
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uffies B.V. 

Activiteiten onderneming

Horeca

Omzetgegevens

De curator heeft een overzicht van de verlies- en winstrekening tot en met december 
2015, waaruit een omzet blijkt van € 377.248,00, een inkoop van € 131.490,00, derhalve 
een bruto winst van € 245.758,00.
Uit een omzetgroepenrapport over 2015 blijkt een verkoopwaarde van € 403.909,71; 
Voor wat betreft de periode 1 januari tot en met 25 april 2016 een waarde van € 
134.476,24. 
Nader onderzoek volgt, zie ook hierna onder punt 7. 

Personeel gemiddeld aantal

14

Saldo einde verslagperiode

€ 0,=

Verslagperiode

17 mei 2016 tot en met 7 juni 2016.

Bestede uren in verslagperiode

27:48 uren

Bestede uren totaal

27:48 uren

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006197:F001

17-05-2016

mr. J.A. Verspui

Curator: Mr. A.A. Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/16/329
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Uffies B.V. is de heer M.E.J. van Uffelen. 

1.2 Winst en verlies

De curator heeft een overzicht van de verlies- en winstrekening tot en met december 
2015, waaruit een omzet blijkt van € 377.248,00, een inkoop van € 131.490,00, derhalve 
een bruto winst van € 245.758,00. Na aftrek van kosten, groot € 328.104,00, resteert een 
negatief resultaat van € 82.346,00. Van de totale kosten betreffen de loonkosten € 
189.332,00. De algemene kosten bedragen € 123.457,00. Nader onderzoek naar deze 
omzet en kostenposten volgt.
Uit een omzetgroepenrapport over 2015 blijkt een verkoopwaarde van € 403.909,71; 
Voor wat betreft de periode 1 januari tot en met 25 april 2016 een waarde van € 
134.476,24. 
Nader onderzoek volgt. Zie verder ook hierna onder punt 7.

1.3 Balanstotaal

Uit een voorlopige balans per 31 december 2015 blijkt een balanstotaal ultimo 2014 van 
€ 108.306,00 en ultimo 2015 van € 141.585,00.
Nader onderzoek volgt. Zie verder ook hierna onder punt 7.

1.4 Lopende procedures

voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde had door tussenkomst van tussenpersoon De Hypotheekadviseur haar Ulft 
bedrijfsverzekeringen ondergebracht bij De Hollandse Verzekeringsmaatschap-pij. 
Bovendien was er bij De Amersfoortse een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
afgesloten. De curator heeft gevraagd om opgave van alle lopende verzekeringen 
alsook om opgave omtrent eventuele premieachterstand dan wel recht op premie-
restitutie per datum faillissement, zulks in geval van einde van de verzekeringen. 
De curator ziet geen noodzaak om verzekeringen voort te zetten. 
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1.6 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillietverklaring een bedrijfsruimte te Zutphen aan de 
Houtmarkt 71 (horecagedeelte met kelder). De curator heeft contact met de ver-huurder, 
tevens aandeelhouder. Dit in verband met gesprekken omtrent eventuele doorstart. 
Inmiddels laat de verhuurder weten de overeenkomst zelf te hebben opgezegd. De 
curator beoordeelt de opzeggingsbrief. Nader onderzoek volgt.
Van belang is dat er een zogenoemd huurintredingsrecht is overeengekomen tussen 
Grolsch, Uffies B.V. en Reinds B.V. Dat recht houdt in dat de verhuurder aan Grolsch 
het recht verleent om, in geval de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de 
exploitant eindigt, het gehuurde van de verhuurder te huren of een door Grolsch aan te 
wijzen rechtspersoon in haar plaats te doen huren. De overeenkomst bepaalt dat, op 

deugdelijke wijze is ontruimd, de verhuurder Grolsch dit door toezending van een 

Vanaf de dag van ontvangst van die bevestiging is Grolsch gedurende maximaal drie 
maanden gerechtigd om van dat recht gebruik te maken. Vanaf het tijdstip van 
ontvangst van de genoemde bevestiging tot de dag van mededeling door Grolsch aan 
de verhuurder of zij van dat huurintredingsrecht gebruik wil maken, zal Grolsch aan 
verhuurder een maandelijkse vergoeding betalen ter hoogte van de maandhuur, in ieder 
geval niet meer dan drie maal de geldende maandhuur.
   
Daarnaast is er sprake van een overeenkomst omtrent gebruik van buitenterras, 
waarvoor per maand werd betaald. Dat terras is inmiddels door de eigenaar zelf weer in 
gebruik genomen per 1 juni.
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1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming is opgericht in juni 2014.
De deuren zijn in februari 2015 geopend. 
De pandeigenaar, tevens mede aandeelhouder, is lange tijd doende geweest om het 
betreffende pand te verbouwen. De heer Van Uffelen heeft daarbij geassisteerd.
In februari 2015 is ervoor gekozen de deuren te openen, dit terwijl er nog plannen waren 
(en nog steeds zijn) om de kelder ook conform wens te verbouwen en te be-trekken bij 
de horeca. Dat is er evenwel niet van gekomen.
Daarnaast laat de bestuurder weten dat de Gemeente geen vergunning gaf om ook 
muziek ten gehore te brengen. Dit terwijl omliggende horecagelegenheden die mo-
gelijkheid wel hebben. 
Daarnaast gaf de Gemeente geen toestemming om een voldoende buitenterras te 
exploiteren.
Bestuurder laat weten dat vorenstaande maakte dat omzet moest worden gereali-seerd 
met een beperkt aantal couverts en zonder de mogelijkheid om evenementen te 
organiseren. Dit terwijl meer klanten met hetzelfde personeelsbestand zouden moeten 
kunnen worden bediend. 
Met behaalde omzet konden de gemaakte kosten niet worden voldaan.
Er is gestart met personeel dat werd geleverd door een payroll-bedrijf. De kosten 
daarvan waren evenwel te hoog. Het payroll-bedrijf is ook de aanvrager van het fail-
lissement.
De bestuurder erkent dat er meerdere schulden zijn en dat hij in de toestand ver-keert 
opgehouden te hebben te betalen. Er is tegen die achtergrond dan ook geen hoger 
beroep ingesteld. 
Per datum faillietverklaring bleek de curator wel dat de bestuurder onverminderd de 
deur open hield en voornemen had tot een doorstart. De curator heeft evenwel met de 
hem ter beschikking staande gegevens besloten om de deur te sluiten en in ieder geval 
onder zijn verantwoordelijkheid geen werkzaamheden voort te zetten. 
Nader onderzoek is nodig naar omzet(ontwikkeling) en kostenstructuur. Nader on-
derzoek is nodig naar afspraken die met derden zijn gemaakt omtrent afnamever-
plichtingen / bruikleen / huur / lease (operational of financial). Zie verder hierna onder 
de punten 3 en 6.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

14

2.3 Datum ontslagaanzegging

24 mei 2016
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2.4 Werkzaamheden

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de dienstverbanden 
van het nog in dienst zijnde personeel opgezegd bij brief van 24 mei 2016. De curator 
heeft het personeel, daaronder ook begrepen personeel dat reeds uit dienst was, 

aanvraag te doen bij het UWV tot overname van loonbetalingsverplichtingen nu er 
sprake is van betalingsonmacht bij werkgever. Er is ter zake een UWV-
intakebijeenkomst gehouden op 1 juni 2016. Ter gelegenheid van die bijeenkomst is de 
nodige informatie aan het personeel verstrekt en zijn de aanvraagformulieren ingevuld, 
van de nodige bijlagen voorzien en aan de buitendienstmedewerker van het UWV 
meegegeven. Eventuele restantvorderingen van het personeel, daar waar er ingevolge 
de artikelen 61 tot en met 68 WW geen uitkering wordt gedaan door het UWV, kunnen 
als vordering ter verificatie worden ingediend bij de curator.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

niet van toepassing

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

niet van toepassing
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft ter plekke aangetroffen gebruikelijk horecameubilair. 
Door gefailleerde is bij Van Gestel Horeca keukenapparatuur aangeschaft. De factuur 
ter zake is betaald, behoudens de factuur van een glazenspoelmachine. De leverancier 
claimt daarop eigendomsvoorbehoud. De curator heeft verzocht om aan te tonen dat de 
algemene voorwaarden, waarin het eigendomsvoorbehoud is opge-nomen, van 
toepassing zijn. In bevestigend geval zullen dit goed geretourneerd worden.

Bovendien zijn biertechnische materialen aangetroffen die, zo het zich laat aanzien, in 
bruikleen zijn gegeven door Grolsch.
Door gefailleerde werd van Xenox Music & Media B.V. een muziekcomputer met bij- en 
toebehoren gehuurd.

gesteld dat, nu er sprake is van een financial lease overeenkomst, er re-kening mee is te 
houden dat van de 36 maanden de termijn waarvoor de lease is overeengekomen er 
15 zijn betaald. Voorts is er een waarborgsom betaald van 1
inname van het apparaat komt, zal wel verrekend moeten worden, voor zover de 
leasemaatschappij door inname in een betere vermogenspositie zou geraken. Fleur de 

aan te tonen dat de algemene voorwaarden, waarin het eigendomsvoorbehoud is 
opgenomen, van toepassing zijn.
Gefailleerde huurde van Arma Verhuur Horeca B.V. uit Arnhem terrasmeubilair.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

nog niet bekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Goederen zoals aangetroffen, zie hiervoor, zijn voor het merendeel te kwalificeren als 
bodemzaken. De curator behartigt ingevolge artikel 57 lid 3 Faillissementswet mede de 
belangen van de bevoorrechte crediteuren. De fiscus is een dergelijke bevoorrechte 
crediteur ingevolge artikel 21 Invorderingswet. De curator maakt dan ook aanspraak op 
de opbrengst van de bodemzaken, voor zover deze vordering niet uit vrij actief kan 
worden betaald en voor zover de fiscale vordering reikt. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator zal een waardebepaling laten doen door veilinghuis Bouwman & Bouw-man 
te Brummen. Vervolgens zal worden onderzocht op welke wijze tot tegeldema-king kan 
worden overgegaan. De curator heeft inmiddels meermaals contact gehad met de 
pandeigenaar. De pandeigenaar ziet graag op de kortst mogelijke termijn een nieuwe 
exploitant activiteiten op de betreffende locatie voortzetten.
De curator treedt in overleg met de partijen die eigendomsrechten claimen en die 
zekerheden claimen op eigendom van gefailleerde. Daarbij geldt voor de curator als 
uitgangspunt dat de opbrengst van de bodemzaken aan de boedel toekomt en de 
curator zich bevoegd acht tot verkoop van die goederen over te gaan. Daarbij richt de 
curator zich op het scenario van doorstart. De verwachting is namelijk dat, indien de 
goederen vanuit de locatie zouden moeten worden geveild en het gehuurde zou moeten 
worden ontruimd, zulks bewerkelijk en kostbaar zal zijn. Bovendien zijn er belangen in 
gelegen om vanuit de betreffende locatie exploitatie zo spoedig mogelijk te kunnen 
voortzetten, onder andere voor verhuurder, personeel en leveranciers.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is een beperkte voorraad aangetroffen, doch deels bederfelijke waar. Of ter zake tot 
tegeldemaking zou kunnen worden overgegaan dient nog te worden bezien. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

nog niet bekend.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Beoordelen voorraad en zo mogelijk verkoop ervan.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde had een bankrekening bij de ING Bank. De curator heeft gevraagd om 
opgave van het saldo en een eventueel positief saldo, als ook eventuele bijschrijvin-gen 
vanaf datum faillissement, over te boeken op de boedelrekening. 
Gefailleerde had een bankrekening bij de Rabobank. De curator heeft gevraagd om 
opgave van het saldo en een eventueel positief saldo, als ook eventuele bijschrijvin-gen 
vanaf datum faillissement, over te boeken op de boedelrekening. 
Gefailleerde had een bankrekening bij de ABN AMRO Bank. De curator heeft ge-vraagd 
om opgave van het saldo en een eventueel positief saldo, als ook eventuele 
bijschrijvingen vanaf datum faillissement, over te boeken op de boedelrekening. 
De curator heeft van bestuurder overhandigd gekregen kasgeld en een aantal 
dagstaten. De curator zal een en ander controleren en het kasgeld storten op de 
boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventariseren bankrekeningen en incasso. Controle dagstaten en storten kasgeld

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Voor zover tot op heden bekend zijn per datum faillissement geen openstaande de-
biteuren.

4.2 Opbrengst

Voor zover bekend niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

zie hiervoor, vooralsnog verder geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken ingediend / bekend.

5.2 Leasecontracten

gesteld dat, nu er sprake is van een financial lease overeenkomst, er re-kening mee is te 
houden dat van de 36 maanden de termijn waarvoor de lease is overeengekomen er 
15 zijn betaald. Voorts is er een waarborgsom betaald van 1
inname van het apparaat komt, zal wel verrekend moeten worden, voor zover de 
leasemaatschappij door inname in een betere ver-mogenspositie zou geraken. Fleur de 

aan te tonen dat de algemene voorwaarden, waarin het eigendomsvoorbehoud is 
opgenomen, van toepassing zijn.

Daarnaast heeft de curator voormelde partij op de hoogte gesteld van de lopende 
onderhandelingen omtrent doorstart en in voorkomend geval medewerking gevraagd 
om tot overname van contract te komen.

Pagina 8 van 15

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

08-06-2016Datum:Nummer: 1



5.3 Beschrijving zekerheden

Grolsch is een geldleningsovereenkomst met gefailleerde overeengekomen voor een 
bedrag van € 30.000,00. Ter zekerheid van nakoming van verplichtingen ter zake is 
overeengekomen:
- een hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van Uffelen, waarmee zijn vrouw heeft 
ingestemd;
- een akte van verpanding van alle roerende zaken, goodwill en huidige en toekomstige 
vorderingen;
- een zogenoemd huurintredingsrecht tussen Grolsch, Uffies B.V. en Reinds B.V.; 
- een  hypotheekrecht groot € 15.000,= eerst in rang op het pand gelegen aan de 
Ticherlerstraat 9 te Zutphen;
- een borgstelling van een aandeelhouder groot € 15.000 (mogelijk door middel van 
voormeld hypotheekrecht?);
- een borgstelling door De Klok Dranken BV ad € 10.000.
De curator heeft Grolsch gevraagd haar standpunt in dezen kenbaar te maken. De 
curator heeft gevraagd om een geregistreerde pandakte aan hem toe te zenden. De 
curator heeft gevraagd hypotheekaktes toe te zenden. De curator heeft gevraagd 
stukken aangaande borgstellingen toe te zenden. De curator heeft Grolsch gevraagd 
aan te geven in hoeverre zij overgaat tot uitwinnen van zekerheden anders dan de 
eerder genoemde pandrechten.

Reinds B.V., pandeigenaar, heeft een vordering ingediend, totaal groot € 80.056,63 
inclusief btw. Reinds B.V. heeft vervolgens zich beroepen op een drietal zogenoemde 
overeenkomsten van borg en heeft gesteld dat de volledige inventaris bij onder andere 
faillissement in het eigendom van Reinds valt De curator heeft Reinds B.V. laten weten 
dat standpunt niet te delen. Er is een drietal overeenkomsten van borg gesloten, te 
weten op 9 september 2015, 2 november 2015 en 1 februari 2016. Daarin wordt genoemd 
dat de volledige keukenapparatuur, later aangevuld met in-ventaris, tot borg wordt 
gesteld. De curator meent dat de roerende zaken niet tot borg kunnen worden gesteld. 
Waarschijnlijk is bedoeld een pandrecht te doen vesti-gen op roerende zaken, doch de 
overeenkomst noemt dat niet. Evenmin is sprake van, zou dergelijke bedoeling van 
partijen al worden aangenomen, registratie van de desbetreffende onderhandse akten. 
Ook is van belang dat er reeds een eerste pandrecht is verstrekt aan Grolsch; zie 
hiervoor. Nog daargelaten dat voor wat be-treft de telkenmale gevraagde extra 
zekerheden verwezen zij naar de artikel 42 en 43 Faillissementswet (de pauliana) ter 
zake waarvan de curator zich alle rechten nog heeft voorbehouden.

De curator heeft zich zowel ten opzichte van Grolsch als ten opzichte van Reinds B.V. 
(laatstgenoemde voor zover vereist) op het standpunt gesteld dat hij ingevolge artikel 
57 lid 3 Failissementswet de belangen van de fiscus als bevoorrechte credi-teur dient te 
behartigen. De curator heeft laten weten dat hij aanspraak maakt op (de opbrengst van) 
de bodemzaken. De fiscus heeft een aanzienlijke vordering. Het is niet de verwachting 
dat die uit vrij actief kan worden betaald. 
Daar waar rechtsgeldig verpande roerende zaken namens pandhouder zouden worden 
verkocht, heeft de curator laten weten dat voor en namens Grolsch als pandhouder te 
willen doen tegen een boedelbijdrage van 10% over de netto op-brengst (te 
vermeerderen met 21% BTW).
 
Zowel Reinds B.V. als JST Beheer B.V. heeft zich borg gesteld voor het betalen van een 
deel van de keuken. Reinds B.V. heeft uit dien hoofde een bedrag van € 5.125,00 aan 
Van Gestel betaald. JST Beheer B.V. heeft uit dien hoofde een bedrag van € 5.150,00 
aan Van Gestel betaald. Zij hebben uit dien hoofde een regresvordering op Uffies B.V. 
en hebben deze ter verificatie in het faillissement ingediend.
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5.4 Separatistenpositie

Grolsch en Reinds B.V. hebben mogelijkerwijs een separatistenpositie, althans doen 
een beroep daarop. Voor wat betreft uitwinning van een en ander zij evenwel verwezen 
naar hetgeen hiervoor onder 5.3 is beschreven, nu hetgeen is aangetroffen voor het 
merendeel bodemzaken betreffen.

5.5 Boedelbijdragen

nog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Door gefailleerde werd van Xenox Music & Media B.V. een muziekcomputer met bij- en 
toebehoren gehuurd.
Gefailleerde huurde van Arma Verhuur Horeca B.V. uit Arnhem terrasmeubilair.
Door gefailleerde is bij Van Gestel Horeca keukenapparatuur aangeschaft. De factuur 
ter zake is betaald, behoudens de factuur van een glazenspoelmachine. De leverancier 
claimt een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft verzocht om aan te tonen dat de 
algemene voorwaarden, waarin het eigendomsvoorbehoud is opgeno-men, van 
toepassing zijn.  
Bovendien zijn biertechnische materialen aangetroffen die, zo het zich laat aanzien, in 
bruikleen zijn gegeven door Grolsch.

In het kader van onderhandelingen omtrent de mogelijkheden van een doorstart heeft 
de curator de betreffende partijen gevraagd naar het standpunt om eventueel lopende 
contracten aan doorstartende partij over te dragen. De goederen zouden dan mogelijk 
niet geretourneerd hoeven te worden. 

5.7 Retentierechten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar en afwikkeling van:
- muziekapparatuur van Xenox;

- terrasmeubilair van Arma Verhuur Horeca B.V.;
- glazenspoelmachine van Van Gestel;
- biertechnisch materiaal van Grolsch;
Er zal nader overleg worden gevoerd en afspraken worden gemaakt omtrent te gelde 
maken van het actief. Vervolgens zal opbrengst worden verdeeld naar vrij actief, 
gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief.
Beoordeling van uitwinning van zekerheden die door derden zijn afgegeven door 
Grolsch.
Nader beoordelen van huurintredingsrecht bij eventuele voortzetting door een door-
startende partij.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft na datum faillissement besloten om de activiteiten niet voort te zetten 
en de deuren te sluiten. Verder derhalve niet van toepassing.  

6.2

niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

verder geen, zie hiervoor.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De bestuurder heeft de curator laten weten plannen te hebben omtrent een doorstart. De 
curator bleek dat deze plannen niet concreet en nog niet voldoende uitgewerkt zijn. 
De curator heeft nader overleg met de pandeigenaar, die graag op de kortst moge-lijke 
termijn een exploitant op de betreffende locatie activiteiten wil laten voortzetten. Hij 
heeft daar ook gegadigden voor. Daartoe bestaat ook belang en bestaan moge-
lijkheden. De curator zal veilinghuis Bouwman & Bouwman een waardebepaling laten 
doen. Aan de hand van deze waardebepaling zal nader overleg plaatshebben met de 
pandeigenaar. Zoals hiervoor aangegeven, maakt de curator aanspraak op (de 
opbrengst van) de bodemzaken. Voorts inventariseert de curator, zoals hiervoor 
aangegeven, lopende overeenkomsten die mogelijkerwijs door een nieuwe exploitant 
kunnen worden overgenomen. Hoewel de pandeigenaar zich in eerste instantie op het 
standpunt stelde eigenaar te zijn van de complete inventaris inclusief keuken, heeft de 
curator, zoals hiervoor aangegeven, de pandeigenaar (en ook Grolsch) inmiddels laten 
weten dat het recht om tot tegeldemaking over te gaan bij de curator ligt en er ter zake 
derhalve met de curator overeenstemming moet worden bereikt.
De curator ziet belang van een spoedige voortzetting op de betreffende locatie. De 
intentie bestaat om een deel van het personeel weer in dienst te nemen. Bovendien 
zullen contracten kunnen worden voortgezet c.q. gesloten met leveranciers. De ver-
huurder zal weer inkomsten kunnen genereren (er is een forse huurachterstand). Daar 
waar in overleg de huurovereenkomst op korte termijn zou kunnen worden be-eindigd, 
beperkt dat de boedelschuld ter zake. De curator verwacht dat openbare verkoop en 
ontruimen van het gehuurde bewerkelijk, kostbaar en tijdrovend zal zijn. De 
verwachting is dat de maximale opbrengst zal kunnen worden behaald door ver-koop 
tegen een redelijke prijs op korte termijn ten gunste van een nieuwe exploitant.

De curator heeft ontvangen een voornemen tot boeteoplegging van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit met daarbij een rapport van bevindingen. Het voorne-men 
wordt uitgesproken om een boete op te leggen van € 1.575,00. De curator heeft de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verzocht of het noodzakelijk is om een 
controle te doen voordat een nieuwe exploitant de deuren weer zou openen. De curator 
heeft zelf de keuken inmiddels weer beoordeeld. Het lijkt erop dat de keuken inmiddels 

voldoet. Uiteindelijk is dat uiteindelijk ter beoordeling aan de Ne-derlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

zie hiervoor.

6.6 Doorstart: Opbrengst

nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

nog niet bekend.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Het doen van een waardebepaling, het voeren van verkooponderhandelingen en het 
sluiten van een verkoopovereenkomst. Vervolgens incasseren van de koopprijs en 
verdelen naar vrij, gebonden en artikel 57 lid 3 actief.  Zo mogelijk doen voortzetten van 
lopende overeenkomsten.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

nader onderzoek volgt.

7.2 Depot jaarrekeningen

nader onderzoek volgt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nader onderzoek volgt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nader onderzoek volgt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen

nader onderzoek volgt.
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7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt. De volgende, eerste zaken zijn de curator reeds opgevallen:

Uit de kolommenbalans 2015 blijkt ultimo 2015 een vordering uit hoofde van reke-ning-
courant op de heer M.E.J. van Uffelen, groot € 28.858,56. 
Volgens de kolommenbalans 2015 was er ultimo 2015 een concurrente crediteuren-last 
van circa € 146.000,00.  
Wat opvalt is dat er op tussenrekening 3000 aan grond- en hulpstoffen een bedrag 
vermeld staat van € 10.000,00. 
Wat opvalt is dat het totaal aan personeelskosten volgens de kolommenbalans 2015 
ultimo 2015 ruim € 193.000,00 bedragen.
Volgens de kolommenbalans 2015 bedroeg de omzet ruim € 377.000,00. 
Uit een voorlopige balans per 31 december 2015 blijkt een balanstotaal ultimo 2014 van 
€ 108.306,00 en ultimo 2015 van € 141.585,00.
Voorts heeft de curator een overzicht van de verlies- en winstrekening tot en met 
december 2015, waaruit blijkt een omzet van € 377.248,00, een inkoop van € 131.490,00, 
derhalve een bruto winst van € 245.758,00. Na aftrek van kosten, groot € 328.104,00, 
resteert een negatief resultaat van € 82.346,00. Van de totale kosten betreffen de 
loonkosten € 189.332,00. De algemene kosten bedragen € 123.457,00. 
Uit een omzetgroepenrapport over 2015 blijkt een verkoopwaarde van € 403.909,71; 
voor wat betreft de periode 1 januari tot en met 25 april 2016 een waarde van € 
134.476,24. 

Zoals gezegd: nader onderzoek volgt. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

tot op heden€ 45.353,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

tot op heden 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

tot op heden 16.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

tot op heden € 115.259,27.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

1.nader rechtmatigheidsonderzoek in de breedste zin des woords. Nader onderzoek 
naar administratie en nader onderzoek naar omzetontwikkeling en kosten die de curator 
zijn opgevallen, zoals hiervoor genoemd:
2. eventuele premieachterstand op de crediteurenlijst noteren en eventuele 
premierestitutie incasseren.
3. beoordelen opzegging door verhuurder. Beoordeling gevolgen daarvan voor 
huurintredingsrecht. 
4. nader onderzoek naar oorzaak faillissement.
5. retour biertechnische materialen aan Grolsch danwel overdracht van contract met 
bijbehorende goederen aan doorstartende partij.
6. retour muziekcomputer met bij- en toebehoren aan Xenox Music en Media B.V. 
danwel overdracht van contract met bijbehorende goederen aan doorstartende partij.
7
overdracht van het betreffende contract met bijbehorend goed aan doorstartende partij.
8. beoordelen eigendomsvoorbehoud melkopschuimer zoals geclaimd door Fleur de 

9. retour terrasmeubilair aan Arma Verhuur Horeca B.V., danwel overdracht van 
contract met bijbehorende goederen aan doorstartende partij.
10. verkoop horecameubilair en horecakeuken. Het doen van een waardebepaling 

11. verdelen van verkoopopbrengst naar vrij actief, gebonden actief en artikel 57 lid 3 
actief.
12
mogelijkheden voor  verhuurder en leveranciers.
13. beoordelen voorraad en zo mogelijk verkoop ervan. Verkoopopbrengst ver-delen 
naar vrij actief, gebonden actief en artikel 57 lid 3 Actief. 
14. incasso ING Bank
15. incasso Rabobank
16. incasso ABN AMRO Bank
17. beoordelen kasstaten en afstorten kasgeld
18. beoordelen zekerheden van Grolsch en uitwinning en afwikkeling daarvan, daarbij in 
acht nemend artikel 57 lid 3 Faillissementswet.
19. zo nodig nader contact met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
20. nader inventariseren crediteuren, waaronder ook eventuele restantvorderingen van 
personeel.
21. overige bijkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na heden. 

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.
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