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1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde is een natuurlijk persoon. 

Gefailleerde dreef sinds 21 juni 2007 een eenmanszaak. Zij 

exploiteerde als franchisenemer een kapperszaak aan de 

Herestraat 95 te Groningen onder de naam Toni & Guy 

Hairdressing. 

1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2012 bedroeg het resultaat over dat 

jaar € 5.486,- negatief. In 2011 bedroeg het resultaat € 5.877,- 

positief en in 2010 werd € 7.242,- verlies geleden. 

1.3 Balanstotaal : Op 31 december 2012 bedroeg het balanstotaal € 62.338,-. Op 

31 december 2011 bedroeg dat € 79.080,- en op 31 december 

2010 was het balanstotaal € 92.910,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Verzuimverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedel 

verzekering, opstalverzekering, zorgverzekering, rechts-

bijstandverzekering, reisverzekering. Alle bedrijfsmatige 

verzekeringen zijn beëindigd. 

1.6 Huur : Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte van Handel- en 

Exploitatiemaatschappij Ruygrok B.V. De huur is, met 

verrekening van de bankgarantie, voldaan tot en met augustus 

2013. De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder 

beëindigd per 30 september 2013. 

1.7 Oorzaak faillissement : Gefailleerde dreef haar onderneming als franchisenemer van 
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Toni & Guy Holland B.V. De kosten van de franchiseformule 

zijn relatief hoog, zodat het niet mogelijk was om met de 

omzet die werd gerealiseerd, een rendabel bedrijf te 

exploiteren. 

Inmiddels was gefailleerde niet meer in staat aan haar 

betalingsverplichtingen te voldoen waardoor zij geen andere 

oplossing zag dan het aanvragen van haar eigen faillissement. 

 Werkzaamheden : 17:12 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 6 (waarvan 1 stagiair) 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 22-08-2013 

 Werkzaamheden : 03:54 

 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom. 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : De inventaris bestaat uit onder meer 15 stoelen en spiegels, 5 

wasbakken met stoelen, 3 kappersfietsen, 4 tv’s, haarborstels, 

stijltangen, tondeuses, verfkwasten, een computer, 

pinautomaat. 

3.6 Verkoopopbrengst : € 5.977,00 

3.7 Boedelbijdrage : 20% 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : ja 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De voorraad bestaat uit haarverzorgingsproducten van 
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diverse merken.  

3.10 Verkoopopbrengst : € 4.023,00 

3.11 Boedelbijdrage : 20%   (Gezien de relatief lage waarde van de activa en de 

inspanningen die gemoeid zijn met verkoop, is een 

boedelbijdrage van 20% afgesproken) 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : De franchisenemer heeft zichzelf, als gemachtigde over de 

bankrekening van mevrouw Reit, kort voor faillissement 

enkele facturen voldaan ten bedrage van € 5.272,10. Op dat 

moment was het faillissement echter al te voorzien. Door 

deze betalingen zijn andere crediteuren benadeeld. De 

curator heeft de vernietiging daarvan ingeroepen op grond 

van het bepaalde in artikel 47 Fw. De franchisenemer heeft 

gehoor gegeven aan de sommatie tot terugbetaling. 

3.13 Opbrengst : € 5.272,10 

 Werkzaamheden : 10:12 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : n.v.t. 

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 € 30.889,65 

5.2 Leasecontracten : Voor een tweetal kappersscharen is een leaseovereenkomst 

afgesloten. Gefailleerde heeft deze scharen echter niet meer 

in bezit zodat teruggave onmogelijk is. 

5.3 Beschrijving zekerheden : ABN AMRO Bank heeft pandrecht op de bedrijfsinventaris 

en de voorraden. 

5.4 Separatistenpositie : ABN AMRO Bank 

5.5 Boedelbijdragen : Met ABN AMRO Bank is een boedelbijdrage van 10% 

overeengekomen voor de verkoop van de verpande inventaris 

en voorraden. 



 
Gegevens gefailleerde: Mevrouw Ingrid Reit (13-09-1980), wonende te St. 

Vitusholt 22, 9671 NA Winschoten, handelend onder 

de naam Toni & Guy Hairdressing, gevestigd te 

Herestraat 95, 9711 LE Groningen. 
Faillissementsnummer: F18/13/320 

 

 

PAG. 4 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 04:12 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:42 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding geeft, met toelichting van gefailleerde, 

voldoende inzicht in de rechten en plichten van gefailleerde. 

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 : Niet van toepassing aangezien het een faillissement van een 

natuurlijk persoon betreft. 

7.6 Paulianeus handelen : Zie § 3.12.  

 Werkzaamheden : 03:24 
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8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : De verhuurder heeft een boedelvordering ad € 2.717,11 

aangemeld. Het UWV heeft haar boedelvordering groot € 

11.814,71 aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 19.349,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 6.265,08 

8.4 Andere pref. crediteuren : ABN AMRO Bank € 30.889,65 (preferent voor zover gedekt 

door pandrecht) 

Met een voormalig werknemer is bij einde dienstverband een 

beëindigingsvergoeding ad € 6.000,- overeengekomen welke 

niet is nagekomen. De vordering is inmiddels door de 

voormalig werknemer ingediend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 22 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 221.710,08 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten dan wel omzetting naar 

WSNP 

 Werkzaamheden : 15:48 

 

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 : 00:06 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 6 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden (circa 2 

maanden); 
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    Verkoop inventaris en voorraden; 

 Afwikkeling pandrechten (circa 3 maanden); 

 

 

10.3 Indiening volgend verslag : In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten. 

Gefailleerde heeft de wens kenbaar gemaakt om te worden 

toegelaten tot de WSNP. De curator heeft bij brief van 18 

december 2013 haar advies over de eventuele toelating 

uitgebracht aan de rechter-commissaris. 

 

 Werkzaamheden : 33:06 

 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


