
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 4  Datum: 15 maart 2018                       

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : StationTaxi B.V. 

Faillissementsnummer : C/02/17/204 F 

Datum uitspraak : 23.05.2017 

 

Rechter-commissaris : mevrouw mr M.D.E. Leppens 

Gerechtssecretaris :   de heer P.G.M. Ligtenberg 

 

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

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl 

 

Verslagperiode : 14.12.2017 tot en met 15.03.2018 

Bestede uren totaal verslagperiode : curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:    12 uur en 30 min. 

faillissementsmedewerker   12 uur en 15 min. 

Bestede uren totaal verslagperiode :        24 uur en 45 min. 

Bestede uren totaal  :      166 uur en 15 min.  

 

 

Inleiding 

Op 23 mei 2017 is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda de besloten vennootschap 

StationTaxi B.V. in staat van faillissement verklaard. StationTaxi B.V. is op 31 mei 2012 opgericht. 

Enig aandeelhouder en bestuurder van StationTaxi B.V. is de besloten vennootschap Quattrotax 

Holding B.V.  Bestuurders van Quattrotax Holding B.V. zijn de besloten vennootschap J.C.H.M. van 

Nunen Beheer B.V., Diepstraten Holding B.V. en Taxi Janssen Holding B.V. 
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De oprichting van StationTaxi B.V. is het gevolg van een overname van het in 2012 gefailleerde 

StationsTaxi B.V., waarvan de aandeelhouders van Quattrotax B.V. voldoende synergie zagen om uit 

de faillissementsboedel deze vennootschap te kopen. Quattrotax B.V., eveneens op 23 mei 2017 

gefailleerd en zusteronderneming van curanda, heeft over de periode van 2012 tot en met 1 juni 2017 

01.00 uur in concessie het streekvervoer in Midden-Brabant verkregen. Direct aanleiding tot het 

faillissement van StationTaxi B.V. (en overigens ook Quattrotax B.V.) is het eindigen van die 

concessie. Het oorspronkelijk doel van de oprichting van StationTaxi B.V. respectievelijk het 

overnemen van de activa van StationsTaxi B.V. was namelijk gelegen in het hiervoor genoemde 

synergievoordeel. Het algemene taxivervoer dat in Tilburg en omstreken plaatsvond was bij 

StationsTaxi B.V. ondergebracht. Quattrotax B.V. was in het bezit van de concessie. Beide 

vennootschappen waren elkaar op basis van het inlenen van personeel van dienst. Door pieken en 

dalen in bezettingsgraad konden daardoor makkelijker worden opgevangen. Dat synergievoordeel viel 

weg doordat concessie niet werd verlengd en Quattrotax B.V. zich genoodzaakt zag het faillissement 

aan te vragen. Dit betekende tevens het einde van StationTaxi B.V. 

 

Schematisch wordt onder productie 1 een organogram overlegd. 

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : StationTaxi B.V. richt zich op vervoer per taxi, 

goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), 

koeriers. 

Omzetgegevens  : (2017) €    373.475,00 (concept) 

(2016) € 1.390.545,00 (concept) 

(2015)  € 1.440.249,00 

   (2014) € 1.792.330,00 

Personeel gemiddeld aantal : 38 

Saldo einde verslagperiode :  € 75.393,76  
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1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Quattrotax Holding B.V. indirect bestuurder, onder 

meer de heer J. van Nunen. Zie verder hiervoor onder 

inleiding. 

1.2  Winst en verlies : (2017) € 119.966,00 (winst) 

(2016) €   31.125,00 (winst) 

(2015)  € 185.698,00 (verlies) 

   (2014) €   31.678,00 (verlies) 

 

1.3 Balanstotaal : (2017) € p.m. 

(2016) € 100.987,00 (concept) 

(2015) € 181.909,00 

(2014) € 290.760,00 

1.4 Lopende procedures : N.v.t. 

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen; opgave volgt. 

1.6 Huur : N.v.t  

1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Zie 

verder hiervoor. 

 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 38 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 45 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 en 31 mei 2017 

2.4 Werkzaamheden : Afwerking door het UWV. 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

3.5 Werkzaamheden : - 
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 Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan enkel uit handelsnaam en 

goodwill, waaronder klantenbestand, domeinnamen en 

telefoonnummers.  

3.7  Verkoopopbrengst : Vanwege concurrentie gevoelige informatie wordt de 

overnamesom, die bij de rechter-commissaris bekend 

is, niet gepubliceerd. 

3.8  Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.10 Werkzaamheden : Onderzoek ex artikel 37d WOB. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.11  Beschrijving : N.v.t. 

3.12 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.13 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.14 Werkzaamheden : - 

 

 Andere activa 

3.15 Beschrijving : Kasgeld ad € 13.909,85 

3.16 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.17 Werkzaamheden : - 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : € 243.873,75 

4.2 Opbrengst : € 79.388,08 

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. 

4.4 Werkzaamheden : De debiteuren zijn aangeschreven. Inmiddels worden 

de eerste betalingen verwerkt, waarna een 

sommatiebrief aan die debiteuren die nog niet hebben 

betaald, zal worden verzonden. 
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5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Curanda heeft een bedrijfsrekening bij de ING Bank 

N.V. met een creditsaldo ad € 11.026,66. De curator 

heeft verzocht genoemd bedrag over te maken naar de 

boedelrekening. 

5.2 Leasecontracten : N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen 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. 

5.9   Werkzaamheden : Overleg, studie. 

 

6. Voortzetten / doorstart onderneming 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten zijn aangehouden tot 31 mei 2017. Het 

personeel heeft in opdracht van de curator de 

werkzaamheden voortgezet. Deze werkzaamheden zijn 

met van de rechter-commissaris verkregen 

toestemming op 31 mei 2017 geëindigd. 

6.2 Financiële verslaglegging : Verslag is aan de rechter-commissaris verricht.  

6.3 Werkzaamheden : - 

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving : De goodwill, waaronder het klantenbestand en de 

handelsnaam e.d., zijn overgenomen door J.C.H.M. 

van Nunen Beheer B.V.  

6.5 Verantwoording : Verslag is aan de rechter-commissaris verricht. 

Verantwoording volgt. 

6.6 Opbrengst : Vanwege concurrentie gevoelige informatie wordt de 

overnamesom, die bij de rechter-commissaris bekend 

is, niet gepubliceerd.  

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 
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6.8 Werkzaamheden : Opstellen rekening en verantwoording. Onderzoek ex 

artikel 37d WOB. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Nee. In overleg opgeslagen bij J.C.H.M. van Nunen 

Beheer B.V. 

7.2 Depot jaarrekeningen : In onderzoek. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. 

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. 

7.7 Werkzaamheden : Overleg en studie. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : € 0,00 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 136.321,00 

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

8.4 Andere pref. crediteuren : € 803,35 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 10 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 153.679,26 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Onbekend. 

8.8 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren alsmede registratie en 

verwerking van de nog door crediteuren in te dienen 

vorderingen. 
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9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t. 

9.2 Aard van de procedures :  N.v.t. 

9.3 Stand procedures :  N.v.t. 

9.4 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. 

10.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor. 

10.3 Indiening volgend verslag : 14.06.2018 

10.4 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

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

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

- Bankafschrift nr. 24 d.d. 26.02.2018 

- Tussentijds financieel overzicht nr. 8 d.d. 08.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg. 

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl

