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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Lifewood B.V. 22-10-2020 
 1

Zomerweg 29 A
6996 DP DREMPT
KvK 75035545

mede handelend onder de namen The Lifewood Revolution en Uut Achterhoeks 
Holt.

22-10-2020 
 1

Het vervaardigen en verkopen van meubels en woonaccessoires, alsmede het 
kappen van bomen en het aanleggen van tuinen. Bosbouw.

22-10-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 30.533,61 € 261.621,99

2020 € 7.972,74 € 289.885,77

Verslagnummer 3
Datum verslag 20-04-2021
Insolventienummer F.05/20/328
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000156386:F001
Datum uitspraak 22-09-2020

R-C mr. E. Boerwinkel
Curator mr V.F.M. Jongerius

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=ebb5ecbc-d0fc-ea11-80f8-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c014024b-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Er zijn geen (concept) jaarrekeningen aanwezig, nu de vennootschap op 7 juni 
2019 is opgericht. De boekhouding is tot juni 2020 bijgewerkt. De 
bovengenoemde cijfers over het jaar 2020 geven geen goed beeld.

22-10-2020 
 1

3 22-10-2020 
 1

€ 0,00 22-10-2020 
 1

€ 14.839,93 22-01-2021 
 2

€ 23.626,93 20-04-2021
 3

van 
22-9-2020

t/m 
21-10-2020

22-10-2020 
 1

van 
22-10-2020

t/m 
21-1-2021

22-01-2021 
 2

van 
22-1-2021

t/m 
19-4-2021

20-04-2021
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 25 uur 18 min

2 22 uur 18 min

3 14 uur 30 min

totaal 62 uur 6 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 Lifewood B.V. is de besloten 
vennootschap Fenoba Holding B.V. Van deze vennootschap is mevrouw H.K. 
van der Sluis enig aandeelhouder en bestuurder. 

Het is de curator gebleken dat de partner van mevrouw Van der Sluis, de heer 
L.T.W. Cuijpers, vooral de bedrijfsvoering voerde. Hij had daartoe procuratie.

22-10-2020 
 1

Een medewerker stelt dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd en heeft 
voor faillissement een procedure gestart bij de Rechtbank Gelderland, sector 
Kanton. 

Lifewood B.V. wenste in hoger te komen tegen de faillietverklaring, na overleg 
met haar advocaat heeft zij één dag voordat de beroepstermijn verstreek 
besloten, niet in hoger beroep te gaan, waarna de curator de relevante 
overeenkomsten heeft opgezegd.

22-10-2020 
 1

De curator is nog in afwachting van een overzicht van de lopende 
verzekeringen. De activiteiten zijn direct na faillissement gestaakt.

22-10-2020 
 1

Alle verzekeringen zijn door het faillissement beëindigd. De curator dient nog 
te onderzoeken of de boedel recht heeft op premierestitutie.  

22-01-2021 
 2

Er zal geen premierestitutie plaatsvinden. 20-04-2021
 3

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Zomerweg 29 A te Drempt. De 
curator heeft de huurovereenkomst op 1 oktober jl. opgezegd na toestemming 
van de rechter-commissaris. 

22-10-2020 
 1

De curator heeft het gehuurde op 2 december jl. opgeleverd. De boedelschuld 
voor huur over de maanden oktober en november 2020 bedraagt € 4.600,00. 
Daarnaast stelt de verhuurder dat er bij oplevering van het gehuurde 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. Vooralsnog heeft de curator een 
schadepost ad € 13.331,39 erkend en geplaatst op de lijst van voorlopig 
erkende boedelcrediteuren, waarbij de curator heeft vermeld dat hij -in het 
geval de boedelschulden (gedeeltelijk) kunnen worden voldaan- de vordering 
nader zal beoordelen.

22-01-2021 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

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

Volgens de bestuurder is vooral de Covid-19 pandemie de oorzaak van het 
faillissement. De onderneming had zich onder meer gespecialiseerd op het 
bestrijden van de eikenprocessierups, waarvan de bestrijding in maart 2020 is 
komen stil te vallen. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van 
het faillissement.

22-10-2020 
 1

2. Personeel

Personeelsleden 
3

22-10-2020 
 1

Personeelsleden 
7

22-10-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

1-10-2020 3

totaal 3

Gelet op de coronacrisis zal de intake voor de loongarantieregeling op afstand 
plaatsvinden. Het UWV benadert zelf de personeelsleden. Het UWV zal naar 
alle waarschijnlijkheid over enige maanden haar vordering bij de curator 
indienen.

22-10-2020 
 1

Het UWV heeft haar boedel en preferente vordering bij de curator ingediend. 
De curator verw ijst naar het financieel verslag.

20-04-2021
 3

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Geen. 22-10-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kloofmachine € 7.500,00

netto-opbrengst bodemzaken € 7.826,76

netto-opbrengst niet-bodemzaken € 20.424,72 € 2.042,47

totaal € 35.751,48 € 2.042,47

Kantoor- en werkplaatsinventaris, gereedschappen voor houtbewerking, 
rijdend materieel (auto+ vrachtwagen) en gereedschappen voor bestrijding 
van de eikenprocessierups.

De curator heeft opdracht gegeven tot een taxatie van de bedrijfsmiddelen. 

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode voor de duur van twee maanden 
afgekondigd. 

22-10-2020 
 1

Na toestemming van de rechter-commissaris heeft er in samenspraak met de 
bank die een pandrecht heeft op de roerende zaken een veiling 
plaatsgevonden. De opbrengst van de veiling na aftrek veiling- en 
taxatiekosten bedraagt € 26.373,18 excl. btw. Dit bedrag is onder te verdelen 
in € 5.948,46 opbrengst bodemzaken en een bedrag ad € 20.424,72 
opbrengst niet-bodemzaken. De curator merkt hierbij op dat een kloofmachine 
(bodemzaak) nog niet is verkocht althans dat de curator nog in afwachting is 
van een afrekening van het veilinghuis. 

Met betrekking tot de niet-bodemzaken is de curator met de pandhouder 
overeengekomen dat de boedel een bijdrage ontvangt van 10% excl. btw over 
de netto-opbrengst. De afrekening tussen bank en boedel heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

22-01-2021 
 2

Er heeft nog een veiling plaatsgevonden met restanten (bodemzaken). De 
opbrengst van deze veiling bedraagt na aftrek veilingkosten € 1.878,30 excl. 
btw. De opbrengst van de kloofmachine bedraagt na aftrek veilingkosten € 
7.500,00 excl. btw.

20-04-2021
 3

Het bodemvoorrecht van de fiscus zal van toepassing zijn op de 
inventarisgoederen.

22-10-2020 
 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

- nadere inventarisatie bedrijfsmiddelen;
- verkoop bedrijfsmiddelen, na overleg met pandhouder.

22-10-2020 
 1

- afrekening BVA kloofmachine. 22-01-2021 
 2

Afgewikkeld. 20-04-2021
 3

Boomstammen, eiken (tafel)bladen in bewerking, ICB brandhout en partij 
houtsnippers. 

22-10-2020 
 1

Zie paragraaf 3.3. 22-01-2021 
 2

- eventueel verkoop voorraad na overleg met pandhouder. 22-10-2020 
 1

Afgewikkeld. 22-01-2021 
 2

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

De Triodos Bank heeft naast het positieve banksaldo op datum faillissement 
nog een bedrag ad € 345,88 voldaan op de faillissementsrekening. De curator 
heeft om nadere specificatie van dit bedrag verzocht.

22-01-2021 
 2

Het is de curator gebleken dat het bedrag ad € 345,88 betrekking heeft op 
pinbetalingen van voor datum faillissement, zie ook paragraaf 5.1. 

20-04-2021
 3

Geen. 22-10-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De curator heeft nog geen overzicht (ontvangen) van openstaande debiteuren. 
Een bedrag van circa € 7.000,00 zou kunnen openstaan, waarbij het 
onduidelijk is of er vooruitbetalingen zijn verricht en/of de werkzaamheden zijn 
afgerond.

22-10-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator de administratie nader 
bestuderen en beoordelen of er mogelijk nog vorderingen incasseerbaar zijn.

22-01-2021 
 2

Bij bestudering van de debiteuren is het de curator gebleken dat de nog 
openstaande debiteuren als oninbaar dienen te worden beschouwd. Dit 
heeft van doen met het feit dat de debiteuren een voorschot hebben 
voldaan, terw ijl de werkzaamheden niet (volledig) zijn uitgevoerd dan wel 
nog kosten dienen te worden gemaakt voor afvoer van materialen.

20-04-2021
 3

- inventariseren debiteuren. 22-10-2020 
 1

Geen. 20-04-2021
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland heeft een vordering op curanda 
ten bedrag van € 74.989,26. Voor zover de curator bekend heeft Qcredits de 
kredietrelatie (nog) niet opgezegd.

Bij de Triodos Bank was op datum faillissement een positief saldo aanwezig ad 
€ 535,83. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag over te boeken naar de 
faillissementsrekening.

22-10-2020 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Door de afrekening met Stichting Qcredits Micorfinanciering Nederland is de 
vordering van deze stichting afgenomen met € 17.953,33

22-01-2021 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
De kredietrelatie met Stichting Qcredits Microfinanciering Nederland is 
beëindigd. De curator heeft met Qcredits afgerekend door na inhouding van 

20-04-2021
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

de boedelbijdrage de opbrengst van de verpande niet bodemzaken af te 
dragen. De restantschuld van Qcredits is een concurrente vordering.

Voor zover de curator thans bekend heeft curanda vijf lease- c.q. 
huurovereenkomsten gesloten met betrekking tot een auto (Mitsubishi), 
hoogwerker (DAF), een heftruck, containers en een laadbak. De curator zal de 
leasemaatschappijen verzoeken de leaseobjecten retour te nemen.

22-10-2020 
 1

Alle leaseobjecten zijn inmiddels retour genomen. 22-01-2021 
 2

Door curanda zijn de navolgende zekerheden verstrekt aan Stichting Qredits 
Microfinanciering Nederland:

- een stille verpanding van de bedrijfsactiva;
- verpanding debiteuren;
- een borgtocht van € 75.000,00, op naam van mevrouw H.K. van der Sluis.
- een borgtocht van € 75.000,00, op naam van Fenoba Holding B.V..
- een borgtocht van € 10.000,00, op naam van de heer L.T.W. Cuijpers.
- een verpanding van de rechten uit de overlijdensrisicoverzekering voor een 
minimaal bedrag van € 75.000,00 op het leven van mevrouw H.K. van der Sluis.

22-10-2020 
 1

Zie paragraaf 5.3. 22-10-2020 
 1

Tot op heden hebben zeven crediteuren een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. Door de rechtbank is een afkoelingsperiode gelast 
voor de duur van twee maanden. Deze periode kan de curator gebruiken om 
de zaken van derden in kaart te brengen alsmede de eigendomsvoorbehouden 
nader te beoordelen. De curator zal de leveranciers met een rechtsgeldig 
eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid stellen haar eigendommen op te 
komen halen.

22-10-2020 
 1

Van vijf partijen waren er nog geleverde goederen aanwezig op datum 
faillissement. Vier partijen hebben haar eigendommen opgehaald en één partij 
heeft laten weten af te zien van haar recht op een eigendomsvoorbehoud. Aan 
de overige twee partijen heeft de curator bericht dat de geleverde zaken niet 
zijn aangetroffen dan wel niet individualiseerbaar zijn.

22-01-2021 
 2

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 22-10-2020 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame 22-10-2020 
 1

Toelichting 
Nog niet bekend.

22-10-2020 
 1

Toelichting 
Met de pandhouder, Stichting Qredits Microfinanciering Nederland, is de curator 
overeengekomen dat de boedel een bijdrage van 10% excl. btw ontvangt over 
de netto-opbrengst van de niet-bodemzaken, te weten een bedrag ad € 
2.042,47 excl. btw. 

Tevens heeft de pandhouder aan de curator verzocht om, voor zover 
aanwezig, het innen van de debiteuren ter hand te nemen tegen een nader 
overeen te komen boedelbijdrage. 

22-01-2021 
 2

- correspondentie Stichting Qredits Microfinanciering Nederland alsmede 
afspraken maken over de zekerheidsrechten en boedelbijdrage;
- beoordelen leaseovereenkomsten / eigendomsvoorbehouden.

22-10-2020 
 1

Afgewikkeld. 20-04-2021
 3



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

Na faillissement zijn de activiteiten gestaakt. 22-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Afgewikkeld. 22-10-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Er heeft zich één potentiele overnamekandidaat gemeld en wel de partner van 
mevrouw Van der Sluis.

22-10-2020 
 1

(nog) niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Toelichting 
(nog) niet van toepassing.

22-10-2020 
 1

Toelichting 
(nog) niet van toepassing.

22-10-2020 
 1

Geen. 22-10-2020 
 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. Rechtmatigheid

In onderzoek. 22-10-2020 
 1

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond. Naar 
aanleiding van dit onderzoek heeft de curator vragen gesteld aan de indirect 
bestuurder van curanda en haar partner. De curator is nog in afwachting van 
een inhoudelijke reactie.

20-04-2021
 3

Er is nog geen jaarrekening gedeponeerd. De vennootschap is op 7 juni 2019 
opgericht.

22-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

In onderzoek. 22-10-2020 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

22-10-2020 
 1

Toelichting 
Op basis van de thans bekende stukken/informatie heeft de curator zich op 
het standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator 
heeft de indirect bestuurder van curanda in de gelegenheid gesteld hierop 
inhoudelijk te reageren. Tot op heden heeft de curator (nog) geen reactie 
mogen ontvangen.

20-04-2021
 3

In onderzoek 22-10-2020 
 1

In onderzoek

Toelichting 
De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek vragen gesteld over een 
aantal (bank)mutaties. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke 
reactie. 

20-04-2021
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

- nader onderzoek administratie / paulianeus handelen. 22-10-2020 
 1

- correspondentie bestuurder. 20-04-2021
 3

8. Crediteuren

Toelichting 
Algemene faillissementskosten, UWV (salaris over opzegtermijn) en huur na 
datum faillissement. Deze kosten zijn nog niet bekend.

22-10-2020 
 1

Toelichting 
Huur (incl. schadevordering) € 17.931,39

22-01-2021 
 2

Toelichting 
UWV:  € 6.035,23

20-04-2021
 3

€ 13.174,00

Toelichting 
De vordering ziet op loonheffingen over de periode juli 2019 tot en met juli 
2020.

22-10-2020 
 1

€ 6.566,00 22-01-2021 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

22-10-2020 
 1

€ 11.770,94 20-04-2021
 3



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

€ 1.016,00

Toelichting 
Achterstallig salaris voormalig werknemer.

22-10-2020 
 1

€ 3.592,26 22-01-2021 
 2

24 22-10-2020 
 1

44 22-01-2021 
 2

45 20-04-2021
 3

€ 113.725,21 22-10-2020 
 1

€ 184.992,06 22-01-2021 
 2

€ 242.027,99

Toelichting 
(inclusief concurrente vordering Stichting Qcredits Microfinanciering 
Nederland)

20-04-2021
 3

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op 
welke w ijze afw ikkeling zal plaatsvinden. Nadat onderzoek naar de 
zekerheden heeft plaatsgevonden en de hoogte van de boedelschulden 
bekend zijn, zal hierover meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

22-10-2020 
 1

- correspondentie crediteuren. 22-10-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-10-2020 
 1

Geen. 22-10-2020 
 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 overleg voeren met de 
pandhouder over uitw inning van de zekerheden, eigendomsvoorbehouden 
beoordelen/uitleveren alsmede het afw ikkelen van de leasecontracten, 
ontruimen van het gehuurde, onderzoek doen naar rechtmatigheden.

22-10-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de 
boekhouding van curanda, waaronder de debiteuren. 

22-01-2021 
 2

Zoals reeds in paragraaf 7 is vermeld is de curator (nog) in afwachting van 
een inhoudelijke reactie van de indirect bestuurder. Nadat de curator een 
reactie heeft mogen ontvangen, zal de curator deze nader beoordelen en 
een definitief standpunt innemen.

20-04-2021
 3

Over de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, kan nog 
weinig worden vermeld.

22-10-2020 
 1

20-7-2021 20-04-2021
 3

Bijlagen
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