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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bowling Nederland B.V. 06-02-2020
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowling 
Nederland B.V. (hierna: "Bowling Nederland"), statutair gevestigd te 
Woerden, (voorheen) kantoorhoudende aan Spoorhaven 19 te (2651 AV) 
Berkel en Rodenrijs. 

06-02-2020
 1

In het handelsregister is de volgende omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
opgenomen: "Groothandel in sportartikelen (geen watersport). De in- en 
verkoop van sportartikelen in de ruimste zin." Bowling Nederland een 
onderneming die met name gericht was op het ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden van bowlingbanen en (elektronische) scoreborden.

06-02-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 2.224,45 € 352,01

2019 € 779.026,32 € 99.562,44

2018 € 655.473,40 € -69.906,00 € 186.525,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 06-02-2020
Insolventienummer F.10/20/10
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000125930:F001
Datum uitspraak 07-01-2020

R-C mr. C. de Jong
Curator mr. R. Le Grand

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=5a64e252-f432-ea11-80ec-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1d879863-3bbc-e511-80c8-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die 
aan de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de 
curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen 
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden 
zijn.

06-02-2020
 1

3 06-02-2020
 1

€ 89.286,68 06-02-2020
 1

van 
7-1-2020

t/m 
5-2-2020

06-02-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 141 uur 24 min

totaal 141 uur 24 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De enig aandeelhouder van Bowling Nederland is de besloten vennootschap 
Elmex B.V. De heer C.L. Bergman is (sinds 2 november 2018) enig bestuurder.  
De aandelen in Elmex B.V. worden voor 20 procent gehouden door Pirave 
Beheer B.V. en voor 80 procent door C.L. Bergman Beheer B.V. 
Laatstgenoemde entiteit is (enig) bestuurder van Elmex B.V.

06-02-2020
 1

N.v.t. 06-02-2020
 1

Deze zijn geïnventariseerd en inmiddels beëindigd. 06-02-2020
 1

De bedrijfslocatie van Bowling Nederland aan Spoorhaven 19 te (2651 AV) 
Berkel en Rodenrijs wordt door haar gehuurd. De huurovereenkomst is door 
de curator opgezegd. 

06-02-2020
 1

De curator heeft onder meer met de bestuurder over de oorzaak van het 
faillissement van Bowling Nederland gesproken. De bestuurder gaf aan dat 
het faillissement door een samenloop van omstandigheden is veroorzaakt, 
waarbij het gebrek aan voldoende technisch personeel en de relatie tussen 
de (middellijk) aandeelhouders van grote invloed zijn geweest. De curator 
onderzoekt de oorzaak/oorzaken. 

06-02-2020
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
3

06-02-2020
 1

Personeelsleden 
4

06-02-2020
 1

Datum Aantal Toelichting

14-1-2020 3

totaal 3

Contact met werknemers, contact met UWV, opzegging 
arbeidsovereenkomsten met daartoe verkregen machtiging.

06-02-2020
 1

3. Activa

N.v.t. 06-02-2020
 1

Geen. 06-02-2020
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris (ingerichte kantoorwerkplekken,
gereedschappen, machines)

€ 13.720,00

Vervoermiddelen € 3.640,00 € 660,66

totaal € 17.360,00 € 660,66

De curator trof op de bedrijfslocatie een beperkt aantal ingerichte 
kantoorwerkplekken, gereedschappen, machines, een auto en een 
aanhangwagen aan. Deze zijn in het kader van een overname van een groot 
deel van de activa / activiteiten verkocht.

06-02-2020
 1

Ja. De opbrengst van de inventaris is opgeëist. 06-02-2020
 1

Contact met diverse geïnteresseerde partijen, opzetten biedproces en 
verstrekken informatie/documentatie aan geïnteresseerde partijen, 
onderhandelingen overnameovereenkomst, contact bank (pandhouder) en 
rechter-commissaris, begeleiding levering.

06-02-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraadzaken € 8.400,00 € 1.524,60

Niet afgeronde opdracht Ede € 21.628,75 € 10.814,38

totaal € 30.028,75 € 12.338,98

Op de bedrijfslocatie trof de curator de nodige (rest-)voorraadzaken aan. Dit 
betreft voor een groot deel zeer specifieke voorraad. Deze zaken zijn in het 
kader van een overname van een groot deel van de activa / activiteiten 
verkocht.

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een nog niet afgeronde 
opdracht ten behoeve van een opdrachtgever in Ede. Deze opdrachtgever 
had diverse klachten over de uitgevoerde werkzaamheden en vanuit Bowling 
Nederland waren toezeggingen gedaan om herstelwerkzaamheden uit te 
voeren. De curator is met de opdrachtgever in contact getreden en 
uiteindelijk tot een finale afw ikkeling van de opdracht gekomen. Daarbij is 
overeengekomen dat door Bowling Nederland geen nadere (herstel-
)werkzaamheden zullen worden verricht en door de opdrachtgever in twee 
termijnen een bedrag wordt voldaan. De curator ontving inmiddels de eerste 
termijn en verwacht de tweede termijn binnen twee weken te incasseren.

06-02-2020
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact met diverse geïnteresseerde partijen, onderhandelingen 
overnameovereenkomst, contact bank (pandhouder) en rechter-commissaris, 
begeleiding levering.

Contact met opdrachtgever en diens advocaat, vergaren informatie via 
betrokkenen, afstemming pandhouder en rechter-commissaris.

06-02-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill, patent, ontw ikkelde software,
onderhanden werk

€ 24.340,00

totaal € 24.340,00 € 0,00

Er is sprake van een op naam van Bowling Nederland geregistreerd patent. 
Dit betreft een nog niet uitontw ikkeld patent, uitsluitend relevant voor de 
bowlingbranche. 
Bowling Nederland ontw ikkelde zelf software voor de door haar aangelegde 
bowlingbanen. Zij heeft om die reden de rechten op de broncode van die 
software.
Ten tijde van faillissement was sprake van één groter lopend project (zie 
hiervoor 3.6), voor het overige was sprake van zeer beperkt onderhanden 
werk.

De curator heeft de hiervoor omschreven activa, tezamen met de aan de 
onderneming van Bowling Nederland verbonden goodwill, in het kader van 
een overname van een groot deel van de activa / activiteiten verkocht. Het 
grotere lopende project is uitgezonderd van deze overname. De opbrengst 
van deze activa is onbezwaard in de boedel gekomen.

06-02-2020
 1

Inventariseren van aanwezige software, waardebeoordeling patent. Contact 
met diverse geïnteresseerde partijen, onderhandelingen 
overnameovereenkomst, contact bank (pandhouder) en rechter-commissaris, 
begeleiding levering.

06-02-2020
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 55.624,37 € 19.859,36 € 8.790,70

totaal € 55.624,37 € 19.859,36 € 8.790,70

De debiteurenportefeuille van Bowling Nederland was - zoals gebruikelijk - 
opgebouwd uit minder en meer recente vorderingen. Een groot deel van de 
vorderingen had betrekking op een beperkt aantal aan elkaar gelieerde grote 
en in het buitenland gevestigde klanten. De belangrijkste daarvan hadden 
diverse klachten over de uitvoering van de eerdere werkzaamheden en de 
openstaande vorderingen werden (deels) betw ist. Bij Bowling Nederland was 
geen personeel meer in dienst om verdere werkzaamheden te verrichten; de 
doorstarter (zie verder onder 6) beschikt wel over dergelijk personeel. Dit 
tezamen met het feit dat de doorstarter o.a. de goodwill van de onderneming 
overnam, maakte het wenselijk dat de debiteuren zijn betrokken in de 
overname van de verdere activa. Dit heeft geresulteerd in de hiervoor 
genoemde (verkoop-)opbrengst.

06-02-2020
 1

Inzichtelijk maken debiteurenportefeuille, contact directie en beperkt aantal 
klanten, afstemming geïnteresseerde partij, pandhouder en rechter-
commissaris.

06-02-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 71.303,73

Toelichting vordering van bank(en) 
Bowling Nederland had een rekening-courant kredietfaciliteit bij Rabobank, 
tot een bedrag van € 100.000. Naar opgave van Rabobank was per 
faillissementsdatum in dat kader een bedrag van € 71.303,73 verschuldigd, 
te vermeerderen met P.M.-posten.

06-02-2020
 1

n.v.t. 06-02-2020
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Elmex B.V. en C.L. Bergman Beheer B.V. zijn mede-kredietnemers ter zake 
van de rekening-courant kredietfaciliteit. Zij hebben zich hoofdelijk verbonden 
voor de nakoming van de verplichtingen richting Rabobank.
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Elmex B.V. en 
Bowling Nederland.
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden van Elmex B.V. en 
Bowling Nederland.
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Elmex 
B.V. en Bowling Nederland B.V.
- Borgtocht van de heer C.L. Bergman.

06-02-2020
 1

Ja, die is gegeven voor zover Rabobank pandrechten heeft. 06-02-2020
 1

Twee partijen hebben (aanvankelijk) een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De goederen van één daarvan waren niet meer 
aanwezig; deze partij heeft haar eigendomsrecht niet (meer) kunnen 
uitoefenen. De andere partij heeft gelet op de hoogte van haar vordering en 
de kosten die uitoefening van haar eigendomsrecht met zich mee zou 
brengen besloten afstand te doen van haar eigendomsvoorbehoud. De 
vorderingen zijn genoteerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

06-02-2020
 1

N.v.t. 06-02-2020
 1

n.v.t. 06-02-2020
 1

Toelichting 
Zie hiervoor onder de punten 3 en 4 van dit verslag.

06-02-2020
 1

Beoordelen financierings- en zekerhedenpositie a.h.v. documentatie, contact 
met Rabobank ter zake van haar positie en de afstemming van de uitw inning 
van de activa en boedelbijdrages.

06-02-2020
 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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er is feitelijk geen sprake van het voortzetten van de onderneming. Wel 
maakt de boedel in het kader van de uitlevering van de activa voor een 
beperkte periode kosten ter zake van de nutsvoorzieningen en ICT-
voorzieningen.

06-02-2020
 1

Deze verantwoording vindt plaats in het financieel verslag. 06-02-2020
 1

Contact nutsleveranciers / ICT-leveranciers. 06-02-2020
 1

Doorstarten onderneming

Door de curator is feitelijk een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten 
gerealiseerd, doordat vrijwel alle aan Bowling Nederland verbonden activa is 
verkocht aan een partij die activiteiten ontplooit in dezelfde branche. Deze 
partij zal normaliter voortaan de klanten van Bowling Nederland bedienen en 
op die w ijze haar activiteiten (gedeeltelijk) doorstarten.

06-02-2020
 1

Zie hiervoor, met name onder de punten activa en debiteuren. 06-02-2020
 1

Toelichting 
Zie hiervoor, met name onder de punten activa en debiteuren.

06-02-2020
 1

Toelichting 
Zie hiervoor, met name onder de punten activa en debiteuren.

06-02-2020
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

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

Zie hiervoor, met name onder de punten activa en debiteuren. 06-02-2020
 1

7. Rechtmatigheid

De curator stelt de (digitale) administratie veilig en zal onderzoeken of en in 
hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-02-2020
 1

2018: 22 oktober 2019 (tijdig)
2017: 6 december 2018 (tijdig)
2016: 3 januari 2018 (niet tijdig)

06-02-2020
 1

Gelet op de omvang van haar onderneming, is Bowling Nederland vrijgesteld 
van deze verplichting.

06-02-2020
 1

In onderzoek. 06-02-2020
 1

Toelichting 
In onderzoek.

06-02-2020
 1

In onderzoek 06-02-2020
 1

Contact met bestuur, veilig stellen (digitale) administratie, eerste 
inventarisatie aangetroffen informatie/documentatie.

06-02-2020
 1



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

16 06-02-2020
 1

€ 474.530,51 06-02-2020
 1

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk om gerichte uitspraken te doen
over de verwachte w ijze van afw ikkeling.

06-02-2020
 1

De curator is in de verslagperiode overgegaan tot het aanschrijven van de 
crediteuren.

06-02-2020
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

N.v.t. 06-02-2020
 1

N.v.t. 06-02-2020
 1

N.v.t. 06-02-2020
 1

Geen. 06-02-2020
 1

10. Overig

De curator richt zich de komende verslagperiode(n) met name op:
- afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad / doorstart;
- incasso openstaand bedrag lopende opdracht;
- afw ikkeling (onder)huurovereenkomst/gebruik bedrijfslocatie;
- aanvang oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- verdere inventarisatie schuldpositie.

06-02-2020
 1

Bij de huidige stand van zaken kan de curator hier nog geen gerichte
uitspraak over doen.

06-02-2020
 1

6-5-2020 06-02-2020
 1



Bijlagen

Bijlagen
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