevering dient de klant de
openstaande factuur volledig te voldoen.

14-10-2022
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Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 0,8 uur

14-10-2022
 1

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting vordering van bank(en) 

De drie gefailleerde vennootschappen hielden enkel een betaalrekening bij
ING aan. Deze bankrekening mocht niet debet staan.

14-10-2022
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Station 7 had vijf leaseovereenkomsten afgesloten. Twee leasecontracten
ten behoeve van voertuigen. Eén voertuig wordt verkocht, waarna de
leasemaatschappij wordt voldaan, en het andere voertuig wordt opgehaald
door de leasemaatschappij.
Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de leaseovereenkomsten ten
behoeve van de printers.
Er zijn verder leaseovereenkomsten van twee waterkoelers en van een
frankeerapparaat. Deze goederen worden door de betreffende
leasemaatschappijen opgehaald.

14-10-2022
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Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

De leverancier van de meubels aan Station 7 claimt een
eigendomsvoorbehoud te hebben. Zoals onder punt 3.6 al uiteengezet, heeft
de leverancier nog geen bewijsstukken getoond waaruit dit blijkt. Enkel voor
de voorraad die door haar geleverd is na 1 september 2021 is, geldt een
eigendomsvoorbehoud. Deze voorraad heeft de leverancier reeds voor datum
faillissement opgehaald. De nog aanwezige voorraad is geleverd voor 1
september 2021 en hiervoor geldt, voor zover thans duidelijk is, geen
eigendomsvoorbehoud.

14-10-2022
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Geen beroep op gedaan. 14-10-2022
 1

Geen beroep op gedaan. 14-10-2022
 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

€ 1.000,00

Toelichting 

Deze boedelbijdrage aan de boedel vanStation 7 ziet op beredderingskosten
vanwege het uitleveren van meubels aan een klant in Brussel.

14-10-2022
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Uitzoeken positie bank en uitzoeken eigendomsvoorbehoud.

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 5,4 uur
EDEL Invest: 0,2 uur
Dutch Furniture Group: 0,3 uur

14-10-2022
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6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

In de eerste week na datum faillissement is de onderneming van Station 7
nog voortgezet voor behoud van waarde. De Roemeense leverancier had te
kennen gegeven wellicht de showroom te w illen overnemen en een doorstart
te overwegen. Er heeft een bespreking plaatsgevonden via een video call en
tijdens deze bespreking bleek al snel dat zij geen doorstart wensten, maar
belangstelling hadden voor de onderhanden werk-portefeuille en beperkte
goodwill. Nog dezelfde dag zijn alle activiteiten van Station 7 B.V. gestaakt en
is overgegaan tot liquidatie van het actief.

14-10-2022
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In de eerste week na datum faillissement zijn er geen kosten gemaakt. De
verzekeringspenningen waren reeds voldaan. De werknemers zijn
voornamelijk bezig geweest met het op orde brengen van de complete
administratie, overzichten opstellen ten behoeve van de curator en het
voorbereiden van de uitverkoop.
Gedurende deze week zijn er nog enkele klanten in de showroom geweest
die beperkt roerende zaken (decoratiemateriaal) hebben gekocht.

14-10-2022
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Overleg en correspondentie met bestuurder en medewerkers. 14-10-2022
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

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

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

14-10-2022
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

14-10-2022
 1

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 14,6 uur

14-10-2022
 1

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is nog geen aandacht geschonken. Alle administratie
en e-mailverkeer is wel veiliggesteld.

14-10-2022
 1

Station 7: De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 30-04-2021 en die
over 2020 op 17-09-2021.
EDEL Invest: Idem.
Dutch Furniture Group: Idem.

14-10-2022
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In deze faillissementen is een samenstelverklaring van een accountant
voldoende.

14-10-2022
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Wordt nader onderzocht. 14-10-2022
 1

Toelichting 

Dit onderzoek moet nog gestart worden.

14-10-2022
 1

Toelichting 

Dit onderzoek moet nog gestart worden.

14-10-2022
 1

Komt in de volgende verslagen aan de orde. 14-10-2022
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de jaarstukken en de kolommenbalans
2022 doorgenomen alsmede zijn de bankafschriften over de laatste maanden
voorafgaand aan het faillissement doorgenomen.

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 11,8 uur
EDEL Invest: 0,1 uur
Dutch Furniture Group: 0,4 uur

14-10-2022
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8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

In het faillissement van Station 7 dienen de taxatiekosten en de kosten voor
het veiligstellen van de data nog te worden voldaan.
In het faillissement van Dutch Furniture Group wordt nog een
boedelvordering van het UWV verwacht uit hoofde van de overgenomen
loonverplichtingen vanaf datum faillissement.
Voor het overige verwacht de curator in deze faillissementen op dit moment
geen andere boedelvorderingen behalve haar eigen salaris.

14-10-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 187.804,00

Toelichting 

In het faillissement vanDutch Furniture Group heeft de belastingdienst tot
op heden een vordering van € 187.804,00 ingediend.

In het faillissement van Station 7 verwacht de curator nog een fiscale
vordering, nu er gebruik is gemaakt van de uitstelregelingen tijdens de
coronapandemie.

14-10-2022
 1

Toelichting 

De curator verwacht in het faillissement van Dutch Furniture Group nog een
preferente vordering van het UWV.

14-10-2022
 1

€ 4.853,00

Toelichting 

In het faillissement van Dutch Furniture Group hebben zich twee voormalig
werknemers gemeld met een laag-preferente vordering van in totaal €
4.853,00.

14-10-2022
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22

Toelichting 

Station 7: 20
EDEL Invest: 1
Dutch Furniture Group: 1

De curator verwacht nog meer concurrente vorderingen.

14-10-2022
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€ 214.970,53

Toelichting 

Station 7: € 51.423,27
EDEL Invest: € 162.500,00
Dutch Furniture Group: € 1.047,26

14-10-2022
 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend. 14-10-2022
 1

Correspondentie en contact met crediteuren.

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 16,7 uur
EDEL Invest: 0,5 uur
Dutch Furniture Group: 2,9 uur

14-10-2022
 1

9. Procedures

Niet aan de orde voor nu. 14-10-2022
 1

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Niet aan de orde. 14-10-2022
 1

Niet van toepassing. 14-10-2022
 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:
Station 7:

afw ikkeling verkoop aan Roemeense leverancier;
afw ikkeling online veiling BVA-Auctions;
opleveren panden, afw ikkelen leaseovereenkomsten;
inventariseren crediteuren.

Station 7,EDEL Invest,Dutch Furniture Group:

rechtmatigheidsonderzoek;
verdere voorkomende werkzaamheden.

14-10-2022
 1

Nog onbekend. 14-10-2022
 1

14-1-2023 14-10-2022
 1

Bestede tijd in verslagperiode:
Station 7: 22,1 uur
EDEL Invest: 0,7 uur
Dutch Furniture Group: 0,9 uur

14-10-2022
 1

Bijlagen
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