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Algemene gegevens
Naam onderneming
Robin Design B.V. (hierna: 'Robin Design')

19-07-2018
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Gegevens onderneming
Robin Design B.V. (hierna: 'Robin Design')

19-07-2018
2

Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister:
De handel in meubelen, overige interieurartikelen en interieuraccessoires;de
exploitatie van een of meerdere w ebshops voor de verkoop van onder a
bedoelde zaken en overige roerende zaken; het verlenen van diensten en
geven van adviezen omtrent de implementatie van w ebshop.
Toelichting curator:
Robin Design is een w ebshop voor meubels en overige interieurartikelen.

Financiële gegevens

19-07-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.420.437,00

€ 9.609,00

€ 248.334,00

2016

€ 2.008.601,00

€ -11.144,00

€ 317.186,00

2017

€ 2.264.000,00

€ -226.000,00

Toelichting financiële gegevens
Balanstotaal per faillissementsdatum: EUR 468.000

19-07-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

19-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 57.205,37

19-07-2018
2

€ 13.578,21

02-09-2019
4

Verslagperiode
van
4-4-2018

19-07-2018
2

t/m
18-7-2018
van
19-7-2018

15-10-2018
3

t/m
14-10-2018
van
15-10-2018

02-09-2019
4

t/m
1-9-2019
van
2-9-2019
t/m
31-3-2020

Bestede uren

01-04-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

95 uur 32 min

3

28 uur 25 min

4

33 uur 48 min

5

8 uur 36 min

totaal

166 uur 21 min

Toelichting bestede uren
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)

19-07-2018
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Bestede uren totaal: 200,12
(Derde verslag - 15 oktober 2018)

15-10-2018
3

Bestede uren totaal: 228,54

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig bestuurder is Loft31 B.V.
Aandeelhouders van Loft31 B.V. zijn Boecc B.V. (F.A. Bokdam), Notezakelijk
Beheer B.V. (G.B.J. Abbink), de heer R.A. Essers en J.C.M. Bruggeman en Piek
B.V. (G. Rijksen).

19-07-2018
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Loft31 B.V. is eveneens op 7 maart 2018 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Geen.

19-07-2018
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Tijdens de verkoopprocedure w orden
de relevante verzekeringen voortgezet.
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
Na de verkoop van de roerende zaken zijn de verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur

19-07-2018
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1.4 Huur
Robin Design huurt een magazijn aan de Rigtersbleek-Zandvoort 10-3 te
Enschede. De huurovereenkomst is op de voet van art. 39 Fw opgezegd.
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
De huurovereenkomst is afgew ikkeld. Het pand is leeg en bezemschoon
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

19-07-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
In de faillissementsaanvraag heeft het bestuur de volgende omschrijving van
de
oorzaken van het faillissement opgenomen:

19-07-2018
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"Begin 2017 zijn er forse investeringen gedaan om omzetgroei te kunnen
realiseren. Er is geïnvesteerd in een nieuw e w ebshop en een professionele ecommerce partij om de verkoop en social media kanalen te beheren. Deze
partij is de overeengekomen verplichtingen niet nagekomen w aardoor de
mede door hen geprognosticeerde omzetten niet w erden gehaald, maar w e al
de benodigde investeringen w aren gedaan. Daarnaast stopte onze
distributiepartner w aardoor w e genoodzaakt w aren een nieuw e
distributiepartner in te schakelen helaas met een flinke toename in
distributiekosten. Uiteindelijk bleef de omzetgroei achter terw ijl de kosten
stegen. W e hebben in goed onderling overleg met de belastingdienst in 2017
een regeling getroffen over de ontstane achterstand. Inmiddels zijn w e hier
flink op ingelopen en liepen w e hier zelfs in november op vooruit. Dit kon
omdat over de maanden november en december de omzet flink is gestegen en
zag het er goed uit. Echter, januari 2018 hebben w e w eer een flinke
omzetdaling ervaren, w aardoor w e deze maand, februari 2018, niet aan de
overeengekomen regeling kunnen voldoen en in betalingsonmacht zullen
verkeren voor w at betreft de regeling en de verschuldigde betalingen aan
personeel, klanten en leveranciers.'
Aanvulling curator:
Er is een conflict met de ingeschakelde externe e-commerce partij. Deze partij
stelt dat de eigendomsrechten van het technische deel van de w ebsite bij haar
liggen.
Voorafgaand aan het faillissement is de overeenkomst door Robin Design
ontbonden.
Er zijn over en w eer schadeclaims ingediend.
In november 2017 is de bestuurder die belast w as met de financiële
administratie met een burn out uitgevallen. De definitieve cijfers over 2017
kw amen daardoor laat beschikbaar en vielen veel slechter uit dan verw acht.
De administratie over 2018 is niet bijgew erkt hetgeen de zoektocht naar
nieuw e financiers heeft bemoeilijkt.
De oorzaken van het faillissement w orden verder onderzocht.
(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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In de komende verslagperiode w ordt het eerste onderzoek afgerond.
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

19-07-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

19-07-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-3-2018

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeelsbijeenkomst, opzegbrieven, contacten personeel.

19-07-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

19-07-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-07-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Magazijninrichting en kantoorinventaris,
voorraden en rollend materieel.

€ 50.975,00

totaal

€ 50.975,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door het Nederlands Taxatie en
Adviesbureau (NTAB).
Er zijn geen zekerheidsrechten op de bedrijfsmiddelen gevestigd.

19-07-2018
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Boedelbijdrage: n.v.t. (geen pandrecht)
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
De ontvangen onderhandse biedingen op de roerende zaken lagen onder de
executiew aarde. Er is daarom besloten de roerende zaken (magazijninrichting,
kantoorinventaris, voorraden en rollend materieel) door BVA te laten veilen. De
gezamenlijke netto opbrengst (na aftrek van de kosten) bedraagt € 47.188,en is op de boedelrekening bijgeschreven.
(Derde verslag - 15 oktober 2018)

15-10-2018
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De overgebleven veilingobjecten zijn in een latere veiling alsnog aangeboden.
De netto opbrengst hiervan - na aftrek van kosten - bedraagt EUR 3.787,-. Dit
bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.
De totale veilingopbrengst is derhalve EUR 50.975,-.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t. (geen pandrecht).

19-07-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie bedrijfsmiddelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

19-07-2018
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden bestaan uit retourzaken (eigendommen derden) en voorraden
met courante zaken die los van concrete bestellingen van klanten zijn
ingekocht.

19-07-2018
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De voorraden zijn getaxeerd door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau
(NTAB).
De retourgoederen zijn op verzoek geretourneerd. Een groot deel van de
overige voorraden valt onder eigendomsvoorbehouden van leveranciers (zie
verder rubriek 5).
De voorraden zijn niet verpand.
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
Zie bedrijfsmiddelen. Voorafgaand aan de veiling zijn de
eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, biedingsprocedure, onderhandelingen gegadigden, afw ikkeling
retouren en eigendomsvoorbehouden.

19-07-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie hieronder.

€ 6.000,00

totaal

€ 6.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Tw ee bedrijfsbussen. Een bus is eigendom, de ander is geleased (zie rubriek
5).
2. W ebshop (immateriële activa), onder meer bestaand uit het technische deel
van de w ebshop, de domeinnamen, de klantenbestanden en overig content.

19-07-2018
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Zoals geschreven, is er discussie over het eigendom van het technische deel
van de w ebsite.
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
1. Bedrijfsbus (eigendom): zie punt 3.6 (bedrijfsmiddelen)
2. Het verkooptraject van de w ebshop is in een eindfase. Hierover zal in het
volgende verslag verder w orden bericht.
(Derde verslag - 15 oktober 2018)
Uit onderzoek is gebleken dat het technische deel van de w ebshop in
eigendom aan Vendic toebehoort. In overleg met Vendic zijn dit technische
deel en de daaraan verbonden immateriële activa aan een derde partij
verkocht. De koopsom voor het dus beperkte aandeel van de boedel bedraagt
EUR 6.000,-.

15-10-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, biedingsprocedure, overleg leasemaatschappij en e-commerce
partij, onderhandelingen gegadigden.

19-07-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Volgens een uitdraai uit de administratie die
bij de aangifte is gevoegd

€ 112.724,68

totaal

€ 112.724,68

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn niet verpand. De debiteuren zullen w orden aangeschreven.

19-07-2018
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(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
De uitdraai uit de administratie geeft een vertekend beeld omdat de
ontvangen betalingen niet zijn verw erkt. Na verw erking hiervan zullen de
debiteuren w orden aangeschreven. Naar verw achting is dit een gering aantal.
(Derde verslag - 15 oktober 2018)

15-10-2018
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De voormalige financieel directeur heeft de (debiteuren)administratie
bijgew erkt. In de komende verslagperiode w ordt de incasso voor deze
debiteuren voortgezet.
(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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Alle debiteuren zijn aangeschreven en alle commentaren van de debiteuren
zijn in kaart gebracht. Ook na het bijw erken van de administratie blijkt dat de
administratie niet klopte. Uiteindelijk is EUR 448,48 geïnd. De financieel
directeur laat w eten dat het bijw erken van de debiteurenadministratie gelinkt
w as aan het w ebshopsysteem. Dit systeem w as na faillissement niet meer
toegankelijk. Het bedrag dat uit de administratie naar voren is gekomen is dus
verre van correct.
De debiteurenincasso is gestaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.
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Inventarisatie, bijw erken administratie, incassow erkzaamheden.

15-10-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen externe bankfinanciering. Robin Design is grotendeels gefinancierd
door leningen van aandeelhouders.

19-07-2018
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Robin Design heeft bankrekeningen bij ING Bank. De positieve saldi op datum
faillissement zijn overgeboekt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Een van de tw ee bedrijfsbussen is geleased via een financial lease
overeenkomst. De w aarde van de bus lijkt lager dan de nog verschuldigde
leasetermijnen. Met de leasemaatschappij is afgesproken om de bus mee te
nemen in de onderhandse verkoopprocedure.

19-07-2018
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(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
De ontvangen onderhandse biedingen voor de leasebus lagen onder de
vordering van de leasemaatschappij (de resterende leasetermijnen). De bus is
daarom aan de leasemaatschappij geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

19-07-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Een
aantal van hen beroept zich op eigendomsvoorbehoud. Deze zullen w orden
beoordeeld en afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven crediteuren en afw ikkeling rechten van derden.

19-07-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Enkele w eken voor het faillissement is de betaalfunctie op de w ebsite uitgezet.
Behoudens de afw ikkeling van retouren, is er op datum geen onderhanden
w erk en w orden er geen w erkzaamheden voortgezet.

19-07-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie financieel verslag.

19-07-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten leveranciers, gedupeerden en personeel.

19-07-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich verschillende gegadigden voor een al dan niet gedeeltelijke
doorstart gemeld. Met deze gegadigden w ordt een biedingsprocedure
gevoerd. Die loopt nog.

19-07-2018
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(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
De biedingsprocedure heeft niet geleid tot een doorstart. De activa zijn daarna
afzonderlijk verkocht. Zie punt 3.

6.5 Verantwoording
Zie rubriek 6.4.

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

19-07-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Biedingsprocedure, gesprekken en correspondentie gegadigden en andere
betrokkenen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator ter beschikking gesteld. De administratie
over 2018 is niet bij.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 28-11-2016
2016: 09-08-2017

19-07-2018
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De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

19-07-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht.

19-07-2018
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(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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In de komende verslagperiode w ordt het eerste onderzoek afgerond.
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
Uit het onderzoek is gebleken dat de aandelen rechtsgeldig zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-04-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
(Vierde verslag - 2 september 2019)

19-07-2018
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02-09-2019
4

In de komende verslagperiode w ordt het eerste onderzoek afgerond.
Nee

01-04-2020
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Toelichting
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
Het onderzoek is afgerond. Hieruit zijn geen aanw ijzingen voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur naar voren gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzoek is nog niet afgerond.
In onderzoek

19-07-2018
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02-09-2019
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Toelichting
(Vierde verslag - 2 september 2019)
In de komende verslagperiode w ordt het eerste onderzoek afgerond.
Nee

01-04-2020
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Toelichting
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
Het onderzoek is afgerond. Hieruit zijn geen aanw ijzingen voor paulianeus
handelen naar voren gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
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Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bevindingen geven geen
reden voor vervolgacties.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie.

19-07-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvordering bestaan onder meer uit:
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- de aan de verkoopprocedure verbonden kosten ;
- kosten financieel advies;
- huur tijdens opzegtermijn (art. 39 Fw );
- loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw );
- taxatiekosten.
De kosten w orden gespecificeerd in het financieel verslag.
€ 37.606,96

02-09-2019
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Toelichting
(Vierde verslag - 2 september 2019)
Door het UW V is een boedelvordering van EUR 28.717,27 ingediend.
De huur tijdens de opzegtermijn is EUR 8.889,69.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 74.726,00

19-07-2018
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Toelichting
Ingediend: EUR 74.726 (inclusief de fiscale eenheid)
€ 176.538,00

15-10-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend.
€ 29.688,94

19-07-2018
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02-09-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog onbekend.
€ 2.212,77
Toelichting
(Derde verslag - 15 oktober 2018)
Vordering retentierecht bestelbus.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-07-2018
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15-10-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
412

19-07-2018
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Toelichting
Ingediend: 22
Naast de andere crediteuren, hebben 358 klanten voor een totaalbedrag van
EUR 91.832,95 hun vorderingen ingediend. Deze gedupeerden vallen in tw ee
groepen uiteen:
1. klanten die een bestelling hebben gedaan en betaald, maar w aarvan de
goederen niet
zijn geleverd;
2. klanten die goederen hebben geretourneerd, maar de aankoopsom niet
retour hebben ontvangen. Deze klanten zijn in de gelegenheid gesteld om hun
geretourneerde zaken alsnog op te halen.
Robin Design is lid van het CBW , maar de faillissementsbescherming van CBW
geldt niet voor aankopen via een w ebshop.
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
Ingediend: 412 w aarvan 377 gedupeerden.

Toelichting
(Derde verslag - 15 oktober 2018)

15-10-2018
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Ingediend: 424 w aarvan 378 hierboven omschreven gedupeerden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 223.539,48

19-07-2018
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Toelichting
Totaal volgens de administratie: EUR 389.367,02
w aarvan ingediend: EUR 223.539,48
(EUR 91.832,95 gedupeerden).
(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
Ingediend: EUR 470.156,13 w aarvan EUR 95.322,18 gedupeerden.
€ 510.928,01
Toelichting
(Derde verslag - 15 oktober 2018)
Ingediend EUR 510.928,01 w aarvan EUR 95.447,28 hierboven omschreven
gedupeerden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-10-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

19-07-2018
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(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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Naar verw achting is er onvoldoende actief om de boedelschulden te voldoen
en zal het faillissement bij gebrek aan baten w orden opgeheven.
(Vijfde verslag - 1 april 2020)

01-04-2020
5

Er zijn onvoldoende middelen om de boedelschulden te kunnen voldoen. Het
faillissement zal, zonder uitkering aan de crediteuren, bij gebrek aan baten
w orden opgeheven.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, contacten gedupeerden, ophaaldag retourgoederen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

19-07-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- doorstart/verkoopprocedure
- debiteurenincasso
- afw ikkeling retouren
- rechtmatigheidsonderzoek

19-07-2018
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(Tw eede verslag - 19 juli 2018)
- verkoop w ebshop
- debiteurenincasso
- rechtmatigheidsonderzoek
(Derde verslag - 15 oktober 2018)

15-10-2018
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- debiteurenincasso
- rechtmatigheidsonderzoek
(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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- oorzaken faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
- afw ikkelen faillissement
(Vijfde verslag - 1 april 2020)

01-04-2020
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- afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

19-07-2018
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(Vierde verslag - 2 september 2019)

02-09-2019
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Het faillissement w ordt in de komende verslagperiode afgerond.
(Vijfde verslag - 1 april 2020)
Het faillissement w ordt in de komende verslagperiode afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

