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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Grand Café Blessing. 01-03-2019 
 1

Vennootschap onder firma Grand Café Blessing, (voorheen) gevestigd aan de 
Ring 24 te (3214 AT) Zuidland en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 65876466. 

01-03-2019 
 1

Horeca-activiteiten (café, restaurant, hotel). 01-03-2019 
 1

De curator heeft de administratie bij de vennoten van failliet opgevraagd (zie 
hierna onder 7.1), maar beschikt (vooralsnog) niet over financiële informatie 
met betrekking tot de onderneming. 

De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het 
bijzonder de financiële informatie, onderwerp van nader onderzoek is. In een 
later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet 
worden aangepast. Over de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen uitspraak worden gedaan. 

01-03-2019 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 16-05-2019
Insolventienummer F.10/19/45
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000092000:F001
Datum uitspraak 29-01-2019

R-C mr. C de Jong
Curator mr J.O. Bijloo



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1

Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen zijn bij failliet in het verleden 
twee werknemers in loondienst geweest (zie hierna onder 2). 

01-03-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 2.420,00

01-03-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 10.994,61

16-05-2019
 2

van
29-1-2019

t/m
27-2-2019

01-03-2019 
 1

van
28-2-2019

t/m
15-5-2019

16-05-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 33,40 uur

2 34,60 uur

totaal 68,00 uur

1. Inventarisatie

De vennootschap onder firma Grand Café Blessing is opgericht op 21 april 2016 
door en met als vennoten mevrouw A.J. Vermaas en de heer E. de Heer. Beide 
vennoten zijn gelijktijdig met de vennootschap op 29 januari 2019 in staat van 
faillissement verklaard – de curator verw ijst voor meer informatie over de 
vennoten naar hun respectievelijke faillissementsverslagen met 

01-03-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

faillissementsnummers F.10/19/47 (A.J. Vermaas) en F.10/19/46 (E. de Heer). 
Naar verklaringen van beide vennoten zou mevrouw A.J. Vermaas de 
administratie van de vennootschap hebben gevoerd en zou de heer E. de Heer 
zich in de periode van zijn betrokkenheid uitsluitend met operationele 
activiteiten hebben beziggehouden. 

De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures. 01-03-2019 
 1

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van verzekeringen op naam van de 
onderneming. Mevrouw A.J. Vermaas heeft verklaard dat zij alle verzekeringen 
van Grand Café Blessing ten tijde van de staking van de activiteiten in 
augustus 2018 heeft opgezegd. 

01-03-2019 
 1

Grand Café Blessing huurde op grond van een huurovereenkomst van Korte 
Welle Vastgoed B.V. een bedrijfslocatie aan de Ring 24 te (3214 AT) Zuidland. 
De huurovereenkomst is ten tijde van de staking van de activiteiten in 
augustus 2018 in onderling overleg met de verhuurder opgezegd, waarbij de 
nog resterende huurvorderingen door de verhuurder zijn kw ijtgescholden.

01-03-2019 
 1

De curator begrijpt van de vennoten dat het falen van de onderneming van 
Grand Café Blessing het gevolg zou zijn van samenlopende omstandigheden, 
zoals aanzienlijke huurlasten voor de bedrijfslocatie, de tegenvallende 
populariteit van de horeca- en hotelgelegenheid en een gebrouilleerde 
(affectieve) relatie tussen de vennoten onderling. Als gevolg van deze 
relatiebreuk zou de heer E. de Heer al sinds eind 2017 niet meer bij de 
onderneming van de vennootschap zijn betrokken. Om de oploop van schulden 
van de vennootschap een halt toe te roepen, zou mevrouw A.J. Vermaas in 
augustus 2018 hebben geprobeerd door eigen aangifte het faillissement van 
de vennootschap uit te lokken. Het faillissementsverzoek zou door de heer E. 
de Heer zijn tegengewerkt en om die reden zijn afgewezen. Uiteindelijk is het 
faillissement van de vennootschap en haar vennoten in persoon op 29 januari 
2019 alsnog uitgesproken op verzoek van een schuldeiser van de 
vennootschap. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement. 

01-03-2019 
 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

2. Personeel

Personeelsleden
1

01-03-2019 
 1

Personeelsleden
1

Uit contact met het UWV is de curator gebleken dat de vennootschap ten tijde 
van de staking van haar activiteiten in augustus 2018 niet in staat was het 
salaris van haar toen nog enige werknemer te betalen. De curator begrijpt dat 
deze werknemer zich via FNV tot het UWV heeft gewend en het UWV de 
salarisverplichtingen van Grand Café Blessing heeft overgenomen na 
ambtshalve betalingsonmacht te hebben aangenomen. De curator heeft de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer bij 
brief van 14 februari 2019 bevestigd en deze – voor zover nodig – 
zekerheidshalve alsnog opgezegd. De curator is verder gebleken dat de 
arbeidsrelatie met de andere werknemer van de vennootschap eerder al op 30 
juni 2017 met wederzijds goedvinden is beëindigd. 

01-03-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

14-3-2019 1

totaal 1

Contact vennoten, contact UWV, (bevestiging) opzegging 
arbeidsovereenkomst.

01-03-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 01-03-2019 
 1

Geen. 01-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris € 2.666,00

totaal € 2.666,00 € 0,00

De vennootschap is eigenaar van een (onbezwaarde) bedrijfsinventaris. Deze 
is bij haar oprichting aangekocht en bij staking van de activiteiten in augustus 
2018 gedeeltelijk ontruimd en in afwachting van executoriale verkoop 
kosteloos opgeslagen bij een bevriende relatie van een van de vennoten. De 
curator heeft contact opgenomen met de partij bij w ie de inventaris is 
opgeslagen en onderzoekt de mogelijkheden om deze te gelde te maken. Bij 
zijn bezoek aan de (voormalig) bedrijfslocatie van Grand Café Blessing heeft de 
curator nog een kassasysteem ingenomen dat aan de vennootschap 
toebehoort. Daarbij is tevens gebleken dat een gedeelte van de 
bedrijfsinventaris van Grand Café Blessing (keukenapparatuur) bij ontruiming 
in augustus 2018 in het gehuurde is achtergebleven. De (voormalig) 
verhuurder van Grand Café Blessing heeft aangegeven dat zij meent recht op 
deze achtergebleven apparatuur te hebben. De curator heeft de relevante 
stukken opgevraagd en zich op het standpunt gesteld dat ook de 
achtergebleven keukenapparatuur eigendom van de vennootschap is. De 
verhuurder heeft dit standpunt bij brief van 27 februari 2019 betw ist. Tenzij de 
verkoop hierdoor onnodig wordt vertraagd, zal de curator de 
eigendomsdiscussie met de verhuurder beslechten alvorens de tegeldemaking 
van de bedrijfsinventaris ter hand te nemen. 

01-03-2019 
 1

De curator heeft de bedrijfsinventaris die in afwachting van verkoop stond 
opgeslagen in overleg met de opslaghouder getaxeerd en onderhands 
verkocht voor een bedrag van EUR 2.666 exclusief btw. De discussie met de 
voormalig verhuurder van Grand Café Blessing rondom de eigendom van de 
achtergebleven keukenapparatuur wordt nader toegelicht onder 3.8. 

16-05-2019
 2

Voor zover de curator thans kan overzien, is geen sprake van een 
bodemvoorrecht. 

01-03-2019 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact vennoten, bezoek (voormalig) bedrijfslocatie, contact verhuurder, 
contact opslaghouder, onderzoek bedrijfsinventaris. 

01-03-2019 
 1

Contact opslaghouder, contact taxateur, contact opkopers, onderzoek 
bedrijfsinventaris. 

16-05-2019
 2

N.v.t. 01-03-2019 
 1

Geen. 01-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo derdengeldrekening advocaat € 2.420,00

Schikking keukenapparatuur € 5.500,00

totaal € 7.920,00 € 0,00

Uit contact met de advocaat van de heer E. de Heer is gebleken dat deze 
vennoot rondom de ontruiming van de bedrijfslocatie in augustus 2018 een 
restant van de inventaris heeft verkocht aan de partij die deze aanvankelijk bij 
oprichting van de vennootschap heeft geleverd. De advocaat van de heer E. de 
Heer heeft verklaard dat de opbrengst à EUR 2.420 inclusief btw op zijn advies 
op de derdengeldenrekening van zijn kantoor is gestort om deze te zijner tijd 
ten goede van de crediteuren van de onderneming te brengen. De curator 
heeft deze verkoopopbrengst inmiddels op de faillissementsrekening 
ontvangen en zal de rechtmatigheid van de onderliggende verkooptransactie 
in zijn onderzoek betrekken. De curator is (vooralsnog) niet gebleken van 
overige andere activa van de vennootschap. 

01-03-2019 
 1

De discussie met de voormalig verhuurder van Grand Café Blessing rondom 
de eigendom van de achtergebleven keukenapparatuur is in der minne 
beslecht. De apparatuur is in onderling overleg tussen de curator en de 
verhuurder getaxeerd, op basis waarvan partijen zijn overeengekomen dat 
deze aan de verhuurder zal verblijven tegen betaling aan de boedel van een 
bedrag van EUR 5.500. De betaling is inmiddels op de faillissementsrekening 
ontvangen. 

16-05-2019
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

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

Contact advocaat vennoot. 01-03-2019 
 1

Contact verhuurder, contact taxateur, onderzoek keukenapparatuur. 16-05-2019
 2

4. Debiteuren

De curator is (vooralsnog) niet bekend met debiteuren van de vennootschap. 
Mevrouw A.J. Vermaas heeft aangegeven dat er geen debiteuren zijn. 

01-03-2019 
 1

Geen. 01-03-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 31,87

N.v.t.

01-03-2019 
 1

De curator is (vooralsnog) niet van leaseovereenkomsten gebleken. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van crediteuren die zich beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud. Wel heeft de curator van de vennoten begrepen 
dat de leverancier van de bedrijfsinventaris zich in 2018 onder 
deurwaardersbegeleiding toegang tot de bedrijfslocatie zou hebben verschaft 
en aldaar met een beroep op een eigendomsvoorbehoud goederen van de 
vennootschap zou hebben geconfisqueerd. Volgens mevrouw A.J. Vermaas 
was dit ten onrechte, omdat de facturen ter zake waarvan men zich op een 
eigendomsvoorbehoud beriep reeds waren voldaan. De curator neemt een en 
ander in onderzoek en legt zo nodig contact met de betreffende leverancier. 

01-03-2019 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek en legt zo nodig contact met de 
betreffende leverancier. 

16-05-2019
 2

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van crediteuren die zich beroepen op 
een retentierecht. 

01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t.
01-03-2019 

 1

Contact failliet, contact banken, verzamelen documentatie en informatie. 01-03-2019 
 1

Onderzoek eigendomsvoorbehoud. 16-05-2019
 2



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

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

Geen. 01-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t.
01-03-2019 

 1

N.v.t.
01-03-2019 

 1

Geen. 01-03-2019 
 1



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

7. Rechtmatigheid

De curator heeft bij de vennoten en de voormalig administrateur van de 
vennootschap de beschikbare administratie opgevraagd en deze inmiddels 
veiliggesteld. De curator zal de ontvangen administratie onderzoeken.

01-03-2019 
 1

De curator heeft de ontvangen administratie in onderzoek en zal de komende 
verslagperiode gebruiken om zijn onderzoeksconclusies te formuleren en - zo 
nodig - voor te leggen aan de betrokken personen of partijen. 

16-05-2019
 2

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft een en ander in onderzoek. 

01-03-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft een en ander in onderzoek. 

01-03-2019 
 1

De curator heeft aanvang genomen met het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek. 

01-03-2019 
 1



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

Opvragen en bestuderen administratie, contact vennoten, contact (voormalig) 
administrateur, contact advocaat E. de Heer. 

01-03-2019 
 1

Onderzoek bankafschriften en andere ontvangen administratie. 16-05-2019
 2

8. Crediteuren

€ 0,00 01-03-2019 
 1

€ 61.416,00 01-03-2019 
 1

€ 64.571,00 16-05-2019
 2

€ 0,00 01-03-2019 
 1

€ 0,00 01-03-2019 
 1

10 01-03-2019 
 1

19 16-05-2019
 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

€ 146.087,39 01-03-2019 
 1

€ 171.741,32 16-05-2019
 2

Contact crediteuren. 01-03-2019 
 1

9. Procedures

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

N.v.t. 01-03-2019 
 1

Geen. 01-03-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 
- de discussie met de (voormalig) verhuurder over de achtergebleven 
inventaris voort te zetten en zo mogelijk af te ronden; 
- de bedrijfsinventaris van de onderneming te gelde te maken; 
- de verkooptransactie tussen de medevennoot van failliet en de leverancier 
van de bedrijfsinventaris te onderzoeken; 
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.  

01-03-2019 
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 
- zijn onderzoek naar de verkooptransactie tussen de medevennoot van 
failliet en de leverancier van de bedrijfsinventaris voort te zetten; 
- de schuldenlast van de vennootschap verder te inventariseren; en 
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten. 

16-05-2019
 2

Vooralsnog onbekend. 01-03-2019 
 1

Bij w ijze van schatting verwacht de curator het faillissement op dit moment 
over twaalf maanden te kunnen afw ikkelen, afhankelijk van de uitkomst van 
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-05-2019
 2

16-8-2019 16-05-2019 
 2

N.v.t. 01-03-2019 
 1

Bijlagen
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