
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 

 

Gegevens onderneming : OFF COURSE GOLF B.V. 

Faillissementsnummer : C/16/15/836 F 

Datum uitspraak : 24 november 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 9.951,52 

Activiteiten onderneming: : Groothandel in golfartikelen en andere 

sportartikelen, het geven van advies over 

golfartikelen, het geven van golflessen en het 

organiseren van golfevenementen, productie van 

golfartikelen.  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal :  2 

 

Verslagperiode :  24 november 2015 t/m 23 december 2015 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 58,2 uren 

Bestede uren totaal : 58,2 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 7 december 2012 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Off Course Golf B.V. opgericht.  

 

Op de datum van de oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal € 100,--. Dit kapitaal 

is opgebouwd uit 100 aandelen van ieder nominaal € 1,--.   

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijk Nogunog B.V. bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer 

N.A.P. Boersma is bestuurder van Nogunog B.V.  

 

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Nogunog B.V. (85 aandelen) 

en Vital Participations B.V. (15 aandelen) waren op de datum van het uitspreken van het 

faillissement aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 

 

2011 *** 

2012 *** 

2013 € 233.056,-- 

2014 € 409.012,-- 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten een zogenaamde Bedrijven Opvang Polis afgesloten. Gelet op het feit dat 

er in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand nog een inventaris en 

een voorraad aanwezig is, heb ik met de assurantietussenpersoon afgesproken dat 

voornoemde polis in ieder geval t/m 31 januari 2016 in stand zal blijven. Er is met betrekking 

tot de Bedrijven Opvang Polis geen sprake van premieachterstand. 

 

De overige verzekeringen die de gefailleerde vennootschap heeft afgesloten, zijn inmiddels 

door mij beëindigd. Eén verzekeringsmaatschappij, Allianz, heeft mij bericht dat er in 

verband met het royement van de verzekering recht is op een premierestitutie van € 20,51. 

Ik heb Allianz verzocht dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. 

  

1.6 Huur  :  

De vennootschap huurt een bedrijfsruimte te 3439 ME Nieuwegein aan de Archimedesbaan 

22. De huur van voornoemde bedrijfsruimte bedraagt € 3.333,--, excl. BTW per maand. Bij 

aangetekende brief van 27 november 2015 is de huurovereenkomst, met machtiging van de 

rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, 

opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 29 februari 2016. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

De gefailleerde vennootschap is eind 2012 begonnen met de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten. Vanaf de datum van haar oprichting heeft de gefailleerde vennootschap 

echter geen winst gemaakt. In 2015 zag de gefailleerde vennootschap zich vervolgens ook 

nog eens geconfronteerd met een teruglopende omzet. Dit alles zorgde ervoor dat de 

gefailleerde vennootschap op enig moment, vanwege de betalingsachterstanden, geen 

nieuwe voorraden meer kon bestellen bij haar leveranciers. Toen ook de Belastingdienst 

begin november 2015 nog eens bodembeslag legde en een executieverkoop aankondigde, 

hebben de aandeelhouders uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het nemen van 

een besluit, waarbij aan de bestuurder de opdracht wordt gegeven om het faillissement van 

Off Course Golf B.V. aan te vragen. Op 19 november 2015 is er een verzoekschrift tot 

faillietverklaring ingediend bij de rechtbank. 

2011 *** 

2012  *** 

2013 -/- € 69.808,-- 

2014 -/- € 9.803,-- 

2011 *** 

2012 *** 

2013 € 153.308,-- 

2014 € 172.335,-- 
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Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 24 november 2015 in de raadkamer van de 

rechtbank behandeld. Op voornoemde datum heeft de rechtbank Midden-Nederland, 

locatie Utrecht Off Course Golf B.V. in staat van faillissement verklaard.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 2  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 2   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 27 november 2015.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het gehuurde bedrijfspand is een inventaris aanwezig. Voorts zijn er machines aanwezig in 

dit bedrijfspand.  

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik een taxateur van het 

Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. ingeschakeld om een beschrijving en taxatie van 

de activa te maken.   

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse partijen gesproken over een overname 

van de bedrijfsmiddelen (en de voorraden). Dit biedingsproces heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat er vijf partijen een concreet bod hebben uitgebracht op de bedrijfsmiddelen (en 

de voorraden) van de gefailleerde vennootschap (zoals beschreven in het taxatierapport). De 

uitgebrachte biedingen waren echter allemaal lager dan de getaxeerde liquidatiewaarde. 

Reden waarom ik het niet in het belang van de crediteuren heb geacht om een onderhandse 

bieding te accepteren. 

 

Gelet op de uitgebrachte biedingen heb ik, in het belang van de crediteuren, besloten om de 

bedrijfsmiddelen (en de voorraden) via een (internet)veiling ter veiling te laten aanbieden. 

Op 18 december 2015 heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om voor een 

(internet)veiling BVA Auctions B.V., gevestigd te Amersfoort, in te schakelen.  

 

Het is mijn verwachting dat de door BVA Auctions georganiseerde veiling medio januari 2015 

zal gaan plaatsvinden.  

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  :  

Voor het uitspreken van het faillissement heeft de Belastingdienst bodembeslag gelegd op 

de inventaris, die zich bevindt in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde 

bedrijfspand. De kans is aanwezig dat zich onder deze inventaris ook zaken bevinden die  
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door een derde onder eigendomsvoorbehoud aan de gefailleerde vennootschap zijn 

geleverd (zie ook punt 5.6 van dit verslag).  

 

Indien bovengenoemde derde nader kan specificeren welk deel van de inventaris aan haar in 

eigendom toebehoort en de Belastingdienst het bodembeslag op deze inventaris mocht 

handhaven, dan heb ik met de Belastingdienst afgesproken dat ik voor en namens haar tot 

een verkoop van deze zaken zal overgaan. Ik heb aan de Belastingdienst voorgesteld dat zij 

in dat geval met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden een 

boedelbijdrage zal voldoen van 10% van de verkoopopbrengst. De Belastingdienst heeft op 

dit voorstel nog niet gereageerd. 

  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 

bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 

omzetbelasting en loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief.

  

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is door mij ook een 

voorraad aangetroffen. Het betreft hier onder andere kleding, golfclubs en golftassen. 

 

De vijf partijen die een bod hebben uitgebracht op de bedrijfsmiddelen hebben ook een 

bieding gedaan op de voorraden. Aangezien ook deze biedingen lager zijn dan de getaxeerde 

liquidatiewaarde, zullen ook de voorraden door BVA Auctions B.V. ter veiling worden 

aangeboden. 

  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dienen ook gerekend te worden: de  

handelsnaam, de internetdomeinnamen, de telefoonnummers en een  

klantenbestand (de zogenaamde immateriële activa). 

 

Op de immateriële activa heb in de afgelopen verslagperiode twee biedingen mogen  

ontvangen. Het hoogste bod bedraagt € 6.900,--, excl. BTW. De rechter-commissaris heeft  

mij op 18 december 2015 toestemming verleend om de immateriële activa voor voornoemd  

bedrag onderhands te verkopen. 

 

De koper van de immateriële activa heeft de koopprijs op 23 december 2015 voldaan. Thans  

zal dan ook de verkoop en de levering van de immateriële activa verder worden afgerond. 
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4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de administratie is mij gebleken dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen 

in totaal € 7.843,94, incl. btw bedraagt. Het betreft hier 14 debiteuren. Deze debiteuren zijn 

inmiddels door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot betaling van de 

openstaande factuur/facturen over te gaan. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 

vennootschap gebruik van een bankrekening bij ABN Amro, alsmede van een bankrekening 

bij de ING.  

 

De bankrekening bij ABN Amro had op de datum van het uitspreken van het faillissement 

een creditsaldo van € 617,98. ABN Amro heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt naar de 

faillissementsrekening. 

 

Het saldo op de bankrekening bij de ING bedroeg op de datum van het uitspreken van het 

faillissement € 112,-- debet. De ING heeft haar vordering inmiddels ter verificatie ingediend. 

  

5.2 Leasecontracten   :  

De gefailleerde vennootschap heeft met Kien Lease B.V. een leasecontract gesloten met 

betrekking tot een personenauto. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was  

deze auto reeds ingeleverd bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is door mij 

verzocht om haar eventuele vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie in te  

dienen. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten geen zekerheden gesteld. 

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Leveranciers 

In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal leveranciers van de gefailleerde 

vennootschap zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Hierbij hebben zij verwezen 

naar de algemene voorwaarden. De leveranciers die zich terecht beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud en tevens nader kunnen specificeren welke zaken onder 

eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, zullen door mij, voor zover dit nog niet is gebeurd, 

worden uitgenodigd om de door hen geleverde zaken te komen ophalen.  
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In verband met de door mij te verrichten werkzaamheden voor het uitleveren van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, heb ik de leveranciers wel bericht dat zij een 

boedelbijdrage van € 75,-- dienen te voldoen. 

 

Eén leverancier heb ik in de afgelopen verslagperiode bericht dat ik, ondanks dat de facturen 

nog niet zijn voldaan, niet tot afgifte zal overgaan van de door haar geleverde zaken. Reden 

hiervoor is dat in de door de leverancier gehanteerde (en van toepassing zijnde) algemene 

voorwaarden geen eigendomsvoorbehoud is opgenomen. 

 

Off Course Megagolf C.V. 

In november 2012 is de gefailleerde vennootschap met Off Course Megagolf C.V., hierna te 

noemen Megagolf, overeengekomen dat laatstgenoemde een aantal goederen aan de 

gefailleerde vennootschap zou verkopen. Het betreft hier onder andere de op dat moment 

aan Megagolf toebehorende inventaris, voorraden en immateriële activa. De gemaakte 

afspraken zijn in een koopovereenkomst vastgelegd, welke overeenkomst op 28 juni 2013 

door partijen is ondertekend.  

 

In de koopovereenkomst zijn partijen in artikel 4 een eigendomsvoorbehoud 

overeengekomen. Met een beroep op dit eigendomsvoorbehoud heeft Megagolf, via haar 

advocaat, mij, kort gezegd, verzocht om over te gaan tot afgifte aan haar van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel de verkoopopbrengst van deze zaken aan 

haar af te dragen. 

 

Naar mijn mening kan Megagolf zich met betrekking tot de immateriële activa niet beroepen 

op een eigendomsvoorbehoud. Een eigendomsvoorbehoud kan namelijk enkel en alleen 

worden overeengekomen met betrekking tot zaken. De door Megagolf in 2012 verkochte 

goodwill, handelsnaam, domeinnamen, klanten- en leveranciersbestanden zijn naar mijn 

mening niet aan te merken als zaken, zoals gedefinieerd in artikel 3:2 BW. 

 

Met betrekking tot het door Megagolf gestelde eigendomsvoorbehoud ter zake van de 

inventaris en de voorraden heeft zij nog niet kunnen specificeren welke inventaris en 

voorraden door haar onder eigendomsvoorbehoud zouden zijn geleverd. Indien Megagolf 

kan aantonen welke inventaris door haar onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, dan is 

van belang dat de Belastingdienst bodembeslag heeft gelegd (zie hiervoor punt 3.7 van dit 

verslag). Ik heb de advocaat van Megagolf bericht dat hij zich met betrekking tot het 

gestelde eigendomsvoorbehoud ter zake van de inventaris het beste in eerste instantie tot 

de Belastingdienst kan wenden. Hierbij heb ik deze advocaat, wellicht ten overvloede, 

gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift ex. artikel 22 IW. De 

Belastingdienst heeft mij bericht dat er tot heden door Megagolf nog geen beroepschrift is 

ingediend. 

  

Het is mijn verwachting dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt over 

het door Megagolf gestelde eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de inventaris en de 

voorraden.  
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5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Zoals uit punt 3.12 reeds bleek, heeft een derde de immateriële activa, daaronder in ieder 

geval begrepen het klantenbestand, van de gefailleerde vennootschap overgenomen. Dit 

met het doel om een doorstart te maken.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels de administratie vanaf de 

datum van de oprichting aan mij ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de 

bankafschriften, de jaarrekeningen over 2013 en 2014, alsmede de grootboekkaarten. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 

2013 en 2014 tijdig zijn gedeponeerd.  

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

Er zal door mij onderzocht worden of aan de stortingsverplichting is voldaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente   

boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen over de periode datum faillissement tot 

datum einde huurovereenkomst en de vordering van het UWV. Deze vorderingen staan op 

dit moment echter nog niet vast. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 40.683,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : ***  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 7 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 15.323,91 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures   :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke  

procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de bedrijfsmiddelen en de voorraad via BVA Auctions B.V. verkopen; 

- de verkoop en de levering van de immateriële activa afronden; 

- de debiteurenvorderingen innen; 

- de boekhouding bestuderen; 

- onderzoeken of aan de volstortingsplicht is voldaan; 

- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- de vordering van de verhuurder en het UWV afwachten; 

- inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


