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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

SUNIX B.V. 08-07-2022 
 1

Klapstraat 123
6931 CH WESTERVOORT

KvK: 76057747

De onderneming is op 9 oktober 2019 opgericht.

08-07-2022 
 1

Volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel betreft het een dames-
en herenkapsalon.

08-07-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 131.854,00 € 111.711,00

2021 € 41.498,00 € 61.918,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 07-10-2022
Insolventienummer F.05/22/121
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000237603:F001
Datum uitspraak 14-06-2022

R-C mr. S. Boot
Curator mr M. Timmer

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=a8eb1b78-eceb-ec11-a868-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=e8fff27b-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de gefailleerde
vennootschap. Volgens de voormalig boekhouder van curanda zijn er geen
(concept) jaarrekeningen opgesteld.

08-07-2022 
 1

Van de voormalig boekhouder heeft de curator de kolommenbalans 2020 en
2021 ontvangen alsmede de grootboekmutaties over voornoemde jaren. De
cijfers zijn niet gecontroleerd. Over het jaar 2022 heeft de boekhouder geen
werkzaamheden verricht.

07-10-2022
 2

1

Toelichting 

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van curanda.

08-07-2022 
 1

€ 0,00 08-07-2022 
 1

van 
14-6-2022

t/m 
7-7-2022

08-07-2022 
 1

van 
8-7-2022

t/m 
6-10-2022

07-10-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 10 uur 3 min

2 4 uur 15 min

totaal 14 uur 18 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van SUNIX B.V. is Jannyck B.V. Van
laatstgenoemde vennootschap is de heer T. Yanik enig aandeelhouder en
bestuurder.

Het is de curator gebleken dat de activiteiten reeds voor datum faillissement
zijn gestaakt. Het contact tussen de bestuurder en de curator verloopt
moeizaam. Enerzijds doordat de bestuurder in het buitenland verblijft,
anderzijds doordat de bestuurder nagenoeg geen Nederlands zou spreken. De
curator beschikt dan ook (nog) niet over de administratie van de gefailleerde
vennootschap en heeft ook (nog) geen duidelijk beeld van de gefailleerde
onderneming.

08-07-2022 
 1

Het contact met de bestuurder verloopt moeizaam (er is enkel mailcontact).
Tot op heden heeft de curator nog geen inzage in de rechten en
verplichtingen van de vennootschap. Van de voormalig boekhouder van
curanda heeft de curator de kolommenbalans 2020 en 2021 ontvangen
alsmede de grootboekmutaties over voornoemde jaren. Over het boekjaar
2022 (t/m datum faillissement) heeft de curator tot op heden, behoudens
bankmutaties, geen enkele administratie.

07-10-2022
 2

Voor zover bekend is er geen lopende procedure. 08-07-2022 
 1

Het is de curator niet bekend of er nog (lopende) verzekeringen op naam van
curanda staan.

08-07-2022 
 1

Het is de curator gebleken dat het pand aan de Klapstraat 123 te Westervoort
werd gehuurd van Bloemberg Beheer B.V. De curator heeft met toestemming
van de rechter-commissaris de huurovereenkomst, voor zover dit nog niet
eerder op rechtsgeldige w ijze is geschied, opgezegd.

08-07-2022 
 1

Volgens de indirect bestuurder van curanda houdt de oorzaak van het
faillissement mede verband met de coronacrisis. De curator zal, zodra hij over
meer informatie beschikt, hier nader onderzoek naar doen.

08-07-2022 
 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 
1

Toelichting 

Voor zover de curator thans bekend is er thans 1 werknemer in dienst van
curanda. Deze werkneemster is tevens aanvraagster van het faillissement.

08-07-2022 
 1

Toelichting 

Onbekend.

08-07-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

24-6-2022 1

totaal 1

De curator heeft op 24 juni jl. een ontslagbrief aan de werkneemster gezonden
en geadviseerd, in het kader van de loongarantieregeling, telefonisch contact
op te nemen met het UWV. Naar verwachting zal het UWV over enkele
maanden haar vordering indienen.

08-07-2022 
 1

3. Activa

Voor zover bekend beschikt de gefailleerde vennootschap niet over onroerend
goed.

08-07-2022 
 1

Geen. 08-07-2022 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

Het is de curator bekend dat de bedrijfsmiddelen (inventaris) reeds voor datum
faillissement executoriaal zijn verkocht. Het is de curator niet bekend over er
thans nog bedrijfsmiddelen zijn.

08-07-2022 
 1

(vooralsnog) niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

onderzoek executoriale verkoop/aanwezigheid bedrijfsmiddelen.
08-07-2022 

 1

Het is niet bekend of er nog voorraad is. 08-07-2022 
 1

onderzoek executoriale verkoop/aanwezigheid voorraad.
08-07-2022 

 1

(vooralsnog) niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

(vooralsnog) geen. 08-07-2022 
 1



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

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Nu de curator nog niet beschikt over administratie van de gefailleerde
vennootschap, is het de curator ook nog niet bekend of de vennootschap nog
vorderingen heeft op derden.

08-07-2022 
 1

Uit de kolommenbalans 2021 blijkt niet dat er per 31 december 2021
debiteuren aanwezig waren. Wel is er mogelijk uit hoofde van een rekening-
courant een vordering op de directie.

07-10-2022
 2

onderzoek administratie.
08-07-2022 

 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Het is de curator bekend dat de gefailleerde vennootschap een zakelijke
rekening had bij de ING Bank N.V. Ten tijde van het faillissement bedroeg het
saldo € 129,70 negatief.

08-07-2022 
 1

(vooralsnog) niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

(vooralsnog) niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

(vooralsnog) niet van toepassing. 08-07-2022 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 08-07-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 08-07-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 08-07-2022 
 1

Toelichting 

(vooralsnog) niet van toepassing.

08-07-2022 
 1

correspondentie ING Bank N.V.
08-07-2022 

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De activiteiten zijn reeds voor datum faillissement
gestaakt.

08-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Geen. 08-07-2022 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

08-07-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

08-07-2022 
 1

Geen. 08-07-2022 
 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

Tot op heden heeft de curator geen inzage in de administratie. De curator
heeft verzocht met het oog op artikel 105b Fw de administratie aan hem af te
geven.

08-07-2022 
 1

De curator heeft van de voormalig boekhouder enkele stukken mogen
ontvangen (kolommenbalans 2020 en 2021 + grootboekmutaties). In 2022
heeft de boekhouder geen werkzaamheden verricht voor curanda.

07-10-2022
 2

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er geen jaarrekeningen opgesteld dan wel
gedeponeerd.

08-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

In onderzoek. 08-07-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

08-07-2022 
 1

In onderzoek 08-07-2022 
 1

bestuderen administratie.
08-07-2022 

 1

8. Crediteuren



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

Toelichting 

Algemene faillissementskosten, vordering van het UWV (salaris over
opzegtermijn) en mogelijk huurpenningen na datum faillissement.

08-07-2022 
 1

€ 45.445,00 08-07-2022 
 1

€ 65.151,00 07-10-2022
 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

08-07-2022 
 1

€ 8.185,27 08-07-2022 
 1

6 08-07-2022 
 1

11 07-10-2022
 2

€ 11.767,02 08-07-2022 
 1

€ 117.393,09 07-10-2022
 2

Over de verwachte w ijze van afw ikkeling kan nog weinig worden gezegd. 08-07-2022 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

correspondentie crediteuren.
08-07-2022 

 1

9. Procedures

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Niet van toepassing. 08-07-2022 
 1

Geen. 08-07-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode zal de curator trachten nader inzicht te krijgen
in (de activiteiten van) de onderneming alsmede inzage te krijgen in de
boekhouding van de gefailleerde vennootschap.

08-07-2022 
 1

De bestuurder heeft aan de curator laten weten dat het nog niet bekend is,
in verband met een verblijfsvergunning, wanneer hij naar Nederland zal
komen. Ook heeft de bestuurder aan de curator (nog) niet de gevraagde en
benodigde informatie verstrekt, om verder te komen met de afw ikkeling.

07-10-2022
 2

Nog niet bekend. 08-07-2022 
 1

7-1-2023 07-10-2022
 2

Bijlagen
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