
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 1 Datum:  10 september 2015 

 

Gegevens onderneming :  Henschoten B.V. 

    h.o.d.n.  

    Henschoten en zonen internationale faillissementen

 VITAZ Wonen en Merkbed 

    Meubelfabriek Oisterwijk 

 www.henschotenenzonen.nl 

 

Faillissementsnummer :  C/15/16/592 

 

Datum uitspraak :  28 juli 2015 

 

Curatoren :  mr. K.  van de Peppel (Sturkenboom Advocaten) 

    mr. J. J. Dingemans (Holla Advocaten) 

 

Rechter-commissaris :  mr. M.H.F. van Vugt 

 

Saldo faillissementsrekening :  € 11.993,05 

  

Activiteiten onderneming: : Winkels in artikelen algemeen assortiment.  

  Detailhandel via postorder en internet in huis- 

    en tuinartikelen. Detailhandel in bedden, matrassen, 

  slaapmeubelen en overige verwante artikelen. 

 

Omzetgegevens  : 2015:  €    3.312.188,41 

    2014:  €  10.916.006,07 

    2013:  €    3.339.232,00 

   2012:  €       243.326,00  

 

Personeel gemiddeld aantal :  40 werknemers 

 

Verslagperiode :  28 juli 2015 t/m 7 september 2015 

Bestede uren in verslagperiode  :   240,9 

Bestede uren totaal :  240,9 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie:  

 Door de bestuurder, Th. M. Muskens, is bij de faillissementsaanvraag geen oprichtingsakte  

 overgelegd. Evenmin  is een aandeelhoudersregister overgelegd.  De bestuurder geeft aan  

 dat deze in het ongerede zijn geraakt. 

 

 Inmiddels heeft een notaris op ons verzoek een akte aandelenoverdracht aangeleverd,  

 waaruit blijkt dat M. Muskens (de dochter van de bestuurder van curanda) op 20 juni 2013  

 haar aandelen heeft overgedragen aan Th. M. Muskens, zodat deze vanaf dat moment enig 

 aandeelhouder is.  
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 De advocaat van de bestuurder gaf aan dat hij de oprichtingsakte op zou vragen. Deze is 

 inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat de vennootschap is opgericht op 1 oktober  

 1996.  

 

1.2  Winst en verlies :  2015:  € 224.467,63 (verlies) 

    2014:  € 248.133,04 (verlies) 

    2013:  € 352.941,00 (winst) 

   2012:  €   20.265,00 (winst) 

 

1.3 Balanstotaal : 2015:  € 2.869.117,22 

    2014:  € 5.059.743,81 

    2013:  € 3.339.232,00 

 2012:  €    243.326,00 

 

1.4 Lopende procedures :  Zie hieronder bij punt 9. 

 

1.5 Verzekeringen:  

 Curanda had de voor de onderneming noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Deze  

 verzekeringen zijn opgezegd met het verzoek premierestitutie  op de faillissementsrekening  

 te voldoen. 

  

1.6 Huur: 

 De bestuurder geeft aan dat er sprake is van een zestal vestigingen waarvoor 

 huurovereenkomsten zijn gesloten. De bestuurder informeerde mij in het eerste gesprek dat 

  vijf van de zes vestigingen door curanda zijn gehuurd:   

  

 Eindhoven  Geldropseweg 150   5611 SG  EINDHOVEN 

 Tilburg Besterdring 62A  5014 HM  TILBURG 

 Amsterdam Bos en Lommerweg 235 1055 DV  AMSTERDAM 

 Breedenbroek Terborgseweg 61c  7084 AB  BREEDENBROEK 

 Vlissingen Pres. Rooseveltlaan 772 4382 NB  VLISSINGEN 

 

De bestuurder gaf tevens te kennen dat de huurovereenkomst van de vestiging aan de 

Engelseweg 150 (5705 AJ) te Helmond is gesloten met Theo Muskens Management B.V. Tot 

op heden is het curatoren niet gebleken van een schriftelijke onderhuurovereenkomst. 

 

Inmiddels is gebleken dat ook de navolgende locaties door curanda worden gehuurd Uden, 

Roermond, Breda, Waalwijk, Maastricht, Doetinchem, Hoorn,  Schoten (BE), en Baarle Hertog 

(BE). 

  

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten opgezegd, voor 

zover deze niet reeds waren opgezegd, zouden eindigen binnen de opzegtermijn ex art. 39 

Fw. 

  

1.7 Oorzaak faillissement:  

 De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat de oorzaak van het faillissement  

 gelegen is in een afnemende omzet. De bestuurder wijt dit aan het feit dat de belastingdienst 

 een tijdje geleden in het kader van executiemaatregelen alle winkels heeft gesloten.  
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 De bestuurder was naar zijn zeggen niet op de hoogte van de aankondiging van de 

maatregelen. Hij heeft kort na de sluiting zorg gedragen voor betaling van de openstaande 

vordering van de fiscus te weten € 280.000,00, zodat het beslag werd opgeheven. Door de 

tijdelijke sluiting van de winkels is volgens de bestuurder de goede naam van het bedrijf 

aangetast en is de omzet zienderogen afgenomen. De leveranciers wilden bovendien niet 

meer op krediet leveren. Daarnaast geeft de bestuurder te kennen dat er sprake was van 

diefstal en verduistering door het personeel. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 

 38 werknemers. 

  

2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 

 45 werknemers. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging:  

 Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 juli 2015 het ontslag van de werknemers  

 aangezegd. 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving:  

 Het is curatoren niet gebleken van enige onroerende zaken in eigendom van curanda. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving:  

 In de vestigingen Helmond, Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Breedenbroek is een zeer  

 beperkte inventaris aangetroffen. De inventaris behoort, met uitzondering van de inventaris  

 in de vestiging te Breedenbroek  aan curanda in eigendom toe.  

 

 Voornoemde inventaris is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan  

 Theo Muskens in privé, Theo Muskens B.V.  en Theo Muskens Management B.V. als  

 onderdeel van een activatransactie (zie 9.6). De totale verkoopsom van de activatransactie  

 bedroeg € 100.000,=. Van dit bedrag is inmiddels € 10.000,= voldaan aan curatoren. Op 8  

 september 2015 zal een tweede betaling van € 40.000,= volgen. Uiterlijk op 1 oktober 2015  

 dient de resterende  € 50.000,= te worden voldaan. 

  

 Tevens is sprake van een vijftal auto’s, waarvan er twee werden geleased. Op dit  

 moment zijn curatoren doende de niet geleasede auto’s te verkopen. Ten aanzien van de  

 geleasede auto’s: zie 5.2. 

 

3.3 Verkoopopbrengst: 

 € 14.700,00 

 

3.4 Boedelbijdrage:  

 N.v.t. 
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3.5 Bodemrecht fiscus:  

 De fiscus kan een bodemrecht doen gelden, aangezien er sprake is van een vordering uit  

 hoofde van loonheffing en omzetbelasting ter hoogte van circa € 226.000,=. Nu de  

 bestuurder echter in het kader van de eerdergenoemde activatransactie (zie 9.6) afstand  

 heeft gedaan van zijn pandrecht, behoeft geen rekening meer gehouden te worden met het  

 bodemvoorrecht van de fiscus ten aanzien van stil verpande bodemzaken. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.6  Beschrijving:  

 In de vestigingen Helmond, Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Breedenbroek zijn voorraden  

 aangetroffen. Het betreft matrassen, meubels en accessoires. De voorraden behoren aan  

 curanda in eigendom toe. De voorraden zijn met toestemming van de rechter-commissaris  

 verkocht aan Theo Muskens, Theo Muskens B.V.  en Theo Muskens  Management B.V. als  

 onderdeel van voornoemde activatransactie (zie 3.2 en 9.6). 

 

3.7 Verkoopopbrengst: 

 € 85.300,=. 

 

3.8 Boedelbijdrage:  

 N.v.t.   

 

Andere activa 

3.9 Beschrijving:  

 De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat curanda rechten kon doen gelden op  

 domeinnamen en handelsnamen. Tevens was er sprake van een klantenbestand en lopende  

 orders.  Deze immateriële activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht  

 aan Theo Muskens, Theo Muskens B.V.  en Theo Muskens  Management B.V. als onderdeel  

 van voornoemde activatransactie (zie 3.2 en 9.6). 

 

3.10 Verkoopopbrengst:  

 € 5.000,=.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren:  

 De bestuurder heeft curatoren te kennen gegeven dat er geen sprake was van  

 handelsdebiteuren.  

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en):  

 De ING bank heeft een tweetal vorderingen op curanda. Het betreft een vordering van  

 € 3.087,01 uit hoofde van een debetstand op de betaalrekening en vordering uit hoofde van  

 business card een bedrag van € 5.800,44. 

 

5.2 Leasecontracten:  

 Curanda heeft een Renault Clio en een Volkswagen Transporter geleased. Met de 

leasemaatschappij is een eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Met de 

leasemaatschappijen is  afgesproken dat zij de voertuigen verkopen en het surplus aan de 

boedel zullen afdragen. 
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5.3 Beschrijving zekerheden:  

 De ING bank heeft geen zekerheden bedongen. De vorderingen zijn opgenomen op de lijst  

 van voorlopig erkende concurrente vorderingen. 

  

 De bestuurder heeft aan curatoren een pandakte overhandigd. Op basis daarvan claimde hij  

 een pandecht op alle huidige- en toekomstige activa en vorderingen van  curanda. De  

 onderliggende vordering zou de vordering uit hoofde van de rekening-courant  

 verhouding van curanda met de bestuurder moeten zijn. Volgens curatoren houdt dit 

 pandrecht geen stand. In het kader van voornoemde activatransactie heeft de bestuurder  

 afstand gedaan van dit pandrecht. 

 

5.4 Separatistenpositie:  

 Na de uitspraak van het faillissement is een afkoelingsperiode gelast. Tussen curatoren en de  

 bestuurder bestond een verschil van mening over het bestaan van het pandrecht.  Inmiddels 

 heeft de bestuurder afstand gedaan van zijn pandrecht in het kader van de in punt 9.6 

 genoemde activatransactie. 

 

5.5 Boedelbijdrage: 

 N.v.t. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud: 

 Er hebben zich crediteuren bij de curatoren gemeld, die een eigendomsvoorbehoud claimen.  

 Voornoemde activaovereenkomst is gesloten, onder de voorwaarde dat de kopende partijen 

 de rechten van deze crediteuren dienen te eerbiedigen. 

 

5.7 Reclamerechten:  

 Naar het zich laat aanzien zijn er geen crediteuren met een rechtsgeldig beroep op een 

reclamerecht. 

 

5.8 Retentierechten:  

 Naar het zich laat aanzien zijn er geen crediteuren met retentierechten. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 Voortzetten 

 De curatoren hebben besloten de activiteiten van curanda te staken. 

 

 Doorstart 

 Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de hiervoor genoemde activa verkocht  

 c.q. overgedragen aan Theo Muskens, Theo Muskens (Management) B.V. Deze   

 (rechts)personen zijn dan ook in staat gesteld de activiteiten van curanda voort te zetten. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht:  

 De bestuurder heeft hard copy en digitale administratie aan curatoren laten  

 overhandigen. De digitale administratie is onderworpen aan een quick scan. Naar aanleiding  

 daarvan zijn vragen gesteld aan de bestuurder. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. 
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7.2 Depot jaarrekeningen:  

 De jaarrekeningen van curanda zijn tijdig gedeponeerd met uitzondering de jaarrekening  

 van het jaar 2010, welke te laat is gedeponeerd. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant : 

 N.v.t. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen:  

 De storting op de aandelen heeft plaatsgevonden in geld. Volgens de oprichtingsakte werd in  

 het geplaatste kapitaal deelgenomen door Wouris Beheer B.V. Mogelijke vorderingen te dien 

aanzien zijn overigens verjaard. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur: 

 De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is onderwerp van onderzoek door  

 curatoren. 

 

7.6 Paulianeus handelen: 

 De vraag of er paulianeuze handelingen zijn verricht is onderwerp van onderzoek door  

 curatoren. 

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen:  

 Curatoren zijn nog in afwachting van de vorderingen  van het UWV en de verhuurders over  

 de opzegtermijnen. 

 

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: 

 € 226.284,12 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV:  

 Curatoren zijn nog in afwachting van de vordering van het UWV. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren: 

 N.v.t. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren :  

 74 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren :  

 € 719.745,62 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:  

 Op dit moment hebben curatoren nog geen zicht op een verwachte wijze van afwikkeling van  

 het faillissement. 

 

9. Procedures 

 

9.1 SBS Broadcasting B.V./Henschoten B.V.  
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9.1.1  Naam wederpartij(en):  

 SBS Broadcasting B.V.  

 

9.1.2 Aard procedure : 

 Er is sprake van een bodemprocedure. SBS vordert betaling van facturen ten bedrage van  

€ 214.754,43 uit hoofde van zendtijd voor reclame-uitingen bestaande uit het uitzenden van 

een reclamefilmpje ten behoeve van curanda.  

 

 Het verweer van curanda luidt als volgt:   

-  curanda behoefde volgens mondelinge afspraak pas achteraf te betalen; 

-  curanda heeft schade geleden als gevolg van het feit dat SBS gestopt is het reclamefilmpje   

uit te zenden. De afspraak was uitzendtijd gedurende drie maanden, hetgeen echter twee en 

een halve maand is geworden. De schade betreft het treffen van investeringen – die nu niet 

noodzakelijk zouden zijn gebleken - vooruitlopend op de te verwachte omzetgroei als gevolg 

van het uitzenden van de reclamefilm. De schadevergoedingsvordering van curanda zou de 

vordering van SBS verre overtreffen. 

 

9.1.3 Stand procedure:  

De zaak staat op de parkeerrol op 7 oktober 2015 voor conclusie van antwoord in het 

incident aan de zijde van de eisende partij. 

 

9.1.4 Werkzaamheden:   

Aan curanda is gevraagd om de schade nader te specificeren, zodat de procedure op haar 

waarde kan worden ingeschat. Hierop heeft curanda nog geen reactie gegeven. 

 

 

9.2 Beleggingsmaatschappij Donax B.V. /Henschoten B.V.  

9.2.1  Naam wederpartij(en):   

Beleggingsmaatschappij Donax B.V. h.o.d.n. Ratelband Instituut Nederland. 

 

9.2.2 Aard procedure :  

Er is sprake van een kort geding. Donax vordert betaling van facturen wegens verrichte 

werkzaamheden uit hoofde van een marketingovereenkomst die curanda is aangegaan met 

Donax. 

 

9.2.3 Stand procedure:  

Er is op 20 juli 2015 een verstekvonnis gewezen. Op 19 augustus 2015 is het vonnis aan de 

curatoren kenbaar gemaakt door de advocaat van Donax. De vordering van Donax is 

toegewezen door de voorzieningenrechter. Curanda is veroordeeld om € 66.948,26, alsmede 

de proceskosten,  te betalen aan Donax. 

 

9.2.4 Werkzaamheden:   

Beoordeeld moet worden of verzet dient te worden ingesteld. 

 

9.3 Bedmarketing B.V. /Henschoten B.V.  

9.3.1  Naam wederpartij(en):  Bedmarketing B.V. 
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9.3.2 Aard procedure :  

Er is sprake van een bodemprocedure. Bedmarketing vordert betaling van achterstallige  

 

 

  

 huurpenningen betreffende de verhuur van de bovenverdieping van het winkelpand te (6538 

SX) Nijmegen aan de Wijchenseweg 116.  

 

 Bedmarketing was in een eerdere procedure tegen Theo Muskens B.V. in het ongelijk 

gesteld, aangezien de rechter toen heeft geoordeeld dat Theo Muskens B.V. niet de 

contractspartij was. Theo Muskens B.V. had als verweer aangevoerd dat Henschoten B.V. de 

huurovereenkomst was aangegaan.  

 

9.3.3 Stand procedure:  

Er is op 31 juli 2015 een verstekvonnis gewezen. Op 17 augustus 2015 is het vonnis aan de 

curatoren kenbaar gemaakt door de advocaat van Bedmarketing. De vordering van Donax is 

toegewezen door de voorzieningenrechter. Curanda is veroordeeld om € 52.999,43 te 

betalen aan Bedmarketing . De vordering is voor een bedrag van € 52.999,43 opgenomen op 

de lijst van voorlopig erkende crediteuren. 

 

9.4 De Graaf Meubelen B.V.  /Henschoten B.V.  

9.4.1  Naam wederpartij(en):   

 De Graaf Meubelen B.V. 

 

9.4.2 Aard procedure : 

 Bodemprocedure, Kantonrechter te Eindhoven.  

 

De Graaf eist betaling van facturen, omdat deze zijn geleverd en er geen protest is geweest. 

Henschoten heeft zich op het standpunt gesteld dat er wel (gedeeltelijk) betaald is en zaken 

niet geleverd zijn.  

 

9.4.3 Stand procedure:  

 De kantonrechter heeft curanda bij vonnis van 13 augustus 2015 veroordeeld tot betaling 

van en bedrag van € 5.593,52 te vermeerderen met rente en proceskosten. De vordering is 

voor een bedrag van € 7.116,36 opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. 

 

9.5 USA-Bedding Import Co. B.V./Henschoten B.V.  

9.5.1  Naam wederpartij(en):   

 USA-Bedding Import Co. B.V. 

 

9.5.2 Aard procedure :   

 Bodemprocedure, Kantonrechter te Eindhoven. 

 

De Graaf eist betaling van facturen, omdat deze zijn geleverd en er geen protest is geweest. 

Henschoten heeft zich op het standpunt gesteld dat er wel (gedeeltelijk) geleverd is, maar 

dat de geleverde matrassen waterschade hadden en in dat kader een beroep op opschorting 

van de betalingen is gedaan. 
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9.5.3 Stand procedure:   

 De kantonrechter heeft curanda bij vonnis van 13 augustus 2015 veroordeeld tot betaling 

van een bedrag van € 5.281,50 te vermeerderen met rente en proceskosten. Curanda heeft 

volgens de kantonrechter niet bewezen, dat zij tijdig heeft geprotesteerd en een telefonisch 

beroep op opschorting heeft gedaan. De vordering is voor een bedrag van € 6.540,76 

opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. 

 

 

9.6 Theo Muskens Management B.V. en Theo Muskens B.V. /Curatoren 

9.6.1  Naam wederpartij(en):   

Theo Muskens Management B.V.  & Theo Muskens B.V. 

 

9.6.2 Aard procedure :   

Kort Geding d.d. 3 september 2015 om 15.00 uur. Rechtbank Midden-Nederland. 

 

 Curatoren hebben op 28 augustus 2015 de vestiging in Helmond, gehuurd door Theo 

Muskens  Management B.V.  gesloten, gebruikmakend van hun bevoegdheid ex art. 92 Fw, 

aangezien er voorraden van curanda te koop werden aangeboden door Theo Muskens B.V. 

Eisers wilden door middel van een kort geding wederom toegang tot de winkel afdwingen.  

 

 De zitting heeft geen doorgang gevonden, omdat voorafgaand aan de zitting een regeling is 

getroffen met de bestuurder van curanda, tevens bestuurder van eisers.  Daarbij is 

afgesproken dat  eisers en de bestuurder van curanda  de inventaris (zie punt 3.6), voorraden 

(zie punt 3.11) en immateriële activa (zie punt 3.15) van curanda kopen voor een totaal 

bedrag van € 100.000,= en de winkel weer open mocht na ontvangst van de eerste 

deelbetaling. Tevens heeft de bestuurder van curanda in het kader van deze regeling afstand 

gedaan van zijn pandrecht. 

 

 Van voornoemd bedrag is inmiddels € 10.000,= voldaan aan curatoren. Op 8  

 september 2015 zal een tweede betaling van € 40.000,= volgen. Uiterlijk op 1 oktober 2015  

 dient de resterende  € 50.000,= te worden voldaan. 

 

9.6.3 Stand procedure:   

Het kort geding is met 4 weken aangehouden, aangezien partijen tot een regeling zijn 

gekomen, waaraan uitvoering moet worden gegeven. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faillissement: 

 Nog onbekend. 

 

10.2  Plan van aanpak:  

 - liquideren voertuigen; 

 - afwikkelen leaseovereenkomsten en huurovereenkomsten; 

 - inventariseren crediteuren; 

 - standpuntbepaling in gerechtelijke procedures; en 

 - verrichten rechtmatigheidsonderzoek. 
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10.3  Indiening volgend verslag: 

 Over drie maanden 

 

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening  

 

 

 

mr. K. van de Peppel  mr. J.J. Dingemans 

curator   curator 

 

  

 

 


