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Betreft

Algemene gegevens

T.D.N. B.V. 22-03-2019 
 1

T.D.N. B.V. was gevestigd aan de H.K. Pootstraat 2 te 3842 GH Harderw ijk.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte T.D.N. B.V. 
ook gebruik van de handelsnaam: Demi Cosmetics.

22-03-2019 
 1

- detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren;
- overige zakelijke dienstverlening;
- technische dienstverlening, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden 
op het gebied van infra-structuur;
- webshop in cosmetica.

22-03-2019 
 1
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Het is thans nog niet mogelijk om onder andere de omzet en het resultaat van 
T.D.N. B.V. te bepalen. Eén en ander houdt verband met het feit dat ik op dit 
moment te weinig financiële gegevens van T.D.N. B.V. in mijn bezit heb om 
onder andere de omzet en het resultaat te kunnen bepalen.

22-03-2019 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten zijn er door de 
gefailleerde vennootschap nooit jaarrekeningen opgesteld. Dit maakt het 
moeilijk om gegevens te achterhalen over onder andere het resultaat en het 
balanstotaal. 

Uit de bij mij in bezit zijnde administratie heb ik wel kunnen afleiden dat de 
gefailleerde vennootschap vanaf 5 december 2013, zijnde de datum van haar 
oprichting, t/m 31 december 2018 een omzet heeft gerealiseerd van in totaal 
€ 139.827,46.

25-06-2019
 2

1 22-03-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-03-2019 
 1

van
26-2-2019

t/m
22-3-2019

22-03-2019 
 1

van
23-3-2019

t/m
25-6-2019

25-06-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 9,50 uur

2 3,30 uur

totaal 12,80 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Op 5 december 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid T.D.N. B.V. opgericht. 

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat het geplaatst kapitaal € 1,-- 
bedraagt.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was mevrouw M.B.G. 
Saveur bestuurder en enig aandeelhouder van T.D.N. B.V.

22-03-2019 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 22-03-2019 
 1

De verzekeringen die T.D.N. B.V. in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren op de datum van het uitspreken van 
het faillissement reeds beëindigd. Er bestaat geen recht op premierestitutie.

22-03-2019 
 1

Door T.D.N. B.V. werd geen bedrijfsruimte gehuurd. De activiteiten werden 
verricht vanuit de woning van de bestuurder van T.D.N. B.V.

22-03-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

T.D.N. B.V. heeft zich vanaf de datum van haar oprichting bezig gehouden met 
de ontw ikkeling en de verkoop van een zogenaamde deskbike. T.D.N. B.V. 
verrichtte deze werkzaamheden in samenwerking met een andere partij. 
Vanwege diverse omstandigheden is de samenwerking ter zake van de 
deskbike op enig moment beëindigd.

Deze beëindiging heeft er ondere andere toegeleid dat T.D.N. B.V. een 
procedure aanhangig heeft gemaakt tegen bovengenoemde derde. In het 
kader van deze procedure is T.D.N. B.V. echter in het ongelijk gesteld, zulks 
met een veroordeling in de proceskosten (€ 13.536,--). 

T.D.N. B.V. was financieel echter niet in staat om aan de 
proceskostenveroordeling te voldoen. Aangezien het ook niet de verwachting 
was dat T.D.N. B.V. op enig moment weer een zodanige omzet zou gaan 
genereren dat zij wel aan de proceskostenveroordeling zou kunnen gaan 
voldoen, heeft de bestuurder van T.D.N. B.V. uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van voornoemde 
vennootschap. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 21 februari 2019 
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De rechtbank heeft het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld tijdens de 
zitting van 26 februari 2019.

In haar vonnis van 26 februari 2019 heeft de rechtbank vervolgens het 
faillissement uitgesproken van T.D.N. B.V. 

22-03-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

22-03-2019 
 1

Personeelsleden
0

22-03-2019 
 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen 
werknemers meer in dienst van de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop zijn 
er met betrekking tot de werknemers dan ook geen verdere werkzaamheden 
door mij te verrichten.

22-03-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van bedrijfsmiddelen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Uit de bij mij in bezit zijnde administratie heb ik niet kunnen afleiden, dat er op 
de datum van het uitspreken van het faillissement nog sprake was van 
debiteurenvorderingen. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft 
mij ook bevestigd, dat er inderdaad geen sprake meer is van openstaande 
facturen.

22-03-2019 
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van de 
debiteurenvorderingen geen verdere werkzaamheden meer door mij te 
verrichten.

22-03-2019 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 90,34

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 was het saldo op deze 
betaalrekening € 90,34 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

22-03-2019 
 1

Hiervan is geen sprake. 22-03-2019 
 1

Door de gefailleerde vennootschap zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
geen zekerheden gesteld.

22-03-2019 
 1

*** 22-03-2019 
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud.

22-03-2019 
 1

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

22-03-2019 
 1

*** 22-03-2019 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

22-03-2019 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t.
22-03-2019 

 1

N.v.t.
22-03-2019 

 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode de administratie van 
de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere 
de verkoopfacturen. Deze administratie heb ik inmiddels ook bestudeerd. Dit 
heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik vervolgens aan de 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. Zij heeft deze 
vragen ook al beantwoord.

Ik zal in de komende verslagperiode de antwoorden van de bestuurder op mijn 
vragen over de administratie gaan bestuderen.

22-03-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de antwoorden van de bestuurder van 
de gefailleerde vennootschap op mijn vragen over de administratie nader 
bestudeerd. Naar aanleiding van deze bestudering heb ik op 6 mei 2019 ook 
nog een bespreking gehad met voornoemde bestuurder. 

Het bestuderen van de antwoorden van de bestuurder over de administratie 
van de gefailleerde vennootschap en mijn bespreking, heeft bij mij geen 
nieuwe vragen opgeleverd.

Ondanks dat er door de gefailleerde vennootschap geen jaarrekeningen zijn 
opgesteld, heb ik, onder andere op basis van de omzetlijst, de in- en 
verkoopfacturen en de bankafschriften, een redelijk beeld gekregen van de 
financiële gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap.

25-06-2019
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de 
gefailleerde vennootschap geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

22-03-2019 
 1

*** 22-03-2019 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 5 december 2013; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

22-03-2019 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naast het niet voldoen aan de publicatieplicht is mij tot op heden niet gebleken 
van andere feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke 
onbehoorlijke taakvervulling. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek hieromtrent voortzetten.

22-03-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Hoewel er niet is voldaan aan de publicatieplicht kan naar mijn mening niet 
gesteld worden dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak 
is van het faillissement. Het faillissement is te w ijten aan de omstandigheid, 
dat de overeenkomst met de grootste opdrachtgever is beëindigd. Als gevolg 
hiervan daalde de omzet (met circa 80%), welke omzetdaling de gefailleerde 
vennootschap niet (of althans onvoldoende) heeft kunnen opvangen met het 
aantrekken van nieuwe opdrachtgevers. 

Gelet op bovengenoemde conclusie is aan mijn werkzaamheden naar een 
mogelijke onbehoorlijke taakvervulling een einde gekomen.

25-06-2019
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik 
mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

22-03-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen

Hiervan is geen sprake geweest.

25-06-2019
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

22-03-2019 
 1

- de antwoorden van de bestuurder over de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

22-03-2019 
 1

Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de rechtmatigheid door mij 
geen verdere werkzaamheden te verrichten.

25-06-2019
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

22-03-2019 
 1

€ 0,00

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

22-03-2019 
 1

€ 60.904,98 25-06-2019
 2

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.

22-03-2019 
 1

€ 0,00 22-03-2019 
 1

2 22-03-2019 
 1

3 25-06-2019
 2

€ 13.626,34 22-03-2019 
 1

€ 17.202,34 25-06-2019
 2

Nog niet bekend. 22-03-2019 
 1

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening kan aan de crediteuren geen 
enkele uitkering worden gedaan.

25-06-2019
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 22-03-2019 
 1

Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog geen verdere 
werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval, zodra het 
faillissement is opgeheven. Op dat moment zullen de crediteuren hiervan in 
kennis worden gesteld.

25-06-2019
 2

9. Procedures

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1

N.v.t. 22-03-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- de antwoorden van de bestuurder over de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-03-2019 
 1

Gelet op het feit dat aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal aan 
de rechter-commissaris het verzoek worden gedaan om het faillissement voor 
een opheffing wegens gebrek aan baten bij de rechtbank voor te dragen.

25-06-2019
 2

Nog niet bekend. 22-03-2019 
 1

Naar verwachting zal het faillissement binnen drie maanden zijn afgewikkeld. 25-06-2019
 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-03-2019 
 1

Door mij zullen alle nodige werkzaamheden worden verricht om te komen tot 
een afw ikkeling van het faillissement.

25-06-2019
 2

Bijlagen
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