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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Horeca Home B.V. 21-01-2022 
 1

Simonsplein 12A
7001 BM Doetinchem
KvK: 82861382

De vennootschap is op 21 mei 2021 opgericht.

21-01-2022 
 1

Exploiteren van een restaurant. 21-01-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 145.562,74 € -50.146,19 € 50.619,02

De cijfers 2021 betreffen conceptcijfers. 21-01-2022 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 17-10-2022
Insolventienummer F.05/21/270
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000211849:F001
Datum uitspraak 21-12-2021

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr M. Timmer

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=cfce77ca-5862-ec11-a860-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=e8fff27b-6460-e511-80c6-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

14
21-01-2022 

 1

€ 4,38
21-01-2022 

 1

€ 26.462,24
25-04-2022 

 2

€ 26.462,24
25-07-2022 

 3

€ 26.462,24
17-10-2022

 4

van 

21-12-2021

t/m 

20-1-2021

21-01-2022 
 1

van 

21-1-2022

t/m 

24-4-2022

25-04-2022 
 2

van 

25-4-2022

t/m 

24-7-2022

25-07-2022 
 3

van 

25-7-2022

t/m 

16-10-2022

17-10-2022
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 19 uur 9 min

2 11 uur 18 min

3 4 uur 48 min

4 4 uur 51 min

totaal 40 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 Horeca Home B.V. is Enklaar Horeca
B.V. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer M. Enklaar enig
aandeelhouder en bestuurder.

Enklaar Horeca B.V. is eveneens op 21 december 2021 in staat van
faillissement verklaard (C/05/21/272 F).

21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

De verzekeringen zijn opgezegd of zullen op de korst mogelijke termijn worden
opgezegd (het pand is nog niet ontruimd en opgeleverd).

21-01-2022 
 1

De verzekeringen zijn beëindigd. 25-04-2022 
 2

Niet van toepassing. Enklaar Horeca B.V. huurde het pand aan het Simonsplein
12A te Doetinchem.

21-01-2022 
 1

De oorzaak van het faillissement is een direct gevolg van de maatregelen met
betrekking tot het coronavirus. De exploitatie is in de zomer van 2021 gestart
en volgens de bestuurder is door de coronasituatie de gehoopte omzet
uitgebleven. Daarnaast zou er door een derde een financiering worden
verstrekt voor de aanloopkosten, welke financiering (grotendeels) is
uitgebleven.

21-01-2022 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 

14

Toelichting 

Volgens de administratie van curanda waren er ten tijde van het faillissement
14 personeelsleden in dienst.

Daarnaast is het de curator gebleken dat, met betrekking tot een achttal
werknemers die reeds uit dienst zouden zijn getreden, er geen ontslagbrieven
en/of andere stukken aanwezig waren in de administratie, waaruit bleek dat
de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig waren beëindigd. De curator heeft
deze arbeidsovereenkomsten (alsnog) opgezegd.

21-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-01-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

27-12-2021 22

totaal 22

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.

21-01-2022 
 1

3. Activa

Niet van toepasssing. 21-01-2022 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Geen. 21-01-2022 
 1

De curator heeft diverse activa, waaronder restaurant meubilair en
keukeninrichting aangetroffen. In opdracht van de curator is de activa
getaxeerd. De curator heeft diverse opkopers inclusief de verhuurder
aangeschreven en inmiddels hebben een aantal partijen de activa bezichtigd.

21-01-2022 
 1

Uiteindelijk hebben twee partijen een bieding een uitgebracht. Na
onderhandelingen en met toestemming van de rechter-commissaris is de
inventaris + voorraad verkocht voor een bedrag ad € 22.950,00 excl. btw.

25-04-2022 
 2

Aanwezig. 21-01-2022 
 1

verkoop bedrijfsmiddelen.
21-01-2022 

 1

Afgewikkeld. 25-04-2022 
 2

Door de curator is voorraad aangetroffen, waaronder kratten frisdrank, dozen
wijn en vaten en/of fusten bier. De voorraad is in opdracht van de curator
getaxeerd.

Voorts is door de curator een zeer beperkte hoeveelheid houdbare
etenswaren aangetroffen. Doordat de houdbaarheidsdatum van een groot
deel van deze etenswaren ten tijde van het faillissement al was verlopen en/of
de verpakkingen geopend waren, zijn deze etenswaren vernietigd.

21-01-2022 
 1

Zie paragraaf 3.3. 25-04-2022 
 2

verkoop voorraad.
21-01-2022 

 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

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

(vooralsnog) niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

geen. 21-01-2022 
 1

4. Debiteuren

Ten tijde van het faillissement waren er geen debiteuren aanwezig. 21-01-2022 
 1

Geen. 21-01-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Ten tijde van het faillissement was er op de bankrekening bij de ING Bank N.V.
een positief saldo aanwezig van € 4,38.

21-01-2022 
 1

Het is de curator gebleken dat er met betrekking tot een tweetal pinapparaten
een lease-/huurovereenkomst bestond. De curator heeft de pinapparaten
geretourneerd.

21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1



5.4 Separatistenpositie

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

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 21-01-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 21-01-2022 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 21-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-01-2022 
 1

in kaart brengen leaseovereenkomsten/eigendomsvoorbehouden.
21-01-2022 

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De activiteiten waren ten tijde van het faillissement al
gestaakt.

21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Geen. 21-01-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. Er hebben zich geen potentiele doorstartkandidaten
gemeld.

21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

21-01-2022 
 1

Geen. 21-01-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de
administratie.

21-01-2022 
 1

De curator heeft het onderzoek naar de administratie nog niet afgerond. 25-04-2022 
 2

Het is de curator gebleken dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet de meest
recente administratie heeft mogen ontvangen. De curator heeft de (indirect)
bestuurder gevraagd dit na te kijken. Voorts heeft de curator de (indirect)
bestuurder verzocht over een aantal boekingen/mutaties duidelijkheid te
verschaffen.

25-07-2022 
 3



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

8.1 Boedelvorderingen

De (indirect) bestuurder heeft naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld
door de curator schriftelijk gereageerd. De curator heeft aan de (indirect)
bestuurder verzocht om zijn reactie te onderbouwen aan de hand van
bewijsstukken, hetgeen tot op heden niet (dan wel onvoldoende) is gebeurd.
Op korte termijn zal er een bespreking met de (indirect) bestuurder
plaatsvinden over de administratie van curanda, meer in het bijzonder over
enkele specifieke boekingen/mutaties.

17-10-2022
 4

Niet van toepassing. De onderneming is pas in mei 2021 opgericht. 21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

De aandelen zijn volgestort. 21-01-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

21-01-2022 
 1

In onderzoek
21-01-2022 

 1

onderzoek administratie.
21-01-2022 

 1

8. Crediteuren

Toelichting 
21-01-2022 



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

Algemene faillissementskosten alsmede de vordering van het UWV (salaris
over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

 1

Toelichting 

UWV: € 10.849,97

25-07-2022 
 3

€ 13.611,00
21-01-2022 

 1

€ 20.898,00
25-04-2022 

 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

21-01-2022 
 1

€ 7.597,78
25-07-2022 

 3

Toelichting 

(nog) niet van toepassing.

21-01-2022 
 1

6
21-01-2022 

 1

9
25-04-2022 

 2

11
25-07-2022 

 3

12
17-10-2022

 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 5.285,56
21-01-2022 

 1

€ 13.042,05
25-04-2022 

 2

€ 13.648,39
25-07-2022 

 3

€ 14.189,44
17-10-2022

 4

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
welke w ijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

21-01-2022 
 1

inventariseren crediteuren.
21-01-2022 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 21-01-2022 
 1

Geen. 21-01-2022 
 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 de verkoop van de activa verder
ter hand nemen, onderzoek doen naar de administratie, nader beoordelen van
lease- en/of eigendomsvoorbehouden alsmede de crediteuren nader
inventariseren.

21-01-2022 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie verder oppakken.

25-04-2022 
 2

Zoals in paragraaf 7 is weergegeven heeft de curator, ten aanzien van de
boekhouding, enkele vragen gesteld aan de (indirect) bestuurder. De
bestuurder heeft hierop summier gereageerd, maar de curator is nog in
afwachting van onderliggende stukken.

25-07-2022 
 3

Op korte termijn zal er met de (indirect) bestuurder een bespreking
plaatsvinden. Mede aan de hand van deze bespreking zal de curator een
definitief standpunt innemen en zijn bevindingen voorleggen aan de rechter-
commissaris.

17-10-2022
 4

Over de termijn van afw ikkeling kan nog weinig worden vermeld. 21-01-2022 
 1

De curator verwacht dat het faillissement van Horeca Home B.V. in de komende
verslagperiode kan worden voorgedragen voor afw ikkeling.

25-07-2022 
 3

17-1-2023 17-10-2022
 4

Bijlagen
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