
Algemeen

Gegevens onderneming

Car Cleaning Correct B.V.

Activiteiten onderneming

- carrosserieherstel;
- detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires;
- het onderhouden, poetsen en restylen van auto's, alsmede het verkopen van 
producten die hiertoe behoren of bevorderlijk zijn.

Omzetgegevens

2013: € 476.777,--
2014: € 431.268,--
2015: € 444.527,--
2016: € 375.519,--

Personeel gemiddeld aantal

11

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 41.322,79

Verslagperiode

Verslag 1:
5 september 2017 t/m 10 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1:
"36,6"

Bestede uren totaal

Verslag 1:
"36,6"

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015298:F001

05-09-2017

mr.  Neijt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/379
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 6 maart 2007 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car 
Cleaning Correct B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Car Cleaning Correct B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 9.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 10,--. Het 
geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de stichting Stichting 
Administratiekantoor aandelen Car Cleaning Correct enig aandeelhouder van Car 
Cleaning Correct B.V. De heer S.W. Goedhart is bestuurder van deze stichting. De heer 
Goedhart was op de datum van het uitspreken van het faillissement tevens bestuurder 
van Car Cleaning Correct B.V.

1.2 Winst en verlies

2013: € 97.394,--
2014: € 18.216,--
2015: € 11.397,--
2016: -/- € 90.093,--

1.3 Balanstotaal

2013: € 114.526,--
2014: € 93.374,--
2015: € 110.015,--
2016: € 66.603,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten diverse verzekeringen afgesloten (o.a. bij Delta Lloyd en ASR). Gelet 
op het feit dat de activiteiten van de gefailleerde vennootschap na de datum van het 
uitspreken van het faillissement nog enige tijd zijn voortgezet (zie ook punt 6.1 van dit 
verslag), heb ik met de assurantietussenpersoon afgesproken dat de verzekeringen in 
ieder geval t/m 7 oktober 2017 in stand zullen blijven. De assurantietussenpersoon 
heeft mij bevestigd dat dit geen probleem is.

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten per 7 oktober 2017 
definitief heeft gestaakt en de in de door haar gehuurde bedrijfspanden aanwezige 
inventaris, bedrijfsmiddelen en voorraad inmiddels is verkocht (zie ook punt 3.6 en 3.11 
van dit verslag), zal aan de assurantietussenpersoon het verzoek worden gedaan om de 
verzekeringen per voornoemde datum te royeren. 

Aangezien de gefailleerde vennootschap voor een aantal verzekeringen de 
verschuldigde premie t/m 31 december 2017 had voldaan, is het mijn verwachting dat er 
nog sprake zal zijn van een premierestitutie. Ik heb de assurantietussenpersoon 
verzocht mij hieromtrent te zijner tijd nader te informeren.

1.6 Huur

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap huurt een bedrijfspand te 3712 DE Huis ter Heide aan de 
Blanckenhagenweg 18. De huur van dit bedrijfspand bedraagt € 4.248,99, incl. btw per 
maand. Bij aangetekende brief van 8 september 2017 is de huurovereenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve in beginsel 
eindigen op 8 december 2017.

In het kader van een overname van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap 
heeft zich bij mij een partij gemeld die de rechten en verplichtingen uit de 
huurovereenkomst met betrekking tot bovengenoemd bedrijfspand met ingang 1 
november 2017 wil overnemen. Indien deze partij erin slaagt om hieromtrent 
overeenstemming te bereiken met de verhuurder, zal de huurovereenkomst met 
betrekking tot het bedrijfspand te Huis ter Heide eindigen per laatstgenoemde datum. Ik 
verwacht dat omtrent het voorgaande spoedig duidelijkheid zal komen.

Voorts huurt de gefailleerde vennootschap nog een bedrijfspand te 3709 JH Zeist aan 
de Odijkerweg 46. De huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 1.512,50, incl. btw per 
maand. Bij aangetekende brief van 8 september 2017 is ook deze huurovereenkomst, 
met machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve in beginsel 
eindigen op 8 december 2017. In de komende verslagperiode zal ik trachten met de 
verhuurder afspraken te maken over het eerder beëindigen van de huurovereenkomst 
met betrekking tot het bedrijfspand te Zeist.
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1.7 Oorzaak faillissement

Car Cleaning Correct B.V. heeft t/m 2015 een omzet gerealiseerd van circa € 400.000,-- 
per jaar. In 2016 heeft Car Cleaning Correct B.V. te maken gekregen met enkele zieke 
werknemers. Gelet op het feit dat Car Cleaning Correct B.V. eigen risicodrager is, heeft 
de arbeidsongeschiktheid van een aantal werknemers ervoor gezorgd dat er 
noodgedwongen moest worden ingeteerd op de financiële buffers. 

In 2017 bleek, tijdens een controle, dat Car Cleaning Correct B.V. in de periode 2009 t/m 
2017 te weinig pensioenpremie heeft afgedragen aan het pensioenfonds Metaal & 
Techniek. Car Cleaning Correct B.V. heeft, op advies van haar toenmalige accountant, 
geen pensioenpremie afgedragen voor buitenlandse werknemers. Tijdens de controle 
door het pensioenfonds is gebleken dat dit advies van de accountant onjuist is 
geweest. Naar aanleiding van de controle heeft het pensioenfonds een factuur gestuurd 
van in totaal ruim € 46.000,--.

Car Cleaning Correct B.V. heeft voor de factuur van het pensioenfonds een 
betalingsregeling getroffen. Na een paar maanden bleek Car Cleaning Correct B.V., 
mede omdat zij ook al had ingeteerd op haar financiële buffers, niet meer in staat om de 
betalingsregeling met het pensioenfonds na te komen.

Het geheel overziend heeft het voorgaande er uiteindelijk toe geleid dat de bestuurder 
van Car Cleaning Correct B.V. geen andere mogelijkheid heeft gezien dan het 
aanvragen van het faillissement van voornoemde vennootschap.

In haar vonnis van 5 september 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht het faillissement uitgesproken van Car Cleaning Correct B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

11

2.3 Datum ontslagaanzegging

8 september 2017

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Op 13 september 2017 heeft het UWV een intakegesprek gehad met de werknemers van 
de gefailleerde vennootschap. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor 
een overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UWV zal deze formulieren thans 
verder in behandeling gaan nemen. Gelet hierop zijn met betrekking tot het personeel 
geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in 
eigendom 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 de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden is een beperkte 
inventaris aanwezig. Het betreft hier onder andere bureaus, stoelen en kasten. Voorts 
heb ik in de bedrijfspanden diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, zoals lampen en 
stofzuigers.

Vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik met een aantal partijen 
gesproken over een overname van de inventaris en de bedrijfsmiddelen. Deze 
gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid dat ik deze inventaris en bedrijfsmiddelen 
(tezamen met de voorraad en het klantenbestand), na daartoe verkregen toestemming 
van de rechter-commissaris, voor € 1.750,--, excl. btw onderhands heb verkocht aan de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CarNed Nederland B.V. Ik ben 
thans nog in afwachting van een betaling van de overeengekomen koopprijs. Het is mijn 
verwachting dat CarNed Nederland B.V. het door haar verschuldigde bedrag spoedig 
naar de faillissementsrekening zal overmaken.

Aan de gefailleerde vennootschap behoort ook nog in eigendom toe een bedrijfsauto. 
Het betreft hier een Opel Combo. Tot op heden is er nog geen enkele partij geweest, die 
interesse heeft getoond in een overname van deze bedrijfsauto. Aan de rechter-
commissaris zal dan ook toestemming worden gevraagd om de Opel Combo door BVA 
Auctions B.V. ter veiling te laten aanbieden.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
€ 1.750,--, excl. btw. CarNed Nederland B.V. moet dit bedrag, zoals gemeld onder punt 
3.6 van dit verslag, nog overmaken naar de faillissementsrekening.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het feit dat er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden zijn gesteld, 
is er geen aanleiding om afspraken te maken over een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in de door de 
gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden bevond. Er dient rekening 
gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en 
loonbelasting, die mogelijk niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- erop toezien dat CarNed Nederland B.V. de overeengekomen koopprijs voor onder 
andere de inventaris en de bedrijfsmiddelen aan de faillissementsboedel voldoet;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor het inschakelen van BVA 
Auctions.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden is ook een voorraad 
aanwezig. Het betreft hier poetsmiddelen en -materialen. 

Met betrekking tot deze voorraad heb ik ook met diverse partijen gesproken over een 
overname. Zoals hiervoor onder punt 3.6 van dit verslag reeds bleek, heeft CarNed 
Nederland B.V. ook de voorraad van de gefailleerde vennootschap overgenomen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
Voor wat betreft de verkoopopbrengst van de voorraad verwijs ik naar hetgeen ik 
hieromtrent onder punt 3.7 van dit verslag heb gemeld.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het feit dat er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden zijn gesteld, 
is er geen aanleiding om afspraken te maken over een boedelbijdrage.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1:
- erop toezien dat CarNed Nederland B.V. de overeengekomen koopprijs voor onder 
andere de voorraad aan de faillissementsboedel voldoet.

3.15 Andere activa: Beschrijving
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Verslag 1:
Tot de overige activa van de gefailleerde vennootschap behoort in ieder geval het 
klantenbestand. In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse partijen gesproken 
over een overname van dit klantenbestand. In het kader van deze gesprekken heb ik de 
geïnteresseerden ook inzage gegeven in een biedboek.

Uiteindelijk heb ik, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, ook 
het klantenbestand verkocht aan CarNed Nederland B.V. De onder punt 3.6 en 3.7 van 
dit verslag genoemde verkoopopbrengst heeft ook betrekking op de overname van het 
klantenbestand.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
Voor wat betreft de verkoopopbrengst van het klantenbestand verwijs ik naar hetgeen ik 
hieromtrent onder punt 3.7 van dit verslag heb gemeld.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
- erop toezien dat CarNed Nederland B.V. de overeengekomen koopprijs voor onder 
andere het klantenbestand aan de faillissementsboedel voldoet.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan 
openstaande debiteuren op de datum van het uitspreken van het faillissement € 
33.312,99 bedroeg. De debiteuren zijn inmiddels door mij aangeschreven, zulks met het 
verzoek om tot betaling van de openstaande factuur/facturen over te gaan.

Het is mij gebleken dat een aantal debiteuren de openstaande factuur/facturen na de 
datum van het faillissement hebben voldaan, zulks door een betaling op de 
bankrekening van de gefailleerde vennootschap. Deze betalingen zullen door mij 
verwerkt gaan worden in de administratie.

4.2 Opbrengst

Verslag 1:
Over de opbrengst van de debiteuren zal ik in het navolgende verslag, als alle 
betalingen van de debiteuren in de administratie zijn verwerkt, meer informatie 
verstrekken.

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het feit dat er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden zijn gesteld, 
is er geen aanleiding om ter zake van de debiteuren afspraken te maken over een 
boedelbijdrage.
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4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de betalingen van de debiteuren verwerken in de administratie;
- verder gaan met het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken 
van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 10.622,48. Dit bedrag 
is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Na het uitspreken van het faillissement hebben nog diverse debiteuren een betaling 
gedaan op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij de ING. Conform mijn 
verzoek heeft de ING deze betalingen, van in totaal € 31.647,50, inmiddels doorbetaald 
naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten een leaseovereenkomst gesloten met Broekhuis Lease B.V. Het 
betreft hier operational lease. De leaseovereenkomst heeft betrekking op een Nissan X-
Trail.

Aangezien de verschuldigde leasetermijnen waren voldaan t/m 30 september 2017 heeft 
de leasemaatschappij toegestaan, dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap 
tot en met voornoemde gebruik maakte van de Nissan. 

Op 29 september 2017 heeft de bestuurder de auto ingeleverd bij de leasemaatschappij. 
Deze leasemaatschappij heeft mij bericht, dat zij mij spoedig nader zal informeren over 
haar vordering op de gefailleerde vennootschap.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Zoals ik hiervoor in dit verslag reeds heb gemeld, is er geen aanleiding om afspraken te 
maken over een boedelbijdrage.
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud. Het is ook niet mijn verwachting dat dit alsnog zal gaan 
gebeuren.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de vordering van de leasemaatschappij afwachten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris zijn de activiteiten van 
de gefailleerde vennootschap voortgezet t/m 7 oktober 2017. Dit is gedaan om de kans 
van slagen op een doorstart zo groot mogelijk te maken.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Verslag 1:
In de periode vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement t/m 30 september 
2017 is er met het voortzetten van de activiteiten een omzet gerealiseerd van in totaal € 
35.492,39, incl. btw. Bij dit bedrag moet nog de omzet worden opgeteld over de periode 
1 t/m 7 oktober 2017.

De facturen over de periode t/m 30 september 2017 zijn inmiddels aan de 
opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap verstuurd. De facturen over de 
periode 1 t/m 7 oktober 2017 zullen ook spoedig aan de opdrachtgevers worden 
verstuurd.

In de periode vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement t/m 30 september 
2017 bedragen de kosten voor het voortzetten van de activiteiten van de gefailleerde 
vennootschap in totaal € 947,69, incl. btw.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de facturen over de periode 1 t/m 7 oktober 2017 versturen aan de opdrachtgevers van 
de gefailleerde vennootschap;
- erop toezien dat de facturen die betrekking hebben op de periode vanaf de datum van 
het uitspreken van het faillissement worden voldaan;
- de definitieve verslaglegging opstellen met betrekking tot het voortzetten van de 
activiteiten van de gefailleerde vennootschap.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik met diverse partijen 
gesproken over een doorstart. Deze partijen hebben ook inzage gekregen in een 
biedboek. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid dat ik, na daartoe verkregen 
toestemming van de rechter-commissaris, het klantenbestand van de gefailleerde 
vennootschap heb overgedragen aan CarNed Nederland B.V. Deze vennootschap wil 
trachten met dit klantenbestand een doorstart te realiseren.

6.5 Doorstart: Verantwoording

***

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslag 1:
Voor wat betreft de opbrengst die is gerealiseerd met de doorstart verwijs ik naar 
hetgeen ik hieromtrent onder punt 3.6 en 3.7 van dit verslag heb gemeld.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

***

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1:
- erop toezien dat CarNed Nederland B.V. de verschuldigde koopprijs voor onder andere 
het klantenbestand aan de faillissementsboedel voldoet.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de administratie ter hand 
gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen, de grootboekadministratie, de 
debiteuren- en crediteurenadministratie, alsmede de bankafschriften. Deze administratie 
zal in de komende verslagperiode door mij worden bestudeerd.
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7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2015 tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 6 maart 2007; 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 wijzen op (mogelijk) onbehoorlijk 
bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 12.586,--
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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:
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 1.356,31

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- erop toezien dat CarNed Nederland B.V. de overeengekomen koopprijs voor de 
inventaris, de bedrijfsmiddelen, de voorraad en het klantenbestand aan de 
faillissementsboedel voldoet;
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor het inschakelen van BVA 
Auctions;
- de betalingen van de debiteuren verwerken in de administratie;
- verder gaan met het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen;
- de vordering van de leasemaatschappij afwachten;
- de facturen over de periode 1 t/m 7 oktober 2017 versturen aan de opdrachtgevers van 
de gefailleerde vennootschap;
- erop toezien dat de facturen die betrekking hebben op de periode vanaf de datum van 
het uitspreken van het faillissement worden voldaan;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- verder gaan met het 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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