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1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Niet van toepassing; gefailleerde is een natuurlijk persoon. 

Gefailleerde dreef een eenmanszaak onder de handelsnaam 

“The Game Factory”. De activiteiten richtten zich op de ex-

ploitatie van een winkel in nieuwe en gebruikte computer-

games en -accessoires. Gefailleerde is buiten gemeenschap 

van goederen gehuwd met de heer Pathuis. 

1.2 Winst en verlies : Het resultaat over 2010 bedroeg volgens jaarrekening 2010    

€ 21.320,- positief. In 2009 bedroeg het resultaat € 15.382,- 

positief. De jaarrekening 2011 is nog niet opgemaakt. 

1.3 Balanstotaal : Volgens jaarrekening 2010 bedroeg het balanstotaal in 2010 € 

39.069,-. In 2009 was dit € 46.069,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen 

1.5 Verzekeringen : Zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, be-

drijfspolis. De arbeidsongeschiktheidsverzekering en de be-

drijfspolis zijn inmiddels beëindigd. 

1.6 Huur : Gefailleerde huurt van Rodamco Nederland B.V. een be-

drijfspand aan de Venne 54 te Winschoten. De huur eindigt 

per 1 juni 2012 door opzegging. 

1.7 Oorzaak faillissement : De inkomsten uit The Game Factory waren al sinds de oprich-

ting niet erg hoog. De laatste jaren is de omzet gedaald, mede 

als gevolg van de opkomst van de online verkoop van games 

waarbij spellen kunnen worden gedownload, en wellicht ook 

vanwege de mogelijkheid om spellen illegaal te downloaden. 
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Uiteindelijk was mevrouw Rendering niet meer in staat om 

haar verplichtingen jegens schuldeisers na te komen en heeft 

zij zich genoodzaakt gezien om haar eigen faillissement aan te 

vragen. 

 Werkzaamheden : 12:00 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 4 april 2012 

 Werkzaamheden : 00:48 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde is samen met haar echtgenoot – ieder voor de 

onverdeelde helft – eigenaar van de woning aan de Dwinge-

loweg 30 te 9671 KD Winschoten. Hypotheekhouder is SNS 

Bank.  

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : Volgens jaaropgave 2011 bedroeg de hypotheekschuld € 

278.335,-. Naar verwachting is dat hoger dan de waarde van 

de woning. Indien de maandlasten normaal betaald kunnen 

worden door de echtgenoot van gefailleerde, zal de curator 

aan de hypotheekhouder in overweging geven om de woning 

ongemoeid te laten indien taxatie bevestigt dat geen over-

waarde aanwezig is.  

Inmiddels heeft gefailleerde laten weten dat zij gaat schei-

den. De heer Pathuis woont al ergens anders. De woning zal 

nu verkocht moeten worden. De curator zal dat overlaten 

aan de hypotheekhouder. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Inventaris van de winkel, bestaande uit onder andere pinap-

paraat, kassasysteem, computer, kasten en stellingen. 

3.6 Verkoopopbrengst : Totale verkoopopbrengst van hetgeen onder 3.5 en 3.9 is 

beschreven, bedraagt € 3.000,-. 
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3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : In de boedel bevindt zich een voorraad bestaande uit diverse 

computerspellen, waarvan enkele nieuwe, doch voorname-

lijk ingeruilde spellen. Voorts nog enkele game-accessoires.  

3.10 Verkoopopbrengst : Zie § 3.6 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Gefailleerde is eigenaar van een Dodge Ram Van met ken-

teken VS-VV-45, bouwjaar 1997 km stand 244.589. Het 

voertuig is samen met de sleutels en kentekenbewijzen inge-

leverd ten kantore van de curator. De auto is inmiddels ver-

kocht een aan opkoper. 

3.13 Verkoopopbrengst : € 575,- 

 Werkzaamheden : 10:48 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Geen 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ABN Amro Bank N.V. € 102.738,62 

5.2 Leasecontracten : Geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : Geen 

5.4 Separatistenpositie : Geen 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 
: 

n.v.t. De leverancier van games heeft gezien de geringe hoe-

veelheid geleverde games die nog in de boedel aanwezig 

waren, afstand gedaan van haar eigendomsvoorbehoud. 
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5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:36 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken.  

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is geweest van 

paulianeus handelen. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft de boedelvordering met betrekking tot over-

name loonverplichtingen nog steeds niet aangemeld.  

De boedelvordering van de verhuurder bedraagt €  2.546,61 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 78.234,87 
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8.3 Pref. vord. van het UWV : Tot op heden geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 11 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 128.113,90 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Omzetting naar WSNP 

 Werkzaamheden : 07:54 

 

9. Procedures 

 

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

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 2 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden (circa 3 

maanden) 

 Verkoop activa (circa 3 maanden) 

 Eventueel: toeleiding naar WSNP 

Punten gemarkeerd met  zijn inmiddels afgerond. 

 

10.3 Indiening volgend verslag : Mevrouw Rendering wenst te worden toegelaten tot de wet-

telijke schuldsaneringsregeling (WSNP). De curator heeft 

de indruk dat gefailleerde bij het ontstaan van de schulden 

in de laatste vijf jaar te goeder trouw is geweest en dat zij 

de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsre-

geling naar behoren zal nakomen. Gefailleerde zal gezien 

haar financiële positie niet kunnen voortgaan met betalen 

van haar schulden. 

De curator adviseert positief tot toelating WSNP. Een door 

gefailleerde ondertekend verzoek tot toelating WSNP wordt 

nog aan de rechtbank toegezonden. 

 

 Werkzaamheden : 12:48 



 
Gegevens gefailleerde: Hinderkje Alberdina Rendering (08-11-1974), wonen-

de aan de25Dwingelooweg 30, 9671 KD Winschoten, 

handelend onder de naam ‘The Game Factory’, 

gevestigd te Venne 54, 9671 ET Winschoten. 
Faillissementsnummer: 12/82 F 

 

PAG. 6 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


