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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Lingeriewereld B.V. h.o.d.n.

Lin-Gerie Amstelveen
Lin-Gerie Gooische Brink
Lin-Gerie Kaatsheuvel

16-03-2023
 1

Lingeriewereld is gevestigd aan de Vliegheiweg 21 te (1272 PJ) Huizen en
exploiteert een drietal lingeriew inkels te Amstelveen, Hilversum en
Kaatsheuvel,

16-03-2023
 1

Groothandel in onderkleding
Groothandel en kleinhandel in lingerie, nachtkleding, foundations,
badkleding en
aanverwante of soortgelijke producten.

16-03-2023
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 16-03-2023
Insolventienummer F.16/23/59
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000268284:F001
Datum uitspraak 14-02-2023

R-C mr. K.G. van de Streek
Curator mr K. van de Peppel
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 0,00 € 5.515,00 € 136.134,00

2020 € 66.627,00 € 64.568,00 € 237.179,00

2021 € 756.740,00 € -78.197,00 € 227.368,00

2022 € 1.000.662,00 € -44.225,00

2023 € 56.897,00 € -35.554,00

De cijfers uit 2023 hebben betrekking op januari en februari 2023 en zijn
afkomstig uit de kolommenbalans

16-03-2023
 1

11

Toelichting 

Deze werkneemsters verrichten werkzaamheden in de drie w inkels van
Lingeriewereld B.V.

16-03-2023
 1

€ 100.764,83
16-03-2023

 1

van 

14-2-2023

t/m 

15-3-2023

16-03-2023
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 50 uur 6 min

totaal 50 uur 6 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Op 18 april 1991 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Lingeriewereld B.V. opgericht.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer J.H. Bollen
bestuurder van Lingeriewereld B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van
Lingeriewereld B.V. was J.H. Bollen Huizen Beheer B.V. van w ie de heer J.H.
Bollen enig aandeelhouder en bestuurder is.

Bij akte van 9 januari 2020 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd.
Daarbij is de handelsnaam gewijzigd in Lingeriewereld B.V.

Het geplaatst kapitaal van Lingeriewereld B.V. bedroeg op de datum van
haar
oprichting fl. 50.000,00.

16-03-2023
 1

Er is geen sprake van lopende procedures op de datum van het faillissement. 16-03-2023
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft
Lingeriewereld B.V. diverse verzekeringen afgesloten. In overleg met de
assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij zullen de
verzekeringen, die niet noodzakelijk zijn op korte termijn door mij worden
beëindigd. Bij die gelegenheid zal ik dan ook bekijken of er sprake is van een
premierestitutie.

16-03-2023
 1

Lingeriewereld B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een drietal w inkelruimten te Amstelveen, Hilversum en
Kaatsheuvel. Deze huurovereenkomsten zijn met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd.

16-03-2023
 1

Lingeriewereld B.V. exploiteert 3 lingerie speciaalzaken (Amstelveen,
Hilversum en Kaatsheuvel) met
daarnaast een met de w inkels geïntegreerde online webshop
(Lingeriewereld.nl). Deze activiteiten
zijn op 1 januari 2020 van start gegaan met de overname van de 3
lingeriew inkels. De webshop is in
2020 ontw ikkeld en actief sinds oktober 2020. Vanaf het begin heeft de
onderneming te kampen met
onverwachte en grote tegenvallers. In februari 2020 breekt de Corona
pandemie uit met ingrijpende
overheidsmaatregelen en lockdowns als gevolg. Daardoor komt de omzet in
2020 35% lager uit dan
begroot en in 2021 25% lager. Lingeriewereld B.V. heeft in 2019 geen omzet,

16-03-2023
 1



kan daardoor geen
aanspraak maken op een Tegemoetkoming Vaste Lasten en slechts in
beperkte mate op NOW
tegemoetkoming. Mede hierdoor werd er over de boekjaren 2020 en 2021
bijeen ruim € 140.000
verlies geleden. Het eigen vermogen, op startdatum 1 januari 2020 €
136.000 groot, is daarmee
volledig verdampt. De verliezen zijn grotendeels gefinancierd door gebruik te
maken van het
bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de corona-crisis en
een rekening-courant
lening van de moedermaatschappij J.H. Bollen Huizen Beheer B.V. Na nog een
lockdown begin
januari 2022 is het ergste achter de rug en worden er in het voorjaar- en
zomerseizoen 2022 voor het
eerst bevredigende resultaten geboekt. Vanaf het najaar 2022 staat de
omzet opnieuw onder druk,
door de energiecrisis houdt de consument de hand op de knip. Het boekjaar
2022 wordt daardoor
uiteindelijk met een verlies van € 44.000 afgesloten. De voorlopige jaarcijfers
2022 zijn als bijlage aan
de aangifte toegevoegd.
Bij de start van het lopende boekjaar wordt de onderneming naast
omzetdaling ook nog eens
geconfronteerd met extreme kostenstijgingen waaronder een verdubbeling
van de energiekosten,
10% hogere loonkosten en huurprijsverhogingen. De verhuurder van de
vestiging Amstelveen heeft
per 1 januari 2023 een huurprijsverhoging van 32% aangezegd waardoor dit
filiaal onmogelijk nog
rendabel geëxploiteerd kan worden. Overleg met de verhuurder over een
huurmatiging heeft tot op
heden geen resultaat gehad. Daarom is besloten om de vestiging op korte
termijn te sluiten. Filiaal
Amstelveen is goed voor 45% van de omzet en de sluiting ervan heeft
dermate grote gevolgen dat
een voortzetting van de onderneming geen optie meer is. De vennootschap
kan door de oplopende
verliezen niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Overleg over
nieuwe financiering was
gaande maar is door de voorgenomen sluiting van de vestiging Amstelveen
afgebroken. Dit heeft
geleid tot het besluit om middels een eigen aangifte het faillissement aan te
vragen.



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

2. Personeel

Personeelsleden 

11

Toelichting 

Deze werkneemsters verrichten werkzaamheden in de drie w inkels van
Lingeriewereld B.V.

16-03-2023
 1

Personeelsleden 

11

16-03-2023
 1

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de
werknemers op 16 februari 2023 het ontslag aangezegd. In de afgelopen
verslagperiode is het mij gebleken dat het UWV contact met de werknemers
heeft opgenomen, zulks in verband met een overname van de
loonverplichtingen.

16-03-2023
 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. 16-03-2023
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

n.v.t. 16-03-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

Webshop

totaal € 0,00 € 0,00

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris. De
inventaris bevindt zich in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde
winkels. De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht uit hoofde van een
vordering ten bedrage van € 109.974,00 (loonheffing en omzetbelasting). Er
is geen sprake van stille verpanding van de inventaris, zodat geen rekening
hoeft te worden gehouden met een eventuele aanspraak op de bodemzaken
uit dien hoofde.

16-03-2023
 1

trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen.

16-03-2023
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

voorraad lingerie

totaal € 0,00 € 0,00

De gefailleerde vennootschap beschikte over voorraden lingerie en badmode
die deels haar in eigendom toebehoorden en deels aan derden. Met deze
derden heeft Lingeriewereld B.V., een consignatie-overeenkomst gesloten.
Op de datum van het faillissement was er volgens de kollommenbalans
sprake van een voorraad ter waarde van € 95.580,00.

16-03-2023
 1

In overleg met de consignatiehouders en na toestemming van de rechter-
commissaris is besloten deze voorraden vanuit de w inkels te verkopen.

16-03-2023
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Webshop

Klantenbestand

totaal € 0,00 € 0,00

Er was op de datum van het faillissement geen sprake van een
klantenbestand en een webshop.

16-03-2023
 1

trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen.
verkopen voorraden vanuit de w inkels;
onderzoeken mogelijkheden verkoop klantenbestand;
verkopen van de webshop.

16-03-2023
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is geen sprake van handelsdebiteuren.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Er is geen sprake van debiteuren, omdat in de w inkel direct werd afgerekend.
Er werd niet op rekening verkocht.

16-03-2023
 1

n.v.t. 16-03-2023
 1

5. Bank/Zekerheden



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

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is geen sprake van een vordering van een bank.

16-03-2023
 1

Er is geen sprake van leasecontracten. 16-03-2023
 1

Er is geen sprake van zekerheden ten laste van Lingeriewereld B.V. 16-03-2023
 1

N.v.t. 16-03-2023
 1

Een groot deel van de voorraad is eigendom van derden. De eigendom volgt
uit consignatieafspraken tussen Lingeriewereld B.V. en deze derden. Met
deze consignatiehouders zijn afspraken gemaakt ter verkoop van de
voorraad na de datum van het faillissement.

16-03-2023
 1

Er is geen sprake van crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
retentierecht.

16-03-2023
 1

Er is geen sprake van crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
reclamerecht.

16-03-2023
 1

Toelichting 

n.v.t.

16-03-2023
 1

afspraken met de consignatiehouders nakomen afhankelijk van de
gerealiseerde verkopen.

16-03-2023
 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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Met toestemming van de rechter-commissaris en de consignatiehouders
worden de verkoopactiviteiten vanuit de drie w inkels na de datum van het
faillissement voortgezet.

16-03-2023
 1

Wat betreft de financiële verslaglegging verw ijs ik naar het financieel verslag. 16-03-2023
 1

toezien op de verkoopactiviteiten en aansturen van degene die deze
activiteiten coördineert.

16-03-2023
 1

Doorstarten onderneming

In deze verslagperiode is onderzocht of er mogelijkheden van een doorstart
zijn. Dit onderzoek zal in de volgende verslagperiode worden voortgezet.

16-03-2023
 1

In deze verslagperiode is een biedingsprocedure opgestart. Aan
geïnteresseerden is toegang verleend tot een online dataroom. De
mogelijkheden van een doorstart worden onderzocht.

16-03-2023
 1

de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken.
16-03-2023

 1

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder heeft mij digitale administratieve gegevens 16-03-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verstrekt. Deze gegevens zal ik aan een onderzoek onderwerpen.  1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 16-03-2023
 1

De jaarrekeningen zijn opengesteld door de accountant op basis van een
samenstellingsverklaring.

16-03-2023
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 18 april 1991. Volgens de akte
statutenwijziging zijn alle geplaatste aandelen volgestort.

16-03-2023
 1

Toelichting 

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de
vraag of er sprake is van eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen
op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling.

16-03-2023
 1

In onderzoek

Toelichting 

In de komende verslagperiode zal ik nader gaan onderzoeken of er mogelijk
sprake is geweest van paulianeus handelen.

16-03-2023
 1

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

16-03-2023
 1

de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

16-03-2023
 1

8. Crediteuren



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

Toelichting 

De schuldenlast uit hoofde van boedelvorderingen zal bestaan uit het
curatorensalaris, vorderingen van verhuurders en de vordering van het UWV
over de loondoorbetalingsverplichting. Ik ben nog in afwachting van deze
indiening van de vordering door het UWV.

16-03-2023
 1

€ 109.974,00

Toelichting 

De fiscale vordering bestaat uit aanslagen omzetbelasting en loonheffing,
waarvoor uitstel wegens de corona-pandemie was verkregen door de
belastingdienst. Er was begonnen aan de terugbetaling voorafgaand aan het
faillissement.

16-03-2023
 1

Toelichting 

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

16-03-2023
 1

€ 0,00

Toelichting 

N.v.t.

16-03-2023
 1

5
16-03-2023

 1

€ 11.477,30

Toelichting 

Volgens de eigen aangifte faillissement is er sprake van een concurrente
schuldenlast van € 91.902,00. De crediteuren zijn aangeschreven, maar nog
niet iedereen heeft een vordering ingediend.

16-03-2023
 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Op dit moment nog onbekend. 16-03-2023
 1

verder gaan met inventariseren van de crediteuren.
16-03-2023

 1

9. Procedures

N.v.t. 16-03-2023
 1

N.v.t. 16-03-2023
 1

N.v.t. 16-03-2023
 1

N.v.t. 16-03-2023
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
verkopen voorraden vanuit de w inkels;
onderzoeken mogelijkheden verkoop klantenbestand;
verkopen van de webshop;
afspraken met de consignatiehouders nakomen afhankelijk van de
gerealiseerde verkopen;
toezien op de verkoopactiviteiten en aansturen van degene die deze
activiteiten coördineert;
de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken;
de administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

16-03-2023
 1

Nog onbekend. 16-03-2023
 1

14-6-2023 16-03-2023
 1

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

16-03-2023
 1

Bijlagen
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