
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

VOF Da Nini 08-01-2019 
 1

VOF Da Nini, gevestigd en kantoorhoudende te (8011 PG) Zwolle, Nieuwe 
Markt 21.

08-01-2019 
 1

De VOF Da Nini is onder nummer 66290414 ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is op 15 juni 
2016 opgericht voor onbepaalde tijd. De vennoten zijn de heer Gerbrand 
Beekman, geboren d.d. 7 maart 1958 te Zwolle-Kerspel, wonende 
Citroenvlinder 24, 8016 HV Zwolle, en mevrouw Rosalie Astrud Hedwig 
Soesman, geboren d.d. 5 oktober 1976 te Eindhoven, wonende Citroenvlinder 
24, 8016 HV Zwolle. In het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is 
aangetekend dat de onderneming met ingang van 20 juli 2018 is opgeheven 
en uitgeschreven per die datum. De activiteiten van de VOF bestonden uit de 
exploitatie van een restaurant.

08-01-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 16-10-2019
Insolventienummer F.08/18/333
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000084454:F001
Datum uitspraak 04-12-2018

R-C mr. M.M. Verhoeven
Curator mr E.A.M. Claassen
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € -76.108,00

2017 € -84.738,00

Over 2018 is geen rapport beschikbaar. Dat is niet meer opgemaakt omdat de 
accountant niet betaald werd. 

08-01-2019 
 1

9 08-01-2019 
 1

€ 0,00 08-01-2019 
 1

€ 2.628,40 09-04-2019 
 2

van 
3-12-2018

t/m 
7-1-2019

08-01-2019 
 1

van 
8-1-2019

t/m 
8-4-2019

09-04-2019 
 2

van 
9-4-2019

t/m 
9-7-2019

09-07-2019 
 3

van 
16-1-2019

t/m 
15-10-2019

16-10-2019
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 6 uur 46 min

2 8 uur 25 min

3 2 uur 48 min

4 1 uur 35 min

totaal 19 uur 34 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De vennoten van VOF Da Nini waren de heer G. Beekman en mevrouw R.A.H. 
Soesman. Ook tegen hen is een faillissementsverzoek ingediend, doch beide 
vennoten hebben een verzoek gedaan om toegelaten te worden tot de WSNP. 

08-01-2019 
 1

Inmiddels zijn de heer Beekman en mevrouw Soesman tot de WSNP 
toegelaten. De heer Oldebeuving is tot bew indvoerder aangesteld.

09-04-2019 
 2

De vennootschap was op faillissementsdatum, voor zover thans bekend, niet in 
gerechtelijke procedures betrokken.

08-01-2019 
 1

De curator is momenteel doende na te gaan of er 
verzekeringsovereenkomsten zijn afgesloten en, zo ja, welke overeenkomsten.

08-01-2019 
 1

Op faillissementsdatum waren er geen lopende verzekeringsovereenkomsten 
meer.

09-04-2019 
 2

De VOF Da Nini beschikt niet meer over een bedrijfspand. De onderneming 
werd geëxploiteerd vanuit het perceel Nieuwe Markt 21, 8011 PG Zwolle. De 
huurovereenkomst met Grolsch is per 1 oktober 2018 beëindigd. 

08-01-2019 
 1

De vennoten van de VOF hebben tegenover de curator verklaard dat vanaf de 
oprichtingsdatum van de VOF de omzet te gering was om de kosten te kunnen 
dragen. Uit de resultaten over de jaren 2016 en 2017 blijkt ook wel dat de 
kosten aanzienlijk hoger waren dan de omzet. 
Een tweede oorzaak van het faillissement was niet een gebrek aan omzet 
maar een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Daardoor kon slechts een 
beperkte omzet gerealiseerd worden. 
Vanaf ongeveer april 2018 is de exploitatie gestaakt en heeft de zaak een 
aantal maanden te koop gestaan. Er heeft zich evenwel geen koper gemeld, 
waarna de onderneming definitief is beëindigd. Het faillissement is 
aangevraagd door enkele werknemers welke een geldvordering hebben uit 
hoofde van de gesloten beëindigingsovereenkomst.

08-01-2019 
 1



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

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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

08-01-2019 
 1

Personeelsleden 
9

08-01-2019 
 1

3. Activa

Voor zover thans bekend beschikt de VOF niet meer over bedrijfsmiddelen. 08-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De inventaris van de onderneming was verpand aan de Raboband in verband 
met door die bank verstrekte geldleningen en een krediet van in totaal € 
94.000,=. Bij brief d.d. 26 juli 2018 heeft de Rabobank de financiering 
opgezegd. De inventaris is getaxeerd door het NTAB op 31 juli 2018. De 
liquidatiewaarde bedroeg € 18.865,= en de onderhandse verkoopwaarde bij 
gelijkblijvende bestemming en gebruik € 54.870,=. Hierin zat een bedragje van 
€ 2.600,= aan voorraden. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Op 8 november 
2018 is de inventaris minus een gehuurde espressomachine aan een andere 
horecaondernemer verkocht voor de somma van € 21.175,= inclusief BTW. Dit 
bedrag komt overeen met de getaxeerde liquidatiewaarde.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is door de curator een bericht 
ontvangen dat aan de VOF nog een subsidie in het kader van de 
subsidieregeling praktijkleren zal worden uitgekeerd van € 2.464,83. Dit 
bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

Op dit moment zijn geen andere activa bekend. Het saldo bij de Rabobank is 
negatief en er was geen kasgeld.

08-01-2019 
 1

* De somma van € 2.464,83 is op de faillissementsrekening ontvangen.

* Er zijn geen andere activa gebleken.

09-07-2019 
 3

Van Horeca Nederland is de afgelopen verslagperiode een restitutie van € 
163,57 ontvangen. Van de Rijksdienst Ondernemend Nederland is een subsidie 
van € 2.464,83 op de faillissementsrekening ontvangen. 
Van het UWV is een schrijven ontvangen waarin is aangegeven dat 
mogelijkerw ijs nog uitkering uit hoofde van de Wet Tegemoetkomingen 
Loondomein (WTL) is te ontvangen. De definitieve berekening van de fiscus 
kan uiterlijk 31 juli 2019 tegemoet worden gezien. 

09-04-2019 
 2

De definitieve berekennig wordt afgewacht. 09-07-2019 
 3

De definitieve berekening is op 23 jui 2019 ontvangen. De totale te 
ontvangen tegemoetkoming bedraagt € 2.558,=. Dit bedrag is nog niet 
ontvangen. De curator heeft een herinnering gestuurd.

16-10-2019
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

De VOF beschikt niet over debiteuren. Alle transacties werden à contant of per 
pin betaald. 

08-01-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank is de huisfinancier en heeft 2 geldleningen en een krediet 
verleend tot een totaalbedrag van € 115.000,=. Op faillissementsdatum stond 
nog open de somma van € 94.969,69 te vermeerderen met rente en kosten. 
Voor de financiering gelden de volgende zekerheden: 
- verpanding van vorderingen op derden;
- verpanding van voorraden; 
- verpanding van inventaris;
- een garantie van de staat gekoppeld aan een van de geldleningen.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de inventaris en voorraden te gelde gemaakt 
en is de opbrengst aan de Rabobank afgedragen.  

08-01-2019 
 1

De VOF leasede een Volvo personenauto op basis van operational lease. Het 
voertuig is voor faillissementsdatum teruggegeven aan de leasemaatschappij.

08-01-2019 
 1

Zie hiervoor onder 'vordering van banken'. 08-01-2019 
 1

Zie hiervoor onder 'vordering van banken'. 08-01-2019 
 1

Tot dusverre is bij de curator geen beroep op eigendomsvoorbehoud 
binnengekomen. 

08-01-2019 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Toelichting 
Niet aan de orde.

08-01-2019 
 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

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

08-01-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator gaat nog na of aan de boekhoudplicht is voldaan. Hij hoopt in het 
volgende verslag hier nadere mededelingen over te kunnen doen.

08-01-2019 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog bezig met onderzoek. 09-04-2019 
 2

Het onderzoek wordt nog voortgezet. 09-07-2019 
 3

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden. 16-10-2019
 4

Niet van toepassing voor de VOF. 08-01-2019 
 1

De curator beschikt nog niet over een definitief jaarrapport. Hij hoopt in het 
volgende verslag hierover mededeling te kunnen doen. 

08-01-2019 
 1

De accountant zal geen jaarrapport meer opmaken vanwege onbetaalde 
rekeningen.

09-04-2019 
 2

Niet van toepassing. 08-01-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Niet van toepassing.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
De curator is nog bezig met onderzoek.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
Het onderzoek is nog niet afgerond.

09-04-2019 
 2

Toelichting 
Het onderzoek duurt nog voort.

09-07-2019 
 3

Toelichting 
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden.

16-10-2019
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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. Crediteuren

Toelichting 
Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door 
salaris en verschotten curator.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
Van de fiscus is tot dusverre nog geen opgave ontvangen van de openstaande 
vorderingen. De curator houdt er evenwel rekening mee dat er sprake zal zijn 
van openstaande loonheffing en BTW.

08-01-2019 
 1

€ 62.463,00

Toelichting 
De fiscus heeft een vordering aangemeld van € 62.463,=.

09-07-2019 
 3

Toelichting 
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
Tot dusverre hebben enkele werknemers zich gemeld met een loonvordering 
uit hoofde van de beëindigingsovereenkomst.

08-01-2019 
 1

Toelichting 
Naar schatting zijn er ongeveer 30 concurrente crediteuren. Mijn 
faillissementsmedewerkster is thans bezig een crediteurenlijst op te stellen. De 
zal bij het volgende verslag worden gevoegd.

08-01-2019 
 1

18 09-04-2019 
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

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

Toelichting 
Naar schatting hebben de concurrente crediteuren circa € 300.000,= te 
vorderen.

08-01-2019 
 1

€ 202.878,42 09-04-2019 
 2

€ 200.556,42 09-07-2019 
 3

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verwachte w ijze van 
afw ikkeling. De curator heeft echter geen verdere activa aangetroffen zodat 
het faillissement vermoedelijk op niet al te lange termijn kan worden 
opgeheven. 

08-01-2019 
 1

Het faillissement zal te zijner tijd moeten worden opgeheven bij gebrek aan 
baten.

16-10-2019
 4

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode zal de curator nagaan of er nog sprake is van 
verdere activa, zoals bijvoorbeeld restitutie verzekeringspremies en dergelijke.

08-01-2019 
 1

Er zijn geen activa behoudens het vermelde onder 3.9. 16-10-2019
 4

Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen. 08-01-2019 
 1

Zodra het onder 3.9 vermelde bedrag is ontvangen kan het faillissement 
worden afgewikkeld.

16-10-2019
 4

16-1-2020 16-10-2019 
 4

Bijlagen
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