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Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Has B.V. 

Faillissementsnummer : C/02/14/368 F 

Datum uitspraak : 06.05.2014 

 

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans 

Gerechtssecretaris :   de heer P.G.M. Ligtenberg 

 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse  

Faillissementsmedewerkers : mevrouw M. van Hest-Smit 

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 
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Verslagperiode : 06.05.2014 – 28.05.2014 
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mr P.E.A.M. Gerritse:  49 uur en 30 min. 
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faillissementsmedewerkers 
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Bestede uren totaal verslagperiode :       58 uur en 20 min. 

Bestede uren totaal  :       58 uur en 20 min. 
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Inleiding 

Bedrijfsgeschiedenis 
1.  Op 31.10.1997 is de besloten vennootschap Has B.V. opgericht door de (toenmalige) bestuurder, 

de heer E.C. Bouman.  Enig aandeelhouder van Has B.V. is E-Care/Has Holding B.V. De 

aandeelhouder daarvan is Curifa Investments B.V., waarvan de aandelen middels een STAK zijn 

gecertificeerd middels Stichting Administratiekantoor Curif.  

 

 

Oorzaak faillissement 
2.  Op 6 mei 2014 is de door de heer E.C. Bouman namens aandeelhouder E-Care/Has Holding B.V. / 

Has B.V. ingediend verzoekschrift strekkende tot eigen aangifte faillissement in behandeling 

genomen door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Uit de notulen van de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders van Has B.V. d.d. 01.05.2014 blijkt dat er is geconstateerd dat Has B.V. over 

onvoldoende middelen beschikt om aan haar opeisbare schulden te voldoen en dat de 

vennootschap c.q. haar bestuur niet de verwachting heeft dat zij op korte termijn over voldoende 

middelen zal beschikken om haar schulden te voldoen. Dientengevolge verkeert Has B.V. in een 

toestand dat zij heeft opgehouden te betalen.  

 

3.  Als oorzaak van het faillissement dient het volgende.  

 

4.  Has B.V. richt zich op de reparatie van consumenten elektronica. De laatste jaren werd nagenoeg 

alleen en exclusief voor Samsung N.V. gewerkt. Samsung heeft kort voor faillissement met in 

achtneming van een korte opzegtermijn de relatie met Has B.V. opgezegd. Daardoor is 95% van 

de omzet weggevallen. Als gevolg van deze omstandigheid is een acuut financieringsprobleem 

ontstaan. 

 

Commentaar curator 

5.  Gebleken is dat Samsung N.V. de opzeggingstermijn niet in acht is genomen. In plaats van 2 

maanden is een termijn van 9 dagen gehanteerd. Volgens opgave directie zou dit echter niet tot 

een verschillende uitkomst hebben geleid omdat het niet mogelijk zou zijn om (tijdig) alternatieve 

omzet / nieuwe klanten te verwerven. De directie heeft dan ook uiteindelijk besloten om zelf het 

faillissement aan te vragen teneinde verdere oplopende kosten te voorkomen.  

 

  

Bedrijfsactiviteiten 
6.  Has B.V. houdt zich bezig met de reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten en 

aanverwante artikelen in de ruimste zin van het woord.  

 

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : Has B.V. houdt zich bezig met de reparatie van 

elektrische huishoudelijke apparaten en aanverwante 

artikelen. 

Omzetgegevens  : (2014) € 1.032.000,00 

(2013) € 3.044.461,00 

(2012)   € 3.569.608,00 

Personeel gemiddeld aantal : 34 
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1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder van Has B.V. is de besloten 

vennootschap E-Care / Has Holding B.V. Laatst 

genoemde vennootschap heeft en bestuurder de 

besloten vennootschap Curifa Investments B.V. De 

heer E.C. Bouman is bestuurder van de stichting 

Stichting Administratiekantoor Curifa Investments, 

welke stichting enig aandeelhouder is van de besloten 

vennootschap Curifa Investments B.V. 

1.2  Winst en verlies : (2014) € p.m. 

(2013) € - 460.962,00  

(2012) € -   57.649,00 

1.3 Balanstotaal : (2014) € p.m. 

(2013) €   335.468,00 

(2012) €   672.956,00 

1.4 Lopende procedures : N.v.t. 

1.5 Verzekeringen : Volgens opgave van de vennoten zijn de gebruikelijke 

verzekeringspolissen gesloten. De curator is in overleg 

bezig met een inventarisatie welke polissen vooralsnog 

dienen te worden aangehouden. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst met Waals Vastgoed B.V. is op 

09.05.2014 met van de rechter-commissaris verkregen 

toestemming opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie hiervoor. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 34  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 34 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Op 09.05.2014 is met verkregen toestemming aan het 

personeel ontslag aangezegd. Een toelichtend gesprek 

met de werknemers en het UWV heeft op 13.05.2014 

plaatsgevonden. Het UWV neemt de 

uitkeringsaanvragen ter hand. 
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2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : 08.05.2014 

 Werkzaamheden : Verwerken vordering UWV. Divers overleg met het 

personeel. 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

3.5 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.6.  Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.7 Beschrijving : Inventaris, voorraad, vervoermiddelen. 

3.8  Verkoopopbrengst : p.m. 

3.9  Boedelbijdrage : p.m.  

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : Ja. 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : p.m.  

3.12 Toestemming verkoop separatist : p.m.  

 Werkzaamheden : Taxatie, overleg bank en directie. 

 

  

Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Diverse voorraad.  

3.14 Verkoopopbrengst : p.m. 

3.15 Boedelbijdrage : p.m.  

3.16 Toestemming verkoop r.c. : p.m. 

 Werkzaamheden : Taxatie, overleg bank en directie. 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : Vervoermiddelen divers. 

3.18 Verkoopopbrengst : p.m.  

3.19 Toestemming verkoop r.c. : p.m. 

 Werkzaamheden : Taxatie, Overleg  
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 Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : € P.m. 

3.21 Boedel deposito rekening : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave directie: nihil. 

4.2 Opbrengst : - 

4.3 Boedelbijdrage : - 

 

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de 

vordering van de Deutsche Bank Nederland N.V. per 

datum faillissement € 280.769,00. 

5.2 Leasecontracten : In onderzoek. Er zijn enige vervoermiddelen geleased.  

5.3 Beschrijving zekerheden : De Deutsche Bank N.V.  claimt pandrecht. In 

onderzoek. 

5.4 Separatistenpositie : Zie hiervoor. 

5.5 Boedelbijdragen : p.m.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier in beperkte zin (Ricoh B.V.) 

een beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

 Werkzaamheden : Onderzoek, uitlevering. 
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6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. (met uitzondering van  

detacheringswerkzaamheden ten behoeve van  

5 personeelsleden tot en met 13.06.2014). 

6.2 Financiële verslaglegging : p.m.  

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :   

 Werkzaamheden : Facturatie. 

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving : N.v.t. 

6.5 Verantwoording : - 

6.6 Opbrengst : - 

6.7 Boedelbijdrage : - 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Ex artikel 2:10 BW is aan de boekhoudplicht voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : 2013: niet gedeponeerd. 

2012: gedeponeerd d.d.  

2011: gedeponeerd d.d. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. want niet vereist.  

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een zodanige vordering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overleg directie.  
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : Volgens opgave van de bestuurder is er per datum 

faillissement een openstaande vordering ad  

€ 277.888,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Volgens opgave van de bestuurder is er per datum 

faillissement een openstaande vordering met 

betrekking tot het personeel ad € 130.470,00. 

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 7 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 7.221,31 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : Registratie te ontvangen vorderingen. 

 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. 

9.2  Plan van aanpak : Onderzoek diversen. 

9.3 Indiening volgend verslag : 02.09.2014 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

    P.E.A.M. Gerritse 
    c u r a t o r 

 

 

Bijlagen: 

 

- Crediteurenlijst 

- Tussentijds financieel verslag 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door 

middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen 

rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, 

waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van 

bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen 

worden aangepast. 

 


