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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kozijn at Home B.V.

10-04-2020
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Gegevens onderneming
Kozijn at Home B.V. w as gevestigd aan de Mississippidreef 4 te 3565 CG
Utrecht.

10-04-2020
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Activiteiten onderneming
- w inkels gespecialiseerd in overige artikelen;
- in- en verkoop van duurzame kozijnen (kunststof en aluminium),
dakkapellen, zonw eringen en muurisolatie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 626.810,00

€ -64.277,00

€ 201.970,00

2018

€ 1.057.358,00

€ 173.362,00

€ 332.017,00

2019

€ 1.184.659,00

€ -271.244,00

€ 313.397,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
€ 10.127,53

10-04-2020
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Verslagperiode
van
10-3-2020

10-04-2020
1

t/m
10-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 42 min

totaal

28 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 19 april 2016 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Kozijn at Home B.V. opgericht.
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Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal
van Kozijn at Home B.V. € 1,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eco Home Solutions B.V.
bestuurder en enig aandeelhouder van Kozijn at Home B.V. De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nexxtlevel B.V. is bestuurder
en enig aandeelhouder van Eco Home Solutions B.V. De heer M.J.A. Schröder
is bestuurder en enig aandeelhouder van Nexxtlevel B.V.

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

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Kozijn at
Home B.V. een verzekeringspolis afgesloten bij ABN Amro. Het betreft hier
onder andere een aansprakelijkheidsverzekering. Gelet op het feit dat Kozijn
at Home B.V. haar activiteiten heeft gestaakt, alsmede gelet op het feit dat
de bedrijfsmiddelen en de voorraad zijn verkocht (zie punt 3 van dit verslag),
heb ik ABN Amro verzocht om de verzekeringspolis te beëindigen. ABN Amro
heeft mij bevestigd, dat zij aan dit verzoek zal gaan voldoen. In dat kader
heeft ABN Amro mij ook bericht, dat er geen sprake is van een
premierestitutie.
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1.4 Huur
Kozijn at Home B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten een bedrijfspand te 3565 CG Utrecht aan de
Mississippidreef 4. Bij aangetekende brief van 12 maart 2020 is deze
huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging door de rechtercommissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden,
door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal in beginsel dan ook eindigen
op 12 juni 2020.
Met betrekking tot de huurovereenkomst is nog van belang om op te merken,
dat ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, in de
afgelopen verslagperiode onder andere de bedrijfsmiddelen en de voorraad
onderhands aan een derde heb verkocht (zie ook punt 3 van dit verslag). In
het kader van deze verkoop heeft voornoemde derde aangegeven, dat zij
bereid is om met ingang van 18 maart 2020 de rechten en verplichtingen uit
de huurovereenkomst ter zake van het bedrijfspand te Utrecht over te
nemen. Indien de koper en de verhuurder hieromtrent daadw erkelijk tot
afspraken komen, zal de huurovereenkomst vanzelfsprekend eindigen per 18
maart 2020. In dat geval zal de verhuurder een zeer beperkte
boedelvordering op Kozijn at Home B.V. hebben.
In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de huurovereenkomst
ook telefonisch contact gehad met de verhuurder. Hij heeft mij toegezegd
bereid te zijn om met de koper van de bedrijfsmiddelen en de voorraad te
praten over een overname van de rechten en verplichtingen uit de
huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
In 2019 zag Kozijn at Home B.V. zich geconfronteerd met de omstandigheid
dat één van haar leveranciers de afspraken omtrent de levering van kozijnen
niet nakw am. Deze leveringsproblemen bij de leverancier zorgden ervoor, dat
Kozijn at Home B.V. op haar beurt de afspraken met haar klanten niet naar
behoren kon nakomen. Daar kw am dan ook nog eens bij dat er bij het
inmeten van kozijnen fouten w aren gemaakt, hetgeen ertoe leidde dat Kozijn
at Home B.V. in 2019 extra kosten voor herstel en reparatie heeft moeten
maken. Voornoemde omstandigheden zorgden ervoor dat Kozijn at Home
B.V. (na een verlies in 2017) in 2019 een verlies heeft geleden van in totaal €
271.244,-Het negatieve resultaat over 2019 zorgde ervoor dat Kozijn at Home B.V. niet
meer in staat w as om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Gelet
hierop, alsmede gelet op het feit dat er over 2020 geen verbetering in het
resultaat is te verw achten, w as het voor de middellijk bestuurder duidelijk
dat Kozijn at Home B.V. niet in staat zou zijn om w eer aan haar financiële
verplichtingen te gaan voldoen. Reden w aarom de middellijk bestuurder
uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid heeft gezien dan het
aanvragen van het faillissement van Kozijn at Home B.V. (en Eco Home
Solutions B.V.) Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 6 maart 2020
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 10 maart 2020 behandeld in de
raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting is de middellijk bestuurder
verschenen.
In haar vonnis van 10 maart 2020 heeft de rechtbank ook daadw erkelijk het
faillissement van Kozijn at Home B.V. uitgesproken.
Op 10 maart 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
overigens ook het faillissement van Eco Home Solutions B.V. uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-3-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de
w erknemers van de gefailleerde vennootschap bij aangetekende brief van 12
maart 2020 het ontslag aangezegd. De w erknemers zijn in de afgelopen
verslagperiode door het UW V aangeschreven, zulks in verband met de
overname van de loonverplichtingen. Het is mij gebleken dat de w erknemers
de benodigde formulieren inmiddels hebben ingevuld. Gelet hierop zijn er met
betrekking tot de w erknemers (vooralsnog) geen verdere w erkzaamheden
meer door mij te verrichten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een kantoorinventaris, gereedschap en
magazijnstellingen.

€ 6.000,00

totaal

€ 6.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Utrecht
heb ik een kantoorinventaris (o.a.: bureaus, bureaustoelen en computers),
alsmede gereedschap en magazijnstellingen aangetroffen.
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Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris zijn de
bedrijfsmiddelen (en de vooraad) van de gefailleerde vennootschap voor €
6.000,-- (btw verlegd) onderhands verkocht aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid GoNxxt B.V.
De levering en de betaling van de bedrijfsmiddelen (en de voorraad) heeft op
18 maart 2020 plaatsgevonden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die
zich in het bedrijfspand te Utrecht bevinden. Er dient namelijk rekening
gehouden te w orden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en
loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gelet op het feit dat de bedrijfsmiddelen zijn verkocht en de koopprijs
inmiddels is voldaan, zijn er omtrent de bedrijfsmiddelen door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een voorraad kozijnen, restpartijen en
materialen.

Boedelbijdrage

€ 0,00

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand te Utrecht heb ik, naast een kantoorinventaris,
gereedschap en magazijnstellingen, ook een voorraad aangetroffen. Het
betreft hier, naast een aantal kozijnen, vooral restpartijen en materialen
(schroeven, e.d.). Deze voorraad is, na daartoe verkregen toestemming door
de rechter-commissaris, eveneens onderhands verkocht aan GoNxxt B.V. De
onder punt 3.2 genoemde verkoopopbrengst heeft dan ook mede betrekking
op de verkoop van de voorraad van de gefailleerde vennootschap.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gelet op het feit dat de voorraad is verkocht en geleverd, zijn hieromtrent
door mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een klantenbestand, handelsnaam en een
domeinnaam.

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de afgelopen verslagperiode heeft de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid GoNxxt B.V. aangegeven dat zij, naast de
bedrijfsmiddelen en de voorraad, ook geïnteresseerd is in een overname van
de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. Het betreft hier dan
het klantenbestand, de handelsnaam en de internetdomeinnaam van de
gefailleerde vennootschap.
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Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is de
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap voor € 4.000,-- (btw
verlegd) onderhands verkocht aan GoNxxt B.V. Deze vennootschap heeft de
hiervoor genoemde koopprijs voor de immateriële activa op 18 maart 2020
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.8 heb gesteld, zijn er met
betrekking tot de immateriële activa door mij geen verdere w erkzaamheden
meer te verrichten.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenvorderingen.

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000,00

Rekening-courantvorderingen.

€ 184.275,00

totaal

€ 186.275,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat tw ee klanten
de aan hen verstuurde factuur mogelijk nog niet volledig hebben voldaan.
Indien de informatie in de administratie juist is, zouden deze klanten aan de
gefailleerde vennootschap nog een bedrag moeten voldoen van in totaal €
2.000,--. Voornoemde klanten zullen door mij w orden aangeschreven, zulks
met het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken naar de
faillissementsrekening.
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De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt uit de administratie, een
rekening-courantverhouding met haar middellijk bestuurder, Nexxtlevel B.V.
Uit hoofde hiervan heeft de gefailleerde vennootschap een vordering van in
totaal € 139.950,--. Ter zake van deze rekening-courantvordering heb ik
Nexxtlevel B.V. inmiddels aangeschreven. Uit de reactie die ik vervolgens heb
mogen ontvangen, blijkt dat Nexxtlevel B.V. financieel niet in staat is om haar
schuld aan de gefailleerde vennootschap te voldoen. Gelet hierop zal ik mij in
de komende verslagperiode gaan beraden over de eventuele verdere
rechtsmaatregelen tegen Nexxtlevel B.V. In dat kader zal ik ook overleg
(blijven) voeren met de advocaat van Nexxtlevel B.V.
Voorts is er sprake van een rekening-courantverhouding tussen de
gefailleerde vennootschap en haar moedermaatschappij, Eco Home Solutions
B.V. Uit hoofde van deze rekening-courantverhouding dient Eco Home
Solutions B.V. aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van
in totaal € 44.325,--. Gelet op het feit dat Eco Home Solutions B.V. eveneens
in staat van faillissement verkeert, dient deze vordering van de gefailleerde
vennootschap als oninbaar te w orden beschouw d.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- trachten de debiteurenvorderingen geïncasseerd te krijgen;
- mij beraden over de verdere rechtsmaatregelen tegen Nexxtlevel B.V. (en in
dat kader overleg blijven voeren met de advocaat van deze vennootschap).

10-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 127,53

10-04-2020

Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op
de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze
betaalrekening € 127,53. Conform mijn verzoek heeft ABN Amro dit
creditsaldo inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

1

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, diverse leaseovereenkomsten afgesloten. Het betreft hier
een leaseovereenkomst ter zake van 4 bedrijfsauto's, alsmede een
leaseovereenkomst met betrekking tot 2 personenauto's. Met de
leasemaatschappijen is afgesproken, dat de leaseauto's zullen w orden
ingeleverd. Met uitzondering van één personenauto zijn de overige
leaseauto's reeds ingeleverd.
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In het kader van de overname van de bedrijfsmiddelen en de voorraad heeft
GoNxxt B.V. aangegeven, dat zij w ellicht de rechten en verplichtingen uit de
leaseovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsauto's w il overnemen. Ik
heb GoNxxt B.V. verzocht om hieromtrent rechtstreeks contact op te nemen
met de leasemaatschappij. Het is mij bekend dat GoNxxt B.V. ook
daadw erkelijk contact met de leasemaatschappij heeft gehad. Voor zover ik
heb kunnen nagaan, heeft één en ander er echter nog niet toegeleid dat de
rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst ook zijn overgenomen.
De leasemaatschappij heeft mij toegezegd, dat zij mij van één en ander op
de hoogte zal houden.
Ter zake van één personenauto is inmiddels een vordering uit hoofde van de
leaseovereenkomst ter verificatie ingediend. Het betreft hier een vordering
van in totaal € 58.164,37. Deze vordering houdt verband met de lease van
een Tesla Model S. Voornoemde vordering zal echter nog w ijzigen, zodra de
Tesla is verkocht. De leasemaatschappij heeft mij toegezegd, dat zij mij van
de verkoop van de Tesla Model S op de hoogte zal houden.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.
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5.4 Separatistenpositie
***
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij een aantal leveranciers
gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De door
deze leveranciers onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn door mij
echter niet in het bedrijfspand te Utrecht aangetroffen. Ik heb de
desbetreffende leveranciers hier ook van in kennis gesteld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
***
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- ter zake van de leasovereenkomsten contact onderhouden met de
leasemaatschappijen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement
geen sprake meer w as van onderhanden w erk, hoefde er geen beslissing te
w orden genomen over het voortzetten van de exploitatie.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Zoals hiervoor onder punt 3 van dit verslag reeds bleek, heeft GoNxxt B.V. de
bedrijfsmiddelen, de voorraad en de immateriële activa van de gefailleerde
vennootschap overgenomen. Dit alles met het doel om een doorstart te
realiseren. Voor w at betreft een doorstart verw ijs ik dan ook naar hetgeen ik
onder punt 3 van dit verslag heb gemeld.
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6.5 Verantwoording
Zie punt 3 van dit verslag.
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6.6 Opbrengst
€ 10.000,00
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Toelichting
Voor w at betreft de nadere onderbouw ing van dit bedrag verw ijs ik naar
punt 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Met betrekking tot de doorstart zijn geen verdere w erkzaamheden meer door
mij te verrichten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurder en de boekhouder hebben mij inmiddels een deel
van de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het
betreft hier de jaarrekening over 2019, alsmede de grootboekadministratie
over 2019. Deze stukken zijn inmiddels door mij bestudeerd. De vragen die
het bestuderen van de administratie heeft opgeleverd, heb ik inmiddels aan
de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd.
Ik heb de middellijk bestuurder ook verzocht om mij de ontbrekende
administratie toe te sturen.
ABN Amro heeft mij de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap toegestuurd. Ook deze stukken zijn inmiddels nader door mij
bestudeerd.
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In de komende verslagperiode zal ik, mede in het kader van het onderzoek
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, gaan beoordelen in hoeverre er aan de
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over 2016 en 2018 tijdig zijn gedeponeerd. De jaarrekening
over 2017 is niet tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie is het mij
gebleken, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

10-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijk
onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat er daadw erkelijk sprake
is gew eest van paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de ontbrekende administratie
van de gefailleerde vennootschap ter hand stelt;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie
beantw oordt.
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er dient echter
w el rekening gehouden te w orden met een boedelvordering van het UW V en
een (beperkte) boedelvordering van de verhuurder. Deze vorderingen staan
thans echter nog niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 551.310,75
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
5
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 74.715,34
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- trachten de debiteurenvorderingen geïncasseerd te krijgen;
- mij beraden over de verdere rechtsmaatregelen tegen Nexxtlevel B.V. (en in
dat kader overleg blijven voeren met de advocaat van deze vennootschap);
- ter zake van de leasovereenkomsten contact onderhouden met de
leasemaatschappijen;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de ontbrekende administratie
van de gefailleerde vennootschap ter hand stelt;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie
beantw oordt.
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10-04-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-7-2020

10-04-2020
1

10.4 Werkzaamheden overig
Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Bijlagen
Bijlagen

10-04-2020
1

