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Gegevens onderneming
Inleiding
Op 8 augustus 2017 is de besloten vennootschap Tuunte Fashion B.V., nader te noemen:
³Tuunte Fashion´in staat van faillissement verklaard. Op 29 augustus 2017 zijn de besloten
vennootschappen:
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 1´vestiging Barneveld;
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 2´vestiging Veenendaal;
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 3´vestiging Didam;
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 5´vestiging Nieuwegein:
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 6´vestiging Doetinchem,
Catharinastraat;
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 7´vestiging Zoetermeer;
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 9´vestiging Raalte;
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 10´vestiging Arnhem;
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 12´vestiging Apeldoorn,
Deventerstraat;
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 13´lege vennootschap;
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 14´vestiging Harderwijk;
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V. nader te noemen: ³Tuunte 15´vestiging Oldenzaal;
in staat van faillissement verklaard. In dit verslag zullen Tuunte 1-3, Tuunte 5-7 en Tuunte 910 en de Tuunte 12-15, gezamenlijk worden aangeduid als; ³de Tuunte B.V.¶s´In deze B.V.¶s
werden, behoudens in Tuunte 13HONppQZLQNHOJHs[SORLWHHUG
Tuunte 4 je ziet er goed uit B.V., (locatie Enschede, H.J Van Heekplein), Tuunte 8 je ziet er
goed uit B.V. (locatie Nijverdal) en Tuunte 11 je ziet er goed uit B.V. (locatie Maassluis) zijn
niet gefailleerd. Ook de ³je ziet er goed uit B.V.¶s 16 tot en met 20´zijn niet gefailleerd. In
tegenstelling tot de Tuunte 4, 8 en 11 zijn dit zogenaamde lege B.V.¶s. Als bijlage 1 wordt een
organogram van het Tuunte concern aan dit verslag gehecht
Het Tuunte concern is een nationaal opererende winkelketen die zich richt op de verkoop van
kleding. Het hoofdkantoor is in Winterswijk gevestigd het concern heeft 46 winkels en een
webshop, als verkooppunt.
Alle aandelen van Tuunte Fashion worden gehouden door ³De Tuunte Holding B.V.´nader te
noemen: ³De Holding´Alle aandelen van de Tuunte B.V.¶s worden gehouden door ³Tuunte
wat de dag ook brengt B.V.´terwijl de aandelen van ³Tuunte wat de dag ook brengt B.V.´
worden gehouden door De Holding. Bestuurders van Tuunte Fashion zijn de heer Renee
Bernardhus Gerhardus Rootinck en Ubunte-unte B.V, waarvan de heer Ludovicus Anthonius
Maria van Andel indirect bestuurder is. Ubunte-unte B.V is eveneens bestuurder van de
Tuunte B.V.¶s.
De ondernemingen van de Tuunte B.V.¶s en Tuunte Fashion zijn zodanig verknocht qua
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bedrijfsvoering en kostenstructuur dat een gezamenlijke verslaglegging in deze faillissementen
voor de hand ligt. De door de curator uitgevoerde werkzaamheden en de daardoor
gerealiseerde opbrengsten kunnen lastig op voorhand toegerekend worden aan de ene of
andere boedel, vandaar dat de curator vooralsnog alleen gebruik maakt van de
boedelrekening van Tuunte Fashion. Mogelijk zal een gehele geconsolideerde afwikkeling na
goedkeuring van de rechter-commissaris plaatsvinden.
De organisatie van de Tuunte groep was zodanig ingericht dat al het personeel in dienst was
bij Tuunte Fashion en de inkoop centraal plaatsvond bij Tuunte Fashion. Ook nagenoeg alle
overeenkomsten werden afgesloten door Tuunte Fashion en de goederen en diensten werden
ppQRSppQGRRUJHOHYHUGQDDUGH7XXQWH%9¶s. Het beleid was sinds 2015 om nieuw te
RSHQHQZLQNHOVGDQZHOZLQNHOVZDDUELMKHWKXXUFRQWUDFWDIOLHSHQZHUGYHUOHQJGGRRUppQ
van de Tuunte B.V.¶s te laten aangaan. Dit verklaart dan ook dat de Tuunte B.V.¶s recentelijk
zijn opgericht. Het personeel van Tuunte Fashion werd ingeleend door de Tuunte B.V.¶s en de
ORRQNRVWHQZHUGHQppQRSppQGRRUEHUHNHQG2RNZHUGHQGHJRHGHUHQ NOHGLQJ LQJHNRFKW
door Tuunte Fashion en vervolgens geleverd aan de Tuunte B.V.¶VZDDUQDGH]HGLUHFWppQRS
ppQZHUGHQJHIDFWXUHHUG'HLQYHQWDULVYDQGH7XXQWH%9¶s is eigendom van Mc Yawl
Participaties B.V., nader te noemen: ³Mc Yawl´en werd door de Tuunte B.V.¶s gehuurd van
Mc Yawl. Op deze wijze hebben de Tuunte B.V.¶s behoudens de verhuurder van de winkel,
Tuunte Fashion en Mc Yawl geen andere crediteuren. Wel zijn de Tuunte B.V.¶s hoofdelijk
aansprakelijk voor de financiering die formeel verstrekt is door De Holding en behoorden de
Tuunte B.V.¶s tot de fiscale eenheid ³Tuunte Holding´waardoor zij aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de btw schulden van de fiscale eenheid.
De curator heeft zich bij benoeming vergewist of de bedrijfsprocessen op orde waren en of er
veel (dwang)crediteuren waren. Alle bedrijfsprocessen waren op orde, waarbij direct bleek dat
er een relatief beperkt aantal crediteuren was. Het nettoloon van de medewerkers was tot en
met juli 2017 betaald, en de automatische afschrijvingen van de bankrekening hebben begin
augustus 2017 plaatsgevonden, zodat onder meer de facturen van verzekeringen, de
leasecontracten, nutsvoorzieningen en de automatisering waren voldaan tot en met eind
augustus 2017. Voorts heeft de curator overleg gehad met en advies gevraagd aan de OR
over de te nemen stappen en wel het ontslag van het personeel, het mogelijk openhouden van
de winkels en de doorstart. De OR heeft positief geadviseerd over de door curator
voorgelegde voornemens.
Na overleg met en toestemming van de rechter-commissaris is besloten om de meeste winkels
open te houden. De belangrijkste reden voor het open houden van de winkels was om
YRRUZDDUGHQWHFUHsUHQYRRUHHQPRJHOLMNHGRRUVWDUWHQGHYRRUUDDGWHJHOGHQWHPDNHQ'H
voorraad zou aanzienlijk minder waard zijn als deze niet zou kunnen worden verkocht in de
winkels. Voorafgaand aan het openhouden van de winkels heeft de curator afspraken gemaakt
met Mc Yawl, die gezien haar pandrecht op de voorraad een groot belang had bij het
openhouden van de winkels en met de bestuurder van de (nog) niet gefailleerde Tuunte
B.V.¶s. Tussen de curator en Mc Yawl is onder meer overeengekomen dat MC Yawl een
exploitatiebijdrage aan de boedel betaalt en een garantiebedrag stort ter zake de
noodzakelijke kosten van het openhouden van de winkels voor de periode na faillissement.
Voorts hebben de curator en Mc Yawl afspraken gemaakt over de wijze van afkoop van de
voorraad geleverd onder eigendomsvoorbehoud, alsmede over een verdeling van de omzet in
de periode dat de winkels zouden openblijven. Een probleem dat zich voordeed was dat de
Tuunte B.V.¶s nog niet waren gefailleerd. De curator, Mc Yawl en de bestuurder van de (nog)
niet gefailleerde vennootschappen hebben afgesproken dat ook deze omzet zou worden
meegenomen in de verdeling tussen boedel en Mc Yawl over de periode dat de winkels door
GHFXUDWRU]RXGHQZRUGHQJHs[SORLWHHUG'HFXUDWRUKHHIWLQGLHSHULRGHQDXZVDPHQJHZHUNW
met de (indirect) bestuurder (Van Andel) voor aansturing van de winkels, de controller en de
H[WHUQHILQDQFLsOHPDQWHU]DNHGHILQDQFLsOHJHJHYHQVHQPHWKHWKRRIG+50YRRUGH
personeelszaken.
De curator heeft direct na faillissement een bid-book opgesteld, een aantal zaken laten taxeren
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HQPHWSRWHQWLsOHJHJDGLJGHQJHVSUHNNHQJHYRHUG8LWHLQGHOLMNLVHLQGDXJXVWXV2017
overeenstemming bereikt over de verkoop van activa (doorstart) met Roose B.V. en Zoef
Investments B.V. en heeft de rechter-commissaris daar toestemming voor verleend. De
activaovereenkomst is door partijen getekend op 7 september 2017.
Gegevens ondernemingen:
Tuunte Fashion B.V. (C/05/17/382 F), KvK 08040114,
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/406 F), KvK 62923250,
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V., C/05/17/408 F), KvK 62923099,
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/409 F), KvK 62922963,
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/411 F), KvK 62922785,
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/413 F), KvK 65105273,
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/414 F), KvK 65105249,
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/407 F), KvK 65105117,
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/410 F), KvK 65105001,
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/412 F), KvK 65840496,
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/415 F), KvK 65840437,
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/416 F), KvK 65840321,
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V. (C/05/17/417 F), KvK 65840151,
alle gevestigd te (7101 WG) Winterswijk aan de Laan van Hilbelink 6.
Activiteiten onderneming
Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment).
Omzetgegevens
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Omzet 2015 (netto-omzet na aftrek kortingen):
Tuunte Fashion B.V.:
€13.370.270,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V. € 281.402,95
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Omzet 2016 (netto-omzet na aftrek kortingen):
Tuunte Fashion B.V.:
€ 11.672.582,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V.: € 356.163,55
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V.: € 365.813,71
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V.: € 283.310,09
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V.: € 173.043,60
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V.: € 190.924,11
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V.: € 63.562,14
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Omzet 2017 (netto-omzet na aftrek kortingen):
Tuunte Fashion B.V.:
€ 7.476.051,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V.: € 167.011,02
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V.: € 243.590,57
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V.: € 215.377,02
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V.: € 224.026,90
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V.: € 116.415,70
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V.: € 221.827,29
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V.: € 216.637,61
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V.: € 69.526,70
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V.: € 50.894,75
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V.: € 88.082,12
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Personeel gemiddeld aantal
260
Saldo einde verslagperiode
De curator maakt vooralsnog alleen gebruik van de boedelrekening van Tuunte Fashion B.V.
Saldo : € 1.192.186,34 (28 september 2017)
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€ 1.271.724,19 (18 december 2017)
Van de boedelrekening dient nog te worden voldaan, de navolgende bedragen die niet
bestemd zijn voor de boedel:
- € 75.133,97 (ontvangsten pinbetalingen voor Roose B.V.);
- € 9.745,54 (teveel afgedragen MC Yawl)
- € 106.346,47 (eigendomsvoorbehouden)
- € 19.796,04 (Paysquare)
een en ander is al opgenomen in het tussentijds financieel verslag.
€ 1.186.460,26 (16 maart 2018)
Van de boedelrekening dient nog te worden voldaan, de navolgende bedragen die niet
bestemd zijn voor de boedel:
- € 21.652,19 (teveel afgedragen MC Yawl);
- € 4.000,00 (restitutie bankgarantie, bestemd voor Tuunte Holding B.V.);
- € 106.346,47 (eigendomsvoorbehouden). Zie ook paragraaf 6.1;
- € 19.796,04 (Paysquare, verdeling MC Yawl-Roose);
Verslagperiode
8 augustus 2017 t/m 27 september 2017
28 september 2017 t/m 18 december 2017
19 december 2017 t/m 15 maart 2018
Bestede uren in verslagperiode
372,05 uur
114,50 uur
43,25 uur
Bestede uren totaal
372,05 uur
486,55 uur
529,80 uur
Toelichting
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³De Tuunte´Holding B.V., (KvK 08010728), waarvan bestuurders zijn de heer R.B.G. Rootinck
en Ubunte-unte B.V. houdt alle aandelen in Tuunte Fashion B.V. (KvK 08040114). De
bestuurders van Tuunte Fashion B.V. zijn eveneens heer R.B.G. Rootinck en Ubunte-unte
B.V. De aandelen ³De Tuunte´Holding B.V. worden gehouden door Rootinck Beheer B.V.
(40,28%) (KvK 0861282), waarvan de heer R.G.B. Rootinck enig bestuurder en
aandeelhouder is, en door Ubunte-unte B.V (59,72%). De bestuurder van Ubunte-Unte B.V. is
DIT B.V. (KvK 57762635). De aandeelhouders van Ubuntu-unte B.V. zijn DIT B.V. en MC Yawl
Participaties B.V., ieder voor 50%. De enig bestuurder van DIT B.V. is de heer L.A.M. van
Andel.
Van de failliete besloten vennootschappen µTuunte 1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15 je ziet er goed
uit B.V.¶worden de aandelen gehouden door Tuunte wat de dag ook brengt B.V. (KvK
62923520) en van deze vennootschap is ³De Tuunte´Holding B.V. enig aandeelhouder en
Ubuntu-unte B.V. de bestuurder. Bestuurder van de failliete vennootschappen is eveneens
Ubuntu-unte B.V.
Als bijlage 1 wordt een organogram van het Tuunte concern aan dit verslag gehecht.
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Winst en verlies
2015:
Tuunte Fashion B.V.
€ -4.287.625,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V. €
-1.461,16
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V. n.v.t.
2016:
Tuunte Fashion B.V.:
€ -3.840.139,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V.: € - 29.581,73
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V.: €
5.596,17
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V.: € - 22.841,56
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V.: € 671,51
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V.: € - 51.065,90
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V.: € - 6.665,91
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
2017 (tot datum faillissement):
Tuunte Fashion B.V.:
€ - 3.531.106,00
Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V.: € - 65.177,97
Tuunte 2 je ziet er goed uit B.V.: € - 51.244,37
Tuunte 3 je ziet er goed uit B.V.: € - 50.225,27
Tuunte 5 je ziet er goed uit B.V.: € - 67.264,86
Tuunte 6 je ziet er goed uit B.V.: € - 38.362,60
Tuunte 7 je ziet er goed uit B.V.: € - 118.780,91
Tuunte 9 je ziet er goed uit B.V.: € - 26.913,03
Tuunte 10 je ziet er goed uit B.V.: € 8.211,44
Tuunte 12 je ziet er goed uit B.V.: € - 31.485,29
Tuunte 13 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
Tuunte 14 je ziet er goed uit B.V.: € 3.785,73
Tuunte 15 je ziet er goed uit B.V.: n.v.t.
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Balanstotaal
2015:
Tuunte Fashion B.V. € 3.841.510,00
2016:
Tuunte Fashion B.V. € 4.147.750,00

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen procedures aanhangig ten tijde van het
faillissement.

1.5

Verzekeringen
Lopende verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting noodzakelijk was i.v.m. het
openhouden van de winkels zijn voortgezet na faillissement. Deze verzekeringen zijn
YHUYROJHQVEHsLQGLJGQDOHYHULQJYDQGHDFWLYDHQGHYHU]HNHULQJHQGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRS
het personeel na afloop van de loongarantieregeling.
De curator heeft alle verzekeringen beeindigd en dient nog te controleren en te
inventariseren of er nog premies worden gerestitueerd dan wel vorderingen worden
ingediend. Tot op heden is € 6.171,00 aan vooruitbetaalde premies gerestitueerd.

1.6

Huur
Tuunte Fashion heeft huurovereenkomsten afgesloten met betrekking tot 33 winkellocaties en
ppQKRRIGNDQWRRULQ:LQWHUVZLMN'H7XXQWH%9¶VKHEEHQDOOHppQKXXURYHUHHQNRPVW
DIJHVORWHQYRRUppQZLQNHOORFDWLH0HWHHQDDQWDOYHUKXXUGHUVLVRYHUHHQVWHPPLQJEHUHLNW
RYHUGHEHsLQGLJLQJYDQGHKXXURYHUHHQNRPVWPHWZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQ'HRYHULJH
huurovereenkomsten zijn, na toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd.
Tuunte Fashion en/of De Tuunte B.V.¶s hebben bij een groot aantal huurovereenkomsten ter
uitvoering daarvan een waarborgsom betaald, dan wel is door de bank een bankgarantie
gesteld voor nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De ingeroepen
bankgaranties komen ten laste van De Holding, waarna De Holding een regresvordering krijgt
op de gefailleerde vennootschappen. Indien (een gedeelte van de) waarborgsom wordt
gerestitueerd komt dit toe aan de boedel. Als bijlage 2 wordt aan dit verslag een overzicht
gehecht met de naam van de huurder de betreffende locatie de datum opzegging en/of de
EHsLQGLJLQJVGDWXPYDQGHKXXURYHUHHQNRPVW

Alle huurovereenkomsten zowel van Tuunte Fashion als van de Tuunte B.V.'s zijn beeindigd,
en de gehuurde panden zijn opgeleverd. De curator heeft met een beperkt aantal verhuurders
nog een discussie over restitutie van de ingeroepen bankgaranties of waarborgsom.
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0HWppQYDQGHYHUKXXUGHUVLVQRJHHQGLVFXVVLHRYHUGHGRRUKHQLQJHURHSHQ
bankgarantie. Omdat de bankgarantie namens Tuunte Holding B.V. is gesteld, zal de
curator deze discussie over het teveel ingeroepen bedrag aan Tuunte Holding B.V. en
de verhuurder overlaten.
9RRUWVKHHIWppQYDQGHYHUKXXUGHUV¼4.000,00 op de boedelrekening gestort, omdat dit
bedrag ten onrechte was ingeroepen. De bankgarantie was gesteld namens Tuunte
Holding B.V. en conform afspraak tussen Tuunte Holding B.V. en de curator, zal dit
bedrag aan Tuunte Holding B.V. worden overgemaakt.
1.7

Oorzaak faillissement
Wat betreft de oorzaak van het faillissement hebben de bestuurders verklaard dat sinds 2012
het Tuunte concern verlies leed. In 2012 heeft de huisbankier het krediet gehalveerd
waardoor, er een acuut liquiditeitsprobleem ontstond. Een nieuwe financier Mc Yawl is
ingestapt. De heer R.B.G. Rootinck heeft toen de helft (50%) van de aandelen die hij hield in
De Holding verkocht, waarbij overeengekomen is dat zowel Rootinck als de nieuwe
aandeelhouder een kapitaalinjectie van gezamenlijk
€ 1.000.000,00 aan De
Holding zouden verstrekken. Ook was de voorwaarde dat de heer L.A.M. van Andel (indirect)
bestuurder zou worden. Het Tuunte concern heeft vervolgens getracht sinds 2013 een transitie
door te voeren in een veranderende retailmarkt, meer gericht op dameskleding in een hoger
marktsegment met nieuwe winkels. Ondanks dit nieuwe beleid bleven vanaf 2013 de
resultaten achter bij de prognoses en is er ook na 2013 rode cijfers geschreven.
In juni 2017 heeft de financier de kredietovereenkomst opgezegd, zonder vooralsnog het
krediet op te eisen en de zekerheden uit te winnen, om het Tuunte bestuur de mogelijkheid te
bieden naar andere geldschieters uit te zien. Gezien de slechte resultaten en het negatieve
eigen vermogen, alsmede liquiditeitsproblemen is uiteindelijk op 8 augustus 2017 op eigen
verzoek het faillissement uitgesproken van Tuunte Fashion, waarna vervolgens het
onvermijdelijk was dat ook de Tuunte B.V.¶s op eigen verzoek zijn gefailleerd.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator acht de lezing van de bestuurders over de oorzaak van het faillissement juist en
ziet geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
260
Al de medewerkers zijn in dienst bij Tuunte Fashion B.V.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
298 waarvan circa 180 Fte¶s (eind 2016)

2.3

Datum ontslagaanzegging
10 augustus 2017

Pagina 9 van 22

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
2.4

3

Datum:

16-03-2018

Werkzaamheden
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd en in samenspraak met het UWV zijn in
de maand augustus 2017 centrale bijeenkomsten geweest voor de medewerkers voor het
invullen van de formulieren voor de loongarantieregeling.
De curator is in afwachting van de vorderingen (boedel en preferent) die het UWV zal
indienen.
Het UWV heeft inmiddels haar vordering op grond van de loongarantieregeling ingediend. De
curator verwijst naar het bijgaande financieel verslag.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
N.v.t.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

Pagina 10 van
22

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.6

3

Datum:

16-03-2018

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Kantoorinventaris op het hoofdkantoor;
Inventaris van de winkels van Tuunte Fashion;
Vervoermiddelen.
Mc Yawl heeft een pandrecht op voornoemde bedrijfsmiddelen.
'HFXUDWRUKHHIWGHLQYHQWDULVYDQKHWKRRIGNDQWRRUDOVPHGHGHLQYHQWDULVYDQppQZLQNHO
laten taxeren door NTAB. In overleg met de indirect bestuurder is gekozen voor de taxatie van
de winkel in Doetinchem.
Liquidatie
ohw
Kantoren en magazijn te Winterswijk:
€ 39.160,00 € 64.635,00
In het hoofdkantoor is ook nog een outletwinkel gevestigd en de inventaris van die winkel is
meegenomen in de taxatie van het hoofdkantoor. Daarnaast was Mc Yawl eigenaar van een
gedeelte van de inventaris in het hoofdkantoor (fotostudio).
Winkel te Doetinchem:

Liquidatie
€ 4.025,00

ohw
€ 9.910,00

De taxateur heeft bij de taxatie opgemerkt, dat een winkelinventaris alleen waarde houdt bij
gelijkblijvend gebruik. Krijgt de winkel een andere bestemming dan heeft de winkelinventaris
eerder een negatieve waarde, door de verplichting om de winkel leeg op te leveren.
Vervoermiddelen:

3.7

Liquidatie
€ 24.900,00

ohw
€ 33.600,00

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De curator heeft aan Roose B.V. en Zoef Investments B.V de bedrijfsmiddelen verkocht, zie
ook paragraaf 6.4
Vervoermiddelen: € 36.000,00;
(Op basis van het pandrecht is behoudens een boedelbijdrage van 10% de opbrengst naar de
pandhouder gegaan)
Kantoorinventaris Winterswijk (bodemzaken): € 40.000,00;
(€ 5.000,00 van dit bedrag betreft de verkoop van inventaris, die eigendom was van Mc Yawl)
Winkelinventaris (bodemzaken): € 80.000,00.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Vervoermiddelen pandhouder: € 3.600,00 excl. btw.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Afwikkelen bodemvoorrecht.
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Nummer:
3.11

3

Datum:

16-03-2018

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De inkoopwaarde van voorraad bedroeg op datum faillissement volgens de administratie totaal
€ 3.104.204,00.
Onderverdeeld in:
- winter collectie 2016: € 745.313,00
- zomer collectie 2017: € 1.512.226,00
- winter collectie 2017: € 700.645,00
- overige voorraad: € 216.719,00
- retour en manco: -/- € 70.699,00
Een aantal leveranciers heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Bovendien betreft het
voorraad inclusief de niet gefailleerde vennootschappen (Tuunte 4, 8 en 11).
De voorraad werd ingekocht door Tuunte Fashion en geleverd aan het centraal magazijn in
Winterswijk. Vervolgens werd deze voorraad verdeeld over de winkels. Bij levering van
YRRUUDDGDDQppQYDQGH7XXQWH%9¶s., werd deze voorraad gefactureerd, zonder opslag en
zonder dat Tuunte Fashion een eigendomsvoorbehoud bedong op deze voorraad. De factuur
werd vervolgens in de rekening-courantverhouding tussen Tuunte Fashion en de Tuunte B.V.
verwerkt.
Mc Yawl heeft een pandrecht op de voorraad.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De curator heeft aan Roose B.V. en Zoef Investments B.V de voorraad, zoals die aanwezig
was op 25 augustus 2017, (inkoopwaarde circa € 1.850.000,00) verkocht, behoudens de
voorraad van de winkels in Zoetermeer, Maassluis alsmede de voorraad in de outlet in
Schiedam en voorraad van de voormalige winkel in Naaldwijk.
Voorraad winter 2017 (80% x inkoopwaarde € 570.762,00): € 456.609,60;
Voorraad zomer 2017: € 400.000,00;
Met de koper is afgesproken dat de oude voorraad zomer 2017) zou worden verkocht voor
30% van de inkoopwaarde en er achteraf een controle zou plaatsvinden op de aanwezige
voorraad. Vervolgens is gebleken dat op de voorraadlijst ten onrechte voor
€ 70.000,00 aan
retourgoederen stond vermeld, waarna overeengekomen is dat een korting op de oude
voorraad van € 30.000,00 zou worden verstrekt en er geen nacontrole meer zou plaatsvinden.
Behoudens de boedelbijdrage (20%) is de opbrengst afgedragen aan Mc Yawl.
De resterende voorraad (die niet verkocht is aan Roose B.V. en Zoef Investments B.V.) is voor
€ 4.750,00 excl. btw verkocht. Hierop rustte een pandrecht van MC Yawl.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Voorraad winter 2017 (20% van € 456.609,60): € 91.321,92 excl. btw;
Voorraad zomer 2017 (20% van € 400.000,00): € 80.000,00 excl. btw;

Resterende voorraad: € 950,00 excl. btw
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Nummer:
3.14

3

Datum:

16-03-2018

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Afgewikkeld.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Kasgeld: € 103.411,10
Restitutie waarborgsom huur: € 6.0500,00
Storting creditcards: € 3.792.70 (de curator dient nog uit te zoeken i.v.m. pandrecht op
vorderingen, op welke periode deze betaling toeziet).
Kasgeld incl. hoofdkantoor: € 106.848,64
Restitutie waarborgsommen: € 15.360,19
Overige restituties (verzekeringen, nuts e.d.): € 9.461,81
Op de boedelrekening is een bedrag ad € 19.796,04 gestort door de betaaldienst Paysquare.
Dit bedrag komt niet toe aan de boedel en zal verdeeld dienen te worden tussen MC Yawl en
Roose B.V. Het betreft een afdracht waar een pandrecht op rustte van MC Yawl alsmede staat
de betaaldienst nog op naam van Tuunte Fashion, waardoor de gelden bestemd voor Roose
na 24 augustus 2017 eveneens aan de boedel zijn afgedragen.
Overige restituties incl. verzekeringen (zie paragraaf 1.5): € 9.815,78.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie paragraaf 3.15.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
$IZLNNHOHQILQDQFLsOHUHODWLH7XXQWH)DVKLRQPHW YRRUPDOLJH ZLQNHOV0DDVVOXLV6FKLHGDP
Zoetermeer en Naaldwijk.
Zie paragraaf 6.4.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Tuunte Fashion en de Tuunte B.V.¶s hebben geen externe debiteuren. De aankopen werden
door de klanten in de winkels of webshop direct afgerekend.
Tuunte Fashion heeft vorderingen op de Tuunte B.V.¶s, door het leveren van zaken, diensten
en het uitlenen van personeel, daarentegen hebben de Tuunte B.V.¶s op Tuunte Fashion
vorderingen doordat zij de omzet hebben afgedragen aan Tuunte Fashion. De curator zal deze
rekening-courantverhoudingen in kaart brengen, waarbij de verwachting is dat Tuunte Fashion
per saldo vorderingen heeft op de Tuunte B.V.¶s. Mogelijk worden de faillissementen
geconsolideerd afgewikkeld, waarbij in dat geval de rekening-courantverhoudingen niet
hoeven te worden opgesteld.
Zie ook paragraaf 5.1.
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Nummer:
4.2

3

Datum:

16-03-2018

Opbrengst
N.v.t.

4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Zo nodig in kaart brengen rekening-courantverhoudingen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Het Tuunte concern had een krediet bij de ING Bank N.V. Voor dit krediet is De Holding
(mede) hoofdelijk aansprakelijk. De Holding is niet gefailleerd en heeft de vordering van de
ING Bank N.V. volledig voldaan, waardoor zij in de rechten van de ING Bank N.V. is
gesubrogeerd. De zekerheden betreffen een pandrecht op vorderingen (onder meer banksaldi
bij andere banken) en een pandrecht op roerende zaken (bedrijfsmiddelen en voorraden).
Mc Yawl heeft een financiering (leningen en een rekening-courant faciliteit) verstrekt aan De
Holding. De Holding heeft de middelen uit deze financiering doorgeleend aan Tuunte Fashion
en de Tuunte B.V.¶s. Tuunte Fashion en de Tuunte B.V.¶s zijn hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen uit de financieringsovereenkomsten tussen Mc Yawl en De
Holding.
MC Yawl heeft een vordering ingediend van € 18.307.870,36 en heeft een tweede pandrecht
(na de ING Bank N.V.) op vorderingen, voorraden en inventaris ten behoeve van de door haar
verstrekte kredietfaciliteit van € 2.760.000,00 en de verstrekte lening van € 9.200.000,00. Nu
de ING bank volledig is voldaan is het tweede pandrecht in rang opgeschoven naar een eerste
pandrecht.
De curator dient de hoogte van de vordering die MC Yawl heeft ingediend nog te controleren.

5.2

Leasecontracten
Voor zover bekend, alleen leasecontracten van auto¶VGH]H]LMQEHsLQGLJG

5.3

Beschrijving zekerheden
Zie paragraaf 5.1.

5.4

Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.1.

5.5

Boedelbijdragen
Zie paragraaf 3.8 en 3.13.
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Nummer:
5.6

3

Datum:

16-03-2018

Eigendomsvoorbehoud
Zie paragraaf 6.1.

5.7

Retentierechten
(Nog) geen beroep op gedaan.

5.8

Reclamerechten
(Nog) geen beroep op gedaan.

5.9

Werkzaamheden
$IZLNNHOHQILQDQFLsOHUHODWLH0F<DZOERHGHO

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De curator heeft na toestemming van de rechter-commissaris en advies van de
ondernemingsraad de winkels opengehouden. Voorafgaand aan deze toestemming heeft de
curator overleg gehad met de pandhouder (van de voorraad) en de navolgende afspraken
gemaakt:
- De boedel ontvangt een exploitatiebijdrage, niet zijnde een boedelkrediet van
€
100.000,00 excl. btw;
- De btw over de omzet na faillissement zal door de boedel worden afgedragen (de boedel
heeft € 200.000,00 als voorschot op deze afdracht ontvangen);
- Alle vaste kosten behoudens, huur, rente-financiering en personeelskosten worden
gegarandeerd door de pandhouder en als garantiekapitaal zal € 100.000,00 op een
gezamenlijke rekening door de pandhouder worden gestort;
- De eigendomsvoorbehouden worden afgekocht uit de opbrengst van de omzet;
- Van de omzet minus btw en kosten (waaronder afkoop eigendomsvoorbehouden) zal de
pandhouder 80% ontvangen en de boedel 20%;
- Ondanks dat de Tuunte B.V.¶s op het moment van de overeenkomst tussen pandhouder en
curator, nog niet waren gefailleerd wordt de omzet van de Tuunte B.V.¶s meegenomen in de
80%-20% regeling.
Over de periode na faillissement tot de verkoop van de activa is een omzet gegenereerd van
circa € 1.000.000,00 excl. btw. Nog niet alle kosten zijn in rekening gebracht, de afwikkeling
YDQGHHLJHQGRPVYRRUEHKRXGHQLVDIJHURQGRSppQOHYHUDQFLHUQD'H]HOHYHUDQFLHUZHLJHUW
een aanbetaling voor opdrachten te restitueren aan de boedel, en de curator heeft de
verplichting tot betaling om die reden opgeschort. De curator verwacht op korte termijn
overeenstemming te bereiken met deze leverancier. Nadien zal de eindafrekening tussen
pandhouder en boedel worden opgesteld. De verwachting is dat de boedelbijdrage uit deze
regeling circa € 80.000,00 zal bedragen. Op de boedelrekening is inmiddels een voorschot
voldaan in afwachting van de definitieve afrekening tussen pandhouder en boedel.
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Nummer:

3

Datum:

16-03-2018

De omzet over "de boedelperiode" bedroeg € 1.002.479,34 excl. btw. De kosten tijdens deze
"boedelperiode" bedroegen € 37.033,44 excl. btw. De eigendomsvoorbehouden zijn afgekocht
voor € 555.845,10 (mogelijk wordt de afkoop van het eigendomsvoorbehoud lager in verband
met een discussie met een leverancier).
Op grond van bovengenoemde gegevens bedraagt de boedelbijdrage 20% van de omzet
minus btw en kosten, derhalve totaal € 81.920,16 excl. btw.
De curator heeft nog geen overeenstemming bereikt met een leverancier, die
rechtsgeldig een eigendomsvoorbehoud heeft gevestigd. De curator heeft dit
eigendomsvoorbehoud erkend. Tuunte Fashion B.V. heeft voor faillissement een
aanbetaling gedaan op nog te leveren kleding aan deze leverancier en dit bedrag kan
verrekend worden met de vordering van de leverancier. Per saldo zal de boedel dan nog
ruim € 12.000,00 van deze leverancier ontvangen. De leverancier stelt dat zij schade
heeft geleden, maar ondanks verzoeken van de curator om de schade aan te tonen blijft
deze leverancier in gebreke met een onderbouwing van de schade en zal de curator -na
overleg met de rechter-commissaris- nadere actie ondernemen tegen deze leverancier.
De curator heeft met de pandhouder de afspraak gemaakt om de verpande voorraad
kleding tegen een boedelbijdrage in de winkels te verkopen (oneigenlijke lossing).
Gezien de uitspraak van de Hoge Raad (Geddes/Gilmore ECLI:NL:HR:2017:3149) is de
btw over de verkoop tijdens de boedelperiode een niet verifieerbare schuld. De curator
heeft de uitspraak aan de fiscus voorgelegd en de fiscus erkent dat de btw over de
boedelperiode een niet verifieerbare schuld is. Wel heeft de fiscus bezwaar gemaakt
tegen het voornemen van de curator om de omzet van de niet gefailleerde Tuunte B.V.'s
4, 8 en 11 mee te nemen in deze regeling. Dit betekent dat deze btw door de nog
bestaande fiscale eenheid Tuunte Holding B.V. dient te worden aangegeven en
afgedragen.
Per saldo betekent dit dat er een extra baten (boedelbijdrage) van € 164.143,81 excl. btw
is gerealiseerd over de periode van 8 augustus 2017 tot en met 24 augustus 2017.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Exploitatiebijdrage: € 100.000,00 excl. btw.
In het volgende verslag zal de precieze omzet, de kosten en de verdeling tussen pandhouder
en boedel worden weergegeven.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Opstellen eindafrekening pandhouder/boedel.
De curator verwacht in het volgende verslag de precieze eindafrekening te kunnen geven.
Afwikkelen discussie met leverancier onder eigendomsvoorbehoud en verrekening
vooruitbetaalde order.
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6.4
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Datum:

16-03-2018

Doorstart: Beschrijving
Biedingen en biedingsproces
De curator heeft na ondertekening en ontvangst van geheimhoudingsverklaringen en na
advies van de ondernemingsraad een bid-book naar vijf partijen gezonden. De curator heeft
YHUYROJHQVPHWGULHJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQppQRIPHHUGHUHPDOHQJHVSURNHQ'LWKHHIW
geleid tot vier biedingen (een bieding van een partij waar de curator alleen telefonisch een
gesprek mee heeft gevoerd). De biedingen zijn afgestemd met de pandhouder, alsmede met
de eigenaar van de rechten op de naam Tuunte (Tuunte Branding B.V.) en de eigenaar van de
ODEHOVHQPHUNHQ :+H7%9 (HQDDQWDOSRWHQWLsOHJHJDGLJGHQZHQVWHQDOOHHQGHDFWLYDWH
kopen als zij ook de labels, merken en de naam konden voeren. Deze intellectuele
eigendomsrechten behoorden niet tot de boedel.
Op basis van de biedingen is gekozen voor de bieding van Roose B.V. en Zoef Investments
B.V., nader te noemen: ³koper´Deze bieding was financieel de beste bieding en bood de
meeste garanties voor het openhouden van een substantieel deel van de winkels.
'HEHODQJULMNVWH ILQDQFLsOH DIVSUDNHQXLWGHRYHUHHQNRPVWPHWNRSHU]LMQYRRUGHERHGHOV
van Tuunte Fashion en de Tuunte B.V.¶s (naast verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad, zie
onder meer de paragrafen 3.7 en 3.12) de navolgende:
Goodwill inclusief overname geplaatste orders: € 95.000,00
Overbruggingsbijdrage overname, inclusief overname operationele kosten:
€
232.200,00.
De koper zal een bijdrage leveren voor de kosten van de overgang als overbruggingsbijdrage
en de curator verwacht dat aan de boedel een bedrag van minimaal € 232.200,00 voor deze
kosten zal worden voldaan. De koper heeft dit bedrag als voorschot betaald.
In de bovengenoemde activatransactie is door Mc Yawl ook haar eigendom (onder meer de
inventaris) die door Tuunte Fashion en de Tuunte B.V.¶s van Mc Yawl was gehuurd betrokken,
maar de koop/verkoop valt net als de koop/verkoop van intellectuele eigendomsrechten buiten
het bereik van de faillissementen.
Naast de verkoopsom heeft de koper zich jegens de curator verbonden om 35 werknemers
een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Aan deze verplichting is door de koper inmiddels
ruimschoots voldaan.
De curator heeft inmiddels de overbruggingsbijdrage inclusief operationele kosten met Roose
B.V. en Zoef Investments afgerekend. Totaal is aan overbruggingsbijdrage € 309.840,40 excl.
btw betaald. Een gedeelte van dit bedrag ad € 13.722,07 excl. btw is aangewend voor
betalingen namens Roose B.V.
Het is de curator gebleken dat na medio december 2017 nog bedragen zijn gestort bij de
betaaldienst PaySquare. Het account staat nog op naam van Tuunte Fashion B.V.,
terwijl de stortingen betrekking hebben op verkopen van kleding door Roose B.V. De
curator is in afwachting van opgave van PaySquare, zodat de gelden kunnen worden
overgeboekt en het account kan worden gesloten.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie paragraaf 6.4.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Zie paragraaf 6.4.
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Nummer:
6.7

3

Datum:

16-03-2018

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie paragraaf 3.8 en 3.13.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
$IZLNNHOHQILQDQFLsOHUHODWLHNRSHUERHGHO
De curator dient de account PaySquare nog af te wikkelen. Voorts aan Roose een
doorbetaling te verrichten van pinbetalingen die op een bankrekening van Tuunte
Fashion B.V. na 24 augustus 2017 zijn bijgeschreven, waarna de laatste ING-rekening
kan worden opgeheven.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 van Tuunte Fashion is op 31 augustus 2016 gedeponeerd. De
jaarrekening 2015 van Tuunte 1 je ziet er goed uit B.V. is op 29 september 2016 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In de laatst gedeponeerde jaarrekening (2015) van Tuunte Fashion heeft de accountant
JHUHGHWZLMIHOJHXLWRYHUGHFRQWLQXwWHLWYDQGHRQGHUQHPLQJ

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
'HFXUDWRU]DOQDGHURQGHU]RHNGRHQQDDUEHWDOLQJHQDDQGHSHUVRQDOKROGLQJYDQppQ
van de bestuurders. De curator zet vraagtekens bij deze betalingen gebaseerd op een
managementovereenkomst tussen Tuunte Fashion B.V. en de personal holding.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
Van paulianeus handelen is (vooralsnog) niet gebleken.
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Nummer:
7.7
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Datum:

16-03-2018

Werkzaamheden
Nader onderzoek.
Zie paragraaf 7.5.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Algemene faillissementskosten, UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet
bekend.
Huurpenningen na datum faillissement ingediend tot 28 september 2017: € 72.131,91
Huurpenningen na datum faillissement ingediend tot 17 december 2017: € 135.873,17
UWV: € 733.887,20
Huurpenningen na datum faillissement ingediend tot 15 maart 2018: € 148.244,78.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 338.777,00
€ 854.501,00
€ 854.841,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
€ 171.504,41

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.
€ 2.168,78

8.5

Aantal concurrente crediteuren
51
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108
110
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 266.988,08
€ 318.695,19
€ 422.656,63

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
Inventariseren crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
N.v.t.
108 ex-werknemers van Tuunte Fashion zijn een procedure begonnen tegen Roose B.V., Zoef
Investments, Tuunte 1, 4 en 8 je ziet er goed uit B.V., en tegen de curator van Tuunte Fashion
en de Tuunte B.V.'s.

9.2

Aard procedures
N.v.t.
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Nummer:

3

Datum:

16-03-2018

Verzoekschriftprocedure bij rechtbank Gelderland, sector kanton.
Verzoekers stellen dat zij niet feitelijk in dienst waren bij Tuunte Fashion, maar bij de Tuunte
B.V.'s en dat er sprake is van een pre-packsituatie. Volgens de gemachtigde van verzoekers
is: "de curator niet de eerste aangesprokene, maar wordt de curator meegenomen in de
subsidiaire vorderingen".
De curator heeft voorafgaand en na het uitbrengen van het verzoekschrift aan (de
gemachtigde) van verzoekers aangegeven, dat verzoekers uitgaan van verkeerde feiten. De
werknemers waren allemaal in dienst bij Tuunte Fashion en niet bij de Tuunte B.V.'s en voor 8
augustus 2017 heeft de curator geen gesprek gevoerd met Roose B.V. en/of Zoef
Investements over een doorstart. De curator heeft na 8 augustus 2017 met meerdere partijen
gesproken over een mogelijke doorstart. De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag,
met name de inleiding en paragraaf 6.4. Nu verzoekers niet zijn overtuigd door deze
argumenten, zal de curator verweer voeren.
9.3

Stand procedures
N.v.t.
De curator zal een verweerschrift indienen, waarna een mondelinge behandeling zal
plaatsvinden.
De rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2018:447) heeft op 1 februari 2018 uitspraak
gedaan. De kantonrechter heeft een aantal verzoekers niet ontvankelijk verklaard en alle
vorderingen van de andere verzoekers afgewezen met veroordeling van de verzoekers
in de proceskosten. De hoger beroepstermijn staat nog open, maar de curator verwacht
QLHWGDWppQRIPHHUGHUHYHU]RHNHUVLQKRJHUEHURHS]XOOHQNRPHQ

9.4

Werkzaamheden
Geen.
Zie paragraaf 9.3.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nummer:
10.2

3

Datum:

16-03-2018

Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode zich vooral richten op de navolgende punten:
DIZLNNHOHQYDQGHILQDQFLsOHUHODWLHV0F<DZOERHGHO
- afwikkelen Roose B.V., Zoef Investments B.V/boedel;
- afwikkelen van de huurrelaties en oplevering van de gehuurde panden;
- afwikkelen van het eigendomsvoorbehoud.
- overleg met de belastingdienst.
DIZLNNHOHQILQDQFLsOHUHODWLH7XXQWH)DVKLRQPHW YRRUPDOLJH ZLQNHOV0DDVVOXLV
Zoetermeer, Schiedam en Naaldwijk.
- afwikkelen relatie Tuunte Fashion met niet gefailleerde Tuunte B.V.'s.
De curator zal de komende verslagperiode zich vooral richten op de navolgende punten:
DIZLNNHOHQODDWVWHSXQWHQYDQGHILQDQFLsOHUHODWLHV0&<DZOERHGHO
- afwikkelen van de huurrelaties, met name discussies afronden over bankgarantie en
waarborgsom;
- afwikkelen van het eigendomsvoorbehoud.
- overleg met de belastingdienst.
- verweer voeren in procedure bij rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
De curator zal de komende verslagperiode zich vooral richten op de navolgende punten:
DIZLNNHOHQODDWVWHSXQWHQYDQGHILQDQFLsOHUHODWLHV0&<DZOERHGHOHQ5RRVHERHGHO
- afwikkelen van het eigendomsvoorbehoud;
- onderzoek betaling t.a.v. managementovereenkomst.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie c.q. afwikkeling faillissement (zie
ook paragraaf 10.2).
Zie paragraaf 10.2.
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