
Algemeen

Gegevens onderneming

Mode Exclusive B.V.

Activiteiten onderneming

Mode Exclusive B.V. exploiteerde een winkel in dameskleding.

Omzetgegevens

2011: € 3.343.000,--
2012: € 3.056.000,--
2013: € 2.638.000,--

De omzet over de periode 2011 t/m 2013 werd behaald met in totaal vier vestigingen. Op 
de datum van het uitspreken van het faillissement exploiteerde Mode Exclusive B.V. 
nog één winkel.

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 2.500,--

Verslagperiode

30 mei 2017 t/m 3 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode

"53,6"

Bestede uren totaal

"53,6"

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013603:F001

30-05-2017

mr. C.P. Lunter

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/261
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 31 mei 1996 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mode 
Exclusive B.V. opgericht. 

Het maatschappelijk kapitaal van Mode Exclusive B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 200 aandelen van ieder nominaal fl. 1.000,--. Het geplaatst 
kapitaal van de vennootschap bedroeg op de datum van haar oprichting fl. 40.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Cosa Vastgoed B.V. bestuurder en enig aandeelhouder 
van Mode Exclusive B.V. De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
Cordoba Holding B.V. en Sandros Holding B.V. zijn bestuurders van Cosa Vastgoed 
B.V. De heer H. van Os is bestuurder van Cordoba Holding B.V. Bestuurder van Sandros 
Holding B.V. is mevrouw S.A. Gilsing- van Os.

1.2 Winst en verlies

2011: -/- € 38.000,--
2012: -/- € 86.449,--
2013: -/- 286.177,--

Het verlies over de periode 2011 t/m 2013 betreft het gezamenlijke verlies van de vier 
vestigingen die door Mode Exclusive B.V. werden geëxploiteerd.   

1.3 Balanstotaal

2011: € 686.390,--
2012: € 603.451,--
2013: € 515.359,--

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Mode Exclusive B.V. 
diverse verzekeringen afgesloten. Uit de verzekeringspolis is mij gebleken dat het hier, 
kort gezegd, om een totaalpolis gaat, waarop in ieder ook een zustermaatschappij is 
verzekerd. Ik zal aan de verzekeringsmaatschappij het verzoek doen om de polis, voor 
zover deze betrekking heeft op Mode Exclusive B.V., te beëindigen. Daarbij zal ik 
duidelijk aangeven dat de verzekeringen die betrekking hebben op de 
zustermaatschappij of andere gelieerde vennootschappen niet beëindigd moeten 
worden.
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1.6 Huur

Verslag 1:
De vennootschap huurt een bedrijfspand te 1271 RH Huizen aan het Oude 
Raadhuisplein 6. Bij aangetekende brief van 1 juni 2017 is de huurovereenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden, door mij opgezegd. De verhuurder heeft mij inmiddels schriftelijk 
bevestigd dat de huurovereenkomst zal eindigen op 31 augustus 2017.

1.7 Oorzaak faillissement

Mode Exclusive B.V. verricht haar activiteiten in de modebranche. Mede vanwege de 
economische crisis heeft Mode Exclusive B.V. in de afgelopen jaren haar 
bedrijfsresultaten steeds verder zien verslechteren. De teruglopende omzet zorgde 
ervoor dat de liquiditeitspositie van Mode Exclusive B.V. steeds verder onder druk 
kwam te staan. 

Teneinde de financiële problemen het hoofd te bieden, heeft Mode Exclusive B.V. 
besloten om verlieslatende vestigingen te sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat Mode 
Exclusive B.V. op enig moment nog maar één vestiging exploiteerde. Naast het sluiten 
van vestigingen heeft Mode Exclusive B.V. ook andere saneringsmaatregelen genomen. 
Er is bijvoorbeeld personeel ontslagen.

Naast kostenbesparende maatregelen is Mode Exclusive B.V. ook in gesprek gegaan 
met de bank en haar belangrijkste leverancier. Mode Exclusive B.V. hoopte dat deze 
maatregelen, tezamen met een aantrekkende economie, uiteindelijk voldoende zouden 
zijn om de exploitatie van de enige nog overgebleven vestiging te kunnen voortzetten. 
Mede vanwege de omstandigheid dat de economie onvoldoende aantrok, was Mode 
Exclusive B.V. uiteindelijk financieel niet in staat om haar schuldenlast het hoofd te 
bieden. Reden waarom de aandeelhouders uiteindelijk geen andere mogelijkheid 
hebben gezien dan aan het bestuur van Mode Exclusive B.V. de opdracht te geven om 
alle benodigde stappen te zetten om te komen tot een faillissement. 

Op 29 mei 2017 is het verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend bij de rechtbank 
Gelderland, locatie Zutphen. Deze vennootschap heeft in haar vonnis van 30 mei 2017 
het faillissement van Mode Exclusive B.V. uitgesproken. In het vonnis is bepaald dat de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht alle taken zal vervullen die de wet aan de 
rechtbank opdraagt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

6

2.3 Datum ontslagaanzegging

1 juni 2017
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2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn (vooralsnog) door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Huizen heb ik 
diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier onder andere de navolgende 
zaken:

- een winkelcounter;
- een kassasysteem;
- paskamers;
- inbouwkasten;
- kledingrekken.

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft er door het NTAB 
een beschrijving en taxatie plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen. 

Ik ben met diverse partijen in gesprek over een overname van de bedrijfsmiddelen. In 
dat kader hebben inmiddels twee partijen een bezoek gebracht aan het bedrijfspand, 
zulks voor een bezichtiging van de bedrijfsmiddelen.

In de komende verslagperiode zal ik de verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden. 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op de omstandigheid dat de opbrengst van de bedrijfsmiddelen aan de 
faillissementsboedel zal toekomen, is er geen aanleiding om afspraken te maken over 
een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die zich thans in het 
bedrijfspand bevinden. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld 
ten titel van omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het 
vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1: 
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is ook een voorraad 
dameskleding aanwezig. Het betreft hier circa 1.450 stuks kleding. Van deze voorraad is 
eveneens door het NTAB een beschrijving en taxatie gemaakt. 

De voorraad dameskleding die ik in het bedrijfspand heb aangetroffen, dient in drie 
categorieën te worden onderverdeeld:
 
- voorraad geleverd via Euretco Financiel Services B.V., gevestigd te Hoevelaken;
- voorraad geleverd via een zustermaatschappij, Mode Exclusive Harderwijk B.V.;
- voorraad die is geleverd via andere partijen.

In de afgelopen verslagperiode hebben diverse partijen interesse getoond in een 
overname van de voorraad van de gefailleerde vennootschap. Eén van deze partijen 
betreft Mode Exclusive Harderwijk B.V. Deze vennootschap heeft mij bericht dat zij 
geïnteresseerd is in een overname van de voorraad die is geleverd via Euretco Financial 
Services B.V. Deze leverancier heeft mij bevestigd dat zij ermee instemt dat de via haar 
geleverde voorraad onderhands zal worden verkocht aan Mode Exclusive Harderwijk 
B.V. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is dit deel van de 
voorraad op 30 juni 2017 geleverd aan Mode Exclusive Harderwijk B.V.  Deze 
vennootschap heeft voor de via Euretco geleverde voorraad een koopprijs betaald van 
in totaal € 19.853,--, btw verlegd. Er is afgesproken dat Mode Exclusive Harderwijk B.V. 
deze koopprijs rechtstreeks aan Euretco Financial Services B.V. zal voldaan.

De verkoop van de voorraad die thans nog in het bedrijfspand te Huizen aanwezig is, zal 
ik in de komende verslagperiode afronden.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van 
onderhanden werk.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
€ 19.853,--, btw verlegd (deze koopprijs zal door Mode Exclusive Harderwijk B.V. 
rechtstreeks aan Euretco Financial Services B.V. worden voldaan).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Ik ben met Mode Exclusive Harderwijk B.V. overeengekomen dat zij voor mijn 
werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de via Euretco Financial Servies 
B.V. een boedelbijdrage zal voldoen van in totaal € 2.500, incl. btw. Mode Exclusive 
Harderwijk B.V. heeft deze boedelbijdrage op 30 juni 2017 voldaan aan de 
faillissementsboedel.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de verkoop van de thans nog aanwezige voorraad afronden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Hiervan is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

***

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, waren er op de datum van het uitspreken van het 
faillissement geen klanten meer die nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap 
dienden te voldoen. 

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.
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4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde 
vennootschap een financiering verkregen van de Rabobank. Het betreft hier onder 
andere een krediet in rekening-courant. De vordering van de Rabobank, waarvoor ook 
de zuster- en moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap hoofdelijk 
aansprakelijk zijn, bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement € 
1.230.237,62. Deze vordering van de Rabobank zal door mij worden opgenomen op de 
lijst van voorlopig erkende crediteuren.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft met BNP Paribas een leaseovereenkomst 
afgesloten met betrekking tot een printer. Deze overeenkomst is mede-ondertekend 
door Cosa Vastgoed B.V., bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde 
vennootschap. BNP Paribas heeft mij bericht dat de leaseovereenkomst zal worden 
voortgezet op naam van Cosa Vastgoed B.V. Gelet hieropp zal BNP Paribas in 
onderhavig faillissement dan ook geen vordering ter verificatie indienen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
In het kader van de door haar verstrekte financiering heeft de Rabobank zekerheden 
bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de inventaris en de 
voorraden. Uit de stukken die ik van de Rabobank heb mogen ontvangen, is mij 
gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

De gefailleerde vennootschap heeft, eveneens in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, een basisovereenkomst gesloten met Euretco Financial Services 
B.V. In verband met deze overeenkomst is er tussen de gefailleerde vennootschap en 
Euretco Financial Services B.V. ook sprake van een rekening-courantverhouding. In het 
kader van de basisovereenkomst en de rekening-courantverhouding heeft Euretco 
Financial Services B.V., mede namens haar leveranciers, zekerheden bedongen. Deze 
zekerheidsconstructie is de volgende. De leverancier die bij Euretco is aangesloten, 
behoudt zich tot meerdere zekerheid voor de nakoming van haar vorderingen en de 
vorderingen van Euretco (uit welke hoofde dan ook) de eigendom voor (eng) en een stil 
pandrecht voor. Omdat dit recht wordt voorbehouden, is er, zo stelt Euretco, sprake van 
een eerste pandrecht. Euretco betaalt de rekeningen aan de leveranciers en verkrijgt 
dan middels subrogatie en overdracht de vordering met het eigendomsvoorbehoud en 
het voorbehouden pandrecht van de levenracier. Eén en ander is ook vastgelegd in een 
zogenaamde "Eigendomsvoorbehoud- en voorbehouden stil pandrechtclausule", die 
als bijlage bij de hiervoor genoemde basisovereenkomst is gevoegd. Deze clausule 
wordt elk kwartaal namens Euretco geregistreerd, zulks voor het laatst op 20 februari 
2017. Het is mij gebleken dat het pandrecht van Euretco op een juiste wijze is 
gevestigd.
Volledigheidshalve merk ik nog op dat voornoemd eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
van Euretco enkel en alleen betrekking heeft op de via haar geleverde voorraad.
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5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Zoals onder punt 3.11 van dit verslag reeds bleek, is de via Euretco Financial Services 
B.V. geleverde voorraad, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, onderhands verkocht aan Mode Exclusive Harderwijk B.V. Deze 
vennootschap heeft voor mijn werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de via 
Euretco Financial Services B.V. geleverde voorraad een boedelbijdrage betaald van € 
2.500, incl. btw.

Voor het overige zijn er met betrekking tot een boedelbijdrage nog geen afspraken 
gemaakt.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal leveranciers zich beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud. Ik ben thans aan het beoordelen of deze leveranciers zich 
terecht beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Indien dit het geval mocht zijn en de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad nog aanwezig is, zal ik met de 
desbetreffende leverancier afspraken maken over een afgifte van de door haar 
geleverde voorraad. 

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren beroepen op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de vordering van de Rabobank opnemen op de lijst van voorlopig erkende concurrente 
crediteuren;
- de kwestie ter zake van het eigendomsvoorbehoud afronden.

Pagina 8 van 12

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

03-07-2017Datum:Nummer: 1



6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Na de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik nog de mogelijkheden voor 
een opheffingsuitverkoop onderzocht. De belangrijkste leverancier van de gefailleerde 
vennootschap wilde hier echter niet aan meewerken. Onder andere om die reden 
behoorde het voortzetten van de exploitatie in de vorm van een opheffingsuitverkoop 
niet tot de mogelijkheden.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Hoewel ik hier nader onderzoek naar heb gedaan, is het mij al vrij snel na het uitspreken 
van het faillissement gebleken dat er onvoldoende mogelijkheden waren voor een 
doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij een deel van de 
administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder de jaarrekeningen over 2012 en 
2013. Tevens heeft de (middellijk) bestuurder mij toegang verschaft tot een online 
boekhoudprogramma. Een deel van de administratie is inmiddels door mij bestudeerd. 
In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de 
administratie. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen vanaf 2011 tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 mei 1996; een eventuele vordering ter 
zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, 
dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met mijn onderzoek naar mogelijk 
paulianeus handelen. In dat kader heb ik aan de (middellijk) bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap een aantal vragen gesteld. In de komende verslagperiode zal 
ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn echter wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het uitspreken van 
het faillissement tot en met de datum waarop de huurovereenkomst eindigt en een 
vordering van het UWV. Deze vorderingen staan op dit moment nog niet vast. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 12.374,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 1.479,90

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- nader inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.
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9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij, zulks in verband met een 
beëindiging van de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap;
- de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraad afronden;
- de vordering van de Rabobank opnemen op de crediteurenlijst;
- de kwestie ter zake van het eigendomsvoorbehoud afronden;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- nader inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen 
ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 
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