
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 maart 2016 

 

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 : € 83.981,83 

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  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode :  24 december 2015 t/m 24 maart 2016 

Bestede uren in verslagperiode 2 : 33,1 uren 

Bestede uren totaal : 91,7 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap in het kader van de 

uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten een zogenaamde Bedrijven Opvang Polis heeft 

afgesloten en dat deze polis, na overleg met de assurantietussenpersoon, in ieder geval t/m 

31 januari 2016 in stand zal blijven. 

 

In de afgelopen verslagperiode is de Bedrijven Opvang Polis door mij opgezegd. De 

assurantietussenpersoon heeft mij bevestigd dat de polis per 31 januari 2016 is geroyeerd. 

Uit de stukken die ik vervolgens van de verzekeringsmaatschappij mocht ontvangen, blijkt 

dat er een recht op premierestitutie bestaat. De verzekeringsmaatschappij heeft de te 

restitueren premie overgemaakt naar de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij 

ABN Amro. Op mijn verzoek heeft ABN Amro het ontvangen bedrag vervolgens doorbetaald 

naar de faillissementsrekening. 
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Met betrekking tot de overige verzekeringen die de gefailleerde vennootschap had 

afgesloten, verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld. 

  

1.6 Huur  :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, huurt de vennootschap een bedrijfsruimte te 3439 

ME Nieuwegein aan de Archimedesbaan 22. 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 zou derhalve 

eindigen op 29 februari 2016. 

 

Het bedrijfspand is op 31 januari 2016 bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. Bij die 

gelegenheid is met de verhuurder afgesproken dat de huurovereenkomst met wederzijds 

goedvinden zal worden beëindigd per 31 januari 2016. Dit zorgt er voor dat de 

boedelvordering van de verhuurder wordt beperkt. 

 

De verhuurder heeft zijn vordering op de gefailleerde vennootschap inmiddels ter verificatie 

ingediend. Deze vordering is door mij geplaatst op de lijst van voorlopig erkende 

schuldvorderingen.  

 

1.7 Oorzaak faillissement  : Zie verslag 1.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat in het gehuurde bedrijfspand een inventaris 

aanwezig is. Voorts zijn er machines aanwezig in dit bedrijfspand. Voorts heb ik in het eerste 

verslag gemeld dat ik heb getracht om deze bedrijfsmiddelen (en de voorraden) onderhands 

te verkopen, maar dat de door mij ontvangen biedingen op de bedrijfsmiddelen (en de 

voorraden) lager waren dan de getaxeerde liquidatiewaarde. Reden waarom ik, na daartoe 

verkregen toestemming van de rechter-commissaris, BVA Autions B.V. heb ingeschakeld, 

zulks met het verzoek om de bedrijfsmiddelen (en de voorraden) ter veiling aan te bieden. 

 

De door BVA Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling heeft in de afgelopen 

verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens deze veiling zijn bijna alle bedrijfsmiddelen (en 

voorraden) verkocht. Uit de eindafrekening die ik van BVA Auctions B.V. heb mogen 

ontvangen blijkt dat de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen (en de voorraden) in 

totaal € 83.500,08, incl. btw bedraagt. BVA Auctions heeft dit bedrag, na aftrek van de 

gemaakte kosten, inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. 
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Voornoemde verkoopopbrengst is overigens hoger dan de getaxeerde onderhandse 

verkoopwaarde. 

 

De nog niet verkochte bedrijfsmiddelen (en voorraden) zullen nogmaals door BVA Auctions 

B.V. ter veiling worden aangeboden. 

 

Na daartoe verkregen toestemming is een klein deel van de in het bedrijfspand aanwezig 

inventaris, buiten de veiling van BVA Auctions om, verkocht aan de nieuwe huurder van het 

bedrijfspand. Aan deze huurder zijn onder andere een aantal bureaus en bureaustoelen 

verkocht, alsmede koffiekopjes en verlichting. De nieuwe huurder heeft voor deze zaken een 

bedrag betaald van in totaal € 1.331,--, incl. btw.  

 

3.6 Verkoopopbrengst  : € 84.831,08, incl. btw 

3.7 Boedelbijdrage  :  

Voor het uitspreken van het faillissement heeft de Belastingdienst, zoals ik in het eerste 

verslag heb gemeld, bodembeslag gelegd op de inventaris, die zich bevindt in het door de 

gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand. Voorts heb ik in het eerste verslag 

gemeld dat de kans is aanwezig dat zich onder deze inventaris ook zaken bevinden die  

door een derde onder eigendomsvoorbehoud aan de gefailleerde vennootschap zijn 

geleverd (zie ook punt 5.6 van dit verslag, alsmede punt 5.6 van het eerste 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.  

 

Bovengenoemde derde heeft tot op heden nog niet kunnen aantonen welk deel van de 

inventaris door haar onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. De advocaat van deze derde 

heeft mij te kennen gegeven dat er geen pogingen meer ondernomen zullen worden om 

alsnog in deze bewijslast te slagen. Bij gebrek aan tegenbewijs heb ik mij dan ook op het 

standpunt gesteld dat de in het bedrijfspand aanwezige inventaris in eigendom toebehoort 

aan de gefailleerde vennootschap. De verkoopopbrengst van deze zaken komt dan ook 

volledig toe aan de faillissementsboedel. 

 

Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding meer om met de Belastingdienst afspraken te 

maken over een boedelbijdrage. 

  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

  

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is, zoals ik ook in het eerste 

verslag heb gemeld, door mij ook een voorraad aangetroffen. Het betreft hier onder andere 

kleding, golfclubs en golftassen. Deze voorraad is ook door BVA Auctions B.V. ter veiling 

aangeboden. De verkoopopbrengst van de (internet)veiling, zoals genoemd onder de punten 

3.5 en 3.6, heeft dan ook deels betrekking op de voorraad. 
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3.10 Verkoopopbrengst  : Zie punt 3.6 van dit verslag.  

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). Zoals ik in het eerste verslag heb  

gemeld, heb ik op de immateriële activa heb twee biedingen mogen ontvangen. Na daartoe  

verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de immateriële activa verkocht voor  

€ 6.900,--, excl. btw. De koper van de immateriële activa heeft de koopprijs op 23 december  

2015 voldaan.  

 

In de afgelopen verslagperiode is de levering van de immateriële activa afgerond. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, is mij uit de administratie gebleken dat het bedrag 

aan openstaande debiteurenvorderingen in totaal € 7.843,94, incl. btw bedraagt. Het betreft 

hier 14 debiteuren. Deze debiteuren zijn door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om 

tot betaling van de openstaande factuur/facturen over te gaan. 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur de openstaande factuur betaald. Het 

betreft hier een bedrag van in totaal € 486,42. Voorts is mij in de afgelopen verslagperiode 

gebleken dat twee debiteuren de factuur reeds voor de datum van het uitspreken van het 

faillissement hadden voldaan. Deze twee facturen betreffen een bedrag van in totaal  

€ 1.591,98. 

 

Eén debiteur heeft mij verteld dat hij niet gehouden is om de openstaande factuur van in 

totaal € 172,95 te voldoen. Gelet op de toelichting van deze debiteur (en het geringe 

factuurbedrag) heb ik om mij moverende redenen besloten om niet langer aan te dringen op 

een betaling van de factuur. 

 

Rekening houdend met het voorgaande bedraagt het bedrag aan openstaande 

debiteurenvorderingen thans € 5.592,59. Het betreft hier nog 10 debiteuren. Deze 

debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode nogmaals verzocht om tot betaling van de 

openstaande factuur over te gaan. 

 

Uit de administratie is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat de gefailleerde 

vennootschap uit hoofde van een rekening-courantverhouding mogelijk ook een vordering 

heeft op haar zustermaatschappij. In de komende verslagperiode zal ik naar deze mogelijke 

vordering nader onderzoek doen. 
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In de komende verslagperiode zal ik mijn werkzaamheden met betrekking tot de 

debiteurenvordering voortzetten. 

 

4.2 Opbrengst   : € 486,42, incl. btw. 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslag 1.  

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, zoals ik in het eerste verslag ook heb gemeld, reeds ingeleverd bij de 

leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft in de afgelopen verslagperiode een  

vordering ter verificatie ingediend van in totaal € 11.852,26. De leasemaatschappij is voor dit  

bedrag geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Leveranciers 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat een aantal leveranciers van de gefailleerde 

vennootschap zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Hierbij hebben zij 

verwezen naar de algemene voorwaarden. De leveranciers die zich terecht hebben 

beroepen op een eigendomsvoorbehoud en tevens nader konden specificeren welke zaken 

onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, hebben in de afgelopen verslagperiode, tegen 

betaling van een boedelbijdrage van € 75,--, de door hen geleverde zaken opgehaald.  

 

Met een aantal leveranciers heb ik de afspraak gemaakt dat de door hen onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ter veiling zullen worden aangeboden in de door 

BVA Auctions B.V. georganiseerde veiling. De verkoopopbrengst van deze zaken zal dan, tot 

aan het bedrag van haar vordering en verminderd met een boedelbijdrage van 10%, aan de 

desbetreffende leverancier worden afgedragen. De leveranciers hebben van mij inmiddels 

een voorstel ontvangen met betrekking tot de afdracht van de verkoopopbrengst. Alle 

leveranciers hebben aangegeven met dit voorstel in te stemmen. Voor zover dit nog niet is 

gebeurd, zal het aan de leverancier toekomende bedrag spoedig aan haar worden 

uitbetaald. Vanzelfsprekend zal het uitbetaalde bedrag in mindering strekken op de ter 

verificatie ingediende vordering. 

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde set golfclubs en een golftas onderhands verkocht. De klant 

heeft de koopprijs inmiddels betaald. Het aan de leverancier toekomende bedrag is 

inmiddels ook naar haar overgemaakt. 
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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, zoals ik in het eerste verslag ook heb gemeld, 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 heeft zij, zoals ook reeds bleek uit punt 3.7 van dit verslag, nog niet kunnen 

aantonen welke inventaris het hier dan zou betreffen. De advocaat van Megagolf heeft mij 

te kennen gegeven dat er geen pogingen meer ondernomen zullen gaan worden om alsnog 

in deze bewijslast te slagen. 

 

Voor wat betreft de voorraden heb ik in de afgelopen verslagperiode een overzicht mogen 

ontvangen, waaruit blijkt welke voorraad door Megagolf onder eigendomsvoorbehoud is 

geleverd. De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij bevestigd 

dat voornoemd overzicht inderdaad deel uitmaakte van de tussen partijen gesloten 

koopovereenkomst en dat de op het overzicht vermelde voorraad inderdaad door Megagolf 

onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Met deze bevestiging van de (middellijk) 

bestuurder is er thans in ieder geval meer duidelijkheid met betrekking tot de door Megagolf 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad. 

 

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij verteld dat Megagolf 

enkele dagen voor het uitspreken van het faillissement de door haar onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad uit het bedrijfspand te Nieuwegein heeft 

gehaald. Uit onderzoek is mij gebleken dat het hier uitsluitend voorraad betreft die 

inderdaad door Megagolf onder eigendomsvoorbehoud is geleverd; door Megagolf is geen 

voorraad van andere leveranciers meegenomen, dan wel voorraad meegenomen die in 

eigendom toebehoorde aan de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop zie ik dan ook geen 

aanleiding om met betrekking tot de door Megagolf teruggenomen voorraad verdere 

rechtsmaatregelen te treffen. 
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Vanzelfsprekend zal de waarde van de door Megagolf teruggenomen voorraad wel in 

mindering moeten strekken op haar vordering op de gefailleerde vennootschap. Tot op 

heden heeft Megagolf echter nog geen vordering ter verificatie ingediend. Ik zal haar 

verzoeken dit alsnog op korte termijn te doen.  

 

 5.7 Reclamerechten  : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1, alsmede punt 3.12 van dit verslag. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslag 1.  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

Het is mij gebleken dat aan de volstortingsplicht is voldaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen  

wijzen op onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar  

mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus 

handelen zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 7.333,33 (verhuurder) 

Er dient nog rekening gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 44.532,-- 

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

8.4 Andere pref. crediteuren   : ***  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 24 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 110.168,05 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures   : Zie verslag 1.  
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de debiteurenvorderingen innen; 

- onderzoek doen naar de mogelijke vordering op de zustermaatschappij; 

- de boekhouding nader bestuderen; 

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

voortzetten; 

- de vordering van het UWV en Megagolf afwachten; 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  


