
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 2  Datum: 18 december 2013                       

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Rene Vrinten Holding B.V. 

Faillissementsnummer : F.13-751 

Datum uitspraak : 27.08.2013 

 

Rechter-commissaris : mevrouw mr E.A.M. Raaijmaakers-Rottier 

Gerechtssecretaris :   mevrouw mr E.C.A. de Kort 

 

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

Faillissement medewerkster : mevrouw M. van Hest-Smit 

mevrouw C.A.P. Verholen BBA 

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mailadres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissement medewerkster : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Inleiding 

Op 30 november 1988 is de besloten vennootschap Rene Vrinten Holding B.V. opgericht door de heer 

M.E.J.C.M. Vrinten. Andere handelsnamen van de besloten vennootschap zijn Exxen en Kiss my feet. 

De vennootschap richtte zich op de groothandel in damesschoenen. 

 

In dit verband is het van belang op te merken dat de heer Vrinten kort na het faillissement, zulks naar 

eigen zeggen, in dezelfde branche is verder gegaan en dat hij eveneens kort voor faillissement een 

besloten vennootschap heeft opgericht genaamd Exxen B.V. De curator heeft een en ander in onder-

zoek en zal zich hierover vervolgens met de heer Vrinten verstaan. 
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Algemeen 

Activiteiten onderneming   

Als doelomschrijving staat vermeld dat Rene Vrinten Holding B.V. een beheermaatschappij is die zich 

richt op het hebben en beheren van pensioenverplichtingen. Zoals hiervoor is aangegeven heeft de 

vennootschap zich echter voornamelijk toegelegd op de groothandel in damesschoenen. Daarnaast 

werd handel gedreven in accessoires zoals tassen en riemen. Ten tijde van het faillissement was er nog 

een beperkt aantal (100) stockpaar schoenen aanwezig en wel in de maat 37. Middels een verkoop en / 

of een veiling zal getracht worden deze partij te verkopen.  

 

Inmiddels heeft een taxateur een en ander tegen zo min mogelijk kosten gewaardeerd. Dit laatste is 

temeer van belang nu er sprake lijkt van een beperkte boedel, nu de volledige inventaris van het door 

curanda gehuurde bedrijfspand eigendom blijkt te zijn van de verhuurder / eigenaar van de betreffende 

onroerende zaak. 

 

Omzetgegevens  : (2013)   € 1.774.939,78 

(2012)   €    574.958,75 

(2011) € 1.192.955,00 

(2010) €    363.280,00 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

 

Verslagperiode : 28.09.2013 – 18.12.2013 

Bestede uren in verslagperiode : Curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:       18 uur en 50 min. 

Faillissementsmedewerkster 

Mw. M. van Hest-Smit:  

Mw. C.A.P. Verholen:    7 uur en 30 min. 

Beste uren totaal verslagperiode :      26 uur en 20 min. 

Bestede uren totaal :      38 uur en 55 min. 
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1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten 

vennootschap Rene Vrinten Holding B.V. is de heer 

M.E.J.C.M. Vrinten 

1.2  Winst en verlies : (2013)   - €   74.870,68 

(2012)   - €     7.569,00 

(2011)     €   27.519,00 

(2010)     €   10.964,00 

1.3 Balanstotaal : (2013)     € 174.876,71 

(2012)     € 180.786,72 

(2011)     € 425.167,00 

(2010)     € 121.901,00 

(2009)     €   88.280,00 

1.4 Lopende procedures : N.v.t. 

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, volgens opga-

ve bestuurder. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst als gesloten met Oveco Vast-

goed B.V. is met van de r.c. verkregen toestemming op 

03.09.2013 opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement : De Rabobank, huisbankier, was niet bereid om krediet 

te verlenen. Krediet was noodzakelijk omdat de handel 

waarin curanda zich bewoog, namelijk de groothandel 

in damesschoenen, was ingestort. De bestuurder heeft 

aangegeven een overbruggingskrediet nodig te hebben 

om deze periode te overbruggen. De instorting van en 

daling in de handel in damesschoenen is voor de be-

stuurder bij verrassing gekomen. De heer Vrinten is 

sinds tientallen jaren werkzaam in dit vakgebied en een 

zodanig grote uitval van vraag heeft hij niet eerder 

meegemaakt. Thans heeft de crisis in de detailhandel 

kennelijk ook haar weerslag bij toeleveranciers / de 

groothandel. 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 03.09.2013 

2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : 03.09.2013 

 Werkzaamheden : - 

 

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 : Beperkte voorraad / inventaris (schoenen – stockmaat 

37), koffiezet apparaat. 

3.8  Verkoopopbrengst : P.m. 

3.9  Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : 01.10.2013 voor de onderhandse verkoop, 28.11.2013 

voor de veiling via Daan Actions B.V. 

3.12 Toestemming verkoop separatist : N.v.t. 

 Werkzaamheden : Verkoop restanten via veiling. De winkeluitverkoop is  

op 6 en 7 december 2013 gehouden. Opgave volgt. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Voor faillissementsdatum was een groot deel van de voor-

raad bij opslagbedrijf GVT in opslag. In mei 2013 is alle 

voorraad verkocht aan TK Maxx GmbH voor een bedrag 

ad € 30.000,00. De inventaris is verkocht aan Van Veghel 

Nijmegen voor een bedrag ad € 9.000,00. In onderzoek bij 

curator.  
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3.14 Verkoopopbrengst : € 39.000,00 (vóór faillissement: maart / mei 2013). 

3.15 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : N.v.t. 

 Werkzaamheden : Onderzoek rechtmatigheid verkoop. Overleg bestuur-

der en studie diversen. 

 

Andere activa 

3.17 Beschrijving : N.v.t. 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : € 11.291,35. 

3.21 Boedel deposito rekening : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : € 333,50 (1) 

4.2 Opbrengst : P.m. 

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. 

 

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

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

 Werkzaamheden : De debiteur is gesommeerd tot betaling van het open-

staande saldo. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Rabobank De Langstraat U.A. is de huisbankier. Vol-

gens opgave van de bestuurder is er geen krediet ver-

strekt en / of een credit saldo. 

5.2 Leasecontracten : Er loopt een leasecontract bij Van Mossel Lease B.V. 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud : In onderzoek. Volgens opgave van de bestuurder is er 

geen sprake van eigendomsvoorbehoud. Er is tot op 

heden geen zodanig beroep gedaan. De eigenaar van 

de onroerende zaak blijkt eigenaar te zijn van de 

inventaris. Het eigendom is aangetoond. 

5.7 Reclamerechten : In onderzoek. Er is tot op heden geen zodanig beroep 

gedaan. 

5.8 Retentierechten : In onderzoek. Er is tot op heden geen zodanig beroep 

gedaan. 

 Werkzaamheden : Onderzoek leasecontract. 

 

6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : - 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  : - 

 Werkzaamheden : - 

 

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 : Aan voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over het boekjaar 2011 is tijdig op 

18.01.2013 gedeponeerd.  

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Volgens opgave bestuurder is dit geschied. Een even-

tuele vordering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.  

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.  
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 Werkzaamheden : Onderzoek. 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 104.682,00. 

8.3 Pref. vord. van het UWV : P.m. 

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : Volgens de administratie van bestuurder zijn er 22 

crediteuren. Tot op heden hebben 11 crediteuren 

zich gemeld. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Volgens de administratie van bestuurder is er een 

openstaand saldo ad € 59.572,13. Tot op heden is er 

een bedrag ad € 7.234,32 ingediend. 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : P.m. 

 Werkzaamheden : Registratie van de vorderingen. 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : 6 – 12 maanden 

9.2  Plan van aanpak : Overleg bestuurder en derden, studie administratie. 

9.3 Indiening volgend verslag : 18.03.2014 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rech-

ten 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 in een volgend verslag door de curator 

kunnen worden aangepast. 


