
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Flink V.O.F.   

Faillissementsnummer  :  15/15/378 F.     

Verslagnummer :  1  

Datum uitspraak  :  11 augustus 2015     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. K. van Dijk    

Activiteiten onderneming :  kinderkleding en aanverwante goederen    

Omzetgegevens :  €  37.602,- in 2015  

(geen controle toegepast) 

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL57 KASA 0223 3192 95  

Saldo Kas Bank :  € 2.934,44 (productie 1) 

Verslagperiode  :  11-08-2015 t/m 17-09-2015 

Uren verslag :  1220 min. 

Uren totaal :  1220 min. (productie 2)   

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Het betreft hier het faillissement van de vennootschap onder firma VOF Flink,  
gevestigd aan het Marktplein 9 te Landsmeer. De vennootschap is opgericht op 1  
maart 2011. Het betreft hier een onderneming in baby- en kinderkleding en  
aanverwante artikelen in de ruimste zin des woords. De onderneming werd  
gedreven door de vennoten, mevrouw J.F. Warokka, geboren op 6 september  
1971 te Purmerend en wonende te Landsmeer en mevrouw I. van Noord, geboren  
op 14 september 1975 te Groningen en wonende te Landsmeer.  
 
De vennoten hebben inmiddels een verzoek gedaan om te worden toegelaten tot  
de WSNP, waarover meer in 1.7. 
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1.2 Winst en verlies 
 
Uit de beschikbare jaarstukken kan de volgende informatie worden ontleend. Over  
het jaar 2014 is de proef en saldibalans beschikbaar en over 2015 is een  
grootboekprint beschikbaar van de winst en verliesrekening. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Balanstotaal 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4  Lopende procedures 
Vooralsnog is niet gebleken dat curanda betrokken is in lopende procedures.  
 
1.5  Verzekeringen 
De zakelijke verzekeringen zullen wegens niet betaling vervallen.  
 
1.6 Huur 
De  onderneming is gevestigd in een winkelruimte te Landsmeer aan het 
Marktplein 9. Uit de beschikbare huurovereenkomst blijkt dat de huurprijs van € 
28.700,- ex btw en voorschot voor een winkelruimte van (slechts) 92 m2  neerkomt 
op een huurprijs van € 312,- per vierkante meter. Op basis van de beperkte 
marges in de (kinder)kledingbranche was exploitatie in deze omvang derhalve niet 
mogelijk. In overleg met de verhuurder is de ruimte nog verkleind tot 62 m2, 
waarvoor wekelijks € 450,- (inclusief) aan de verhuurder diende te worden voldaan. 
 
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
beide vennoten 
 

2012 92.388 - 46.271 - 13.080 
v Noord  -15.029 
Warokka - 1.949 

2013 78.297 -   5.869 - 17.401 
v Noord – 16.653 
Warokka -     747 

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 
beide vennoten 
 

2012 81.613 94.693 - 13.080 
v Noord  -15.029 
Warokka - 1.949 

2013 78.297 94.742 - 17.401 
v Noord - 16.653 
Warokka -     747 
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1.7 Oorzaak faillissement 
De onderneming is gestart in 2011 met een interessant concept; een totaal aanbod 
van baby- en kinderkleding en aanverwante artikelen (zelfs het aanbod van een 
kinderkapper). Door de concurrentie, de lage marges en de hoge huurlasten was 
het niet mogelijk om de onderneming rendabel te exploiteren. De winkelruimte is 
nog verkleind en de vennoten hebben nog getracht om middels een minnelijk 
akkoord, het faillissement te voorkomen, maar de kredietverzekeraar van een 
leverancier heeft de aanvraag toch doorgezet. De vennoten hebben een verzoek 
gedaan tot toelating tot de WSNP. Volgens opgave van de vennoten zal de 
behandeling hiervan plaatsvinden op 22 oktober 2015.  
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement :  0  
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  :  0    
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  :  niet van toepassing.  
 
2.4 Werkzaamheden  
Geen.  
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving 
Niet van toepassing, de winkelruimte wordt gehuurd.  
  
3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 
  
3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t. 
 
3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 
Werkzaamheden 
Geen. 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Er is sprake van een winkelinventaris. Deze is volledigheidshalve door het NTAB  
getaxeerd, maar de liquidatiewaarde is beperkt. Er is geen bedrijfsvoertuig.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
Nog niet bekend, maar de boedel zal trachten om deze ten gelde te maken.  
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3.7 Boedelbijdrage  
Niet van toepassing. 
 
Werkzaamheden 
Overleg door de boedel met derden.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
De belastingdienst heeft dit niet uitgeoefend voor datum van het faillissement. De  
belastingdienst heeft reeds vorderingen ter verificatie aangeboden. Voor zover  
vereist oefent de boedel thans ter zake de activa, die bodemzaken, de rechten uit  
namens de belastingdienst.  
 
Voorraden / Onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving 
Voorafgaan aan het faillissement heeft curanda een Sale gehouden. In de winkel is  
een restant voorraad aangetroffen. Deze is ook door het NTAB getaxeerd en heeft  
een geringe liquidatiewaarde. Er is geen sprake van onderhanden werk. 
 
3.10 Verkoopopbrengst  
Nog niet bekend, omdat ook rekening dient te worden gehouden met de aan- 
spraken in het kader van een eigendomsvoorbehoud, zie onderdeel 5.6. 
 
3.11 Boedelbijdrage : 
Niet van toepassing. 
 
Werkzaamheden  
Overleg met derden.  
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Curanda bankierde bij de Rabobank Amsterdam. Het creditsaldo per datum  
faillissement van € 1.856,44 is overgemaakt op de boedelrekening bij de Kasbank.  
Voorts is er € 1.078,- aan kasgeld aangetroffen dat ook is bijgeschreven op de  
boedelrekening.  
 
3.13 Verkoopopbrengst  
Niet van toepassing.  
 
Werkzaamheden 
De boedel zal het gebruikelijke onderzoek verrichten naar aanwezigheid van ander 
actief. 
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4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  Geen. De verkopen verliepen per kas/pin.  
 
4.2  Opbrengst  :  n.v.t. 
 
4.3  Boedelbijdrage :  n.v.t. 
 
Werkzaamheden 
Volgens opgave zijn er geen debiteuren aanwezig. 
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Er is geen vordering ingediend van een bank. De onderneming is (mede) gestart 
met behulp van een lening van Kestel B.V.  
 
5.2 Leasecontracten 
Er is geen sprake van leasecontracten. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
Er is geen sprake van zekerheden.  
 
5.4 Separatistenpositie   
Hiervan is geen sprake.  
 
5.5 Boedelbijdragen   
Niet van toepassing.  
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  
De boedel heeft alle bekende leveranciers aangeschreven en verzocht om opgave  
te doen van hun vordering en eventuele voorrechten. Aangezien de aangetroffen  
voorraad, hetzij niet meer courant, hetzij door de gehouden Sale gering is, heeft  
slechts een aantal van deze leveranciers aangegeven om gebruik te maken van  
het eigendomsvoorbehoud. De boedel zal deze leveranciers in de gelegenheid  
stellen om deze goederen op te halen.  
 
5.7 Reclamerechten   
Deze worden niet uitgeoefend.  
 
5.8 Retentierechten  
Hierop is geen beroep gedaan.  
 
Werkzaamheden  
De boedel ziet er op toe dat de aanspraken van derden kunnen worden uitge- 
oefend, waarna zal worden bezien of het restant ten gelde kan worden gemaakt. 
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6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
 
De onderneming is niet voor de boedel voorgezet. Er is ook geen sprake van  
een doorstart. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek, maar de boedel verwachten geen  
complicaties.   
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Niet van toepassing.  
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Niet van toepassing.  
 

7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Niet van toepassing.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Niet van toepassing.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek, maar vooralsnog lijkt dit niet aan de 
orde. 
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   :  PM 

 b. UWV    :  - 
 c. verhuurder   :  PM 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 4.617,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :  Aanvrager faillissement  
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  21   
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 79.643,85 
 
 
 



 

 

 

  Flink V.O.F. 

  15/15/378 F.  

  Pagina 7 van 7 

 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Nog niet bekend, maar vooralsnog valt niet te verwachten dat er enige uitkering 
kan worden gedaan aan de concurrente crediteuren.  
 
Werkzaamheden 
De bekende crediteuren zijn inmiddels voor de eerste maal aangeschreven. De 
boedel zal de reacties verwerken in de overzichten.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
N.v.t. 
 
9.2 Aard van de procedure 
N.v.t. 
 
9.3 Stand procedure 
N.v.t. 
 
Werkzaamheden 
Geen.   
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal het overleg voortzetten met de leveranciers die het eigendoms- 
voorbehoud wensen uit te oefenen. Vervolgens zal het restant van de activa  
worden verwerkt en de bedrijfsruimte worden opgeleverd. Het onderzoek van de  
administratie en de rechtmatigheid zal worden afgerond. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 17 september 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


