
 

 

 

 

 

 

OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON  

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW 

 

 

In de faillissementen van: 

 

de besloten vennootschap 

SPINDER BIKE CARRIERS B.V., tevens handelend onder de namen 

SPINDER FIETSENDRAGERS, SPINDER FAHRRADTRÄGER en SPINDER CAR ADDS 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen, 

aan het adres Jupiter 10 J (8448 CD), 

Faillissementsnummer : F 13/201 

Saldo boedelrekening : € 87.597,96 

 

en 

 

de besloten vennootschap 

SPINDER GROUP B.V. 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen, 

aan het adres Jupiter 10 J (8448 CD), 

Faillissementsnummer : F 13/202 

Saldo boedelrekening : € 0 

 

Datum uitspraak  : 4 juni 2013 

Rechter-Commissaris : mr. J. Smit 

Curator : mr. W.H.M. Cnossen 

 

Verslagnummer : 3 

Verslagperiode : 19 oktober 2013 t/m 31 januari 2014 

Bestede uren in verslagperiode : 122 

Bestede uren in totaal : 431,5 

 

Datum : 3 februari 2014 
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Spinder Bike Carriers B.V. (F 13/201) en Spinder Group B.V. (F 13/202) 

Inleiding 

De tekst van het vorige verslag is, behalve voor de onderdelen die volledig zijn afgewikkeld 

en waarvoor wordt verwezen naar een vorig verslag, gehandhaafd. Daar waar dit verslag 

aanvullingen of wijzigingen bevat is dit cursief in de tekst verwerkt. 

 

1. Uitspraak faillissement 

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden d.d. 4 juni 2013 zijn de beslo-

ten vennootschappen Spinder Bike Carriers B.V. en Spinder Group B.V. beide statutair gevestigd 

te (8448 CD) Heerenveen aan de Jupiter 10-J, in staat van faillissement verklaard met benoeming 

van mr. J. Smit tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. W.H.M. Cnossen tot curator. 

 

De vennootschappen zullen hierna gezamenlijk, in enkelvoud, worden aangeduid als: ‘’Spinder’’. 

 

2. Activiteiten onderneming 

Spinder exploiteerde een onderneming die zich bezighield met de ontwikkeling en verkoop van 

fietsendragers.  

 

3. Reden voor de aanvraag 

Op 5 juni 2013 heeft de curator een eerste bespreking gevoerd met de bestuurder van Spinder, 

de heer H.F.M. de Quay en zijn adviseur. Tijdens dit gesprek heeft de heer De Quay aangegeven 

dat  de omzet van Spinder onder druk is komen te staan door het wegvallen van een grote klant 

begin 2013. Door het verlies van deze klant is de omzet van Spinder teruggelopen, hetgeen ge-

leid heeft tot een gebrek aan liquiditeit. Uiteindelijk heeft de algemene vergadering van aandeel-

houders zich genoodzaakt gezien tot de eigen aangifte van het faillissement, aldus de heer De 

Quay 

 

Na een eerste onderzoek in de (financiële) administratie lijkt de teruggelopen omzet  de directe 

oorzaak van het faillissement te zijn. Deze conclusie is echter nog voorlopig. Nader onderzoek in 

de administratie vindt in de komende verslagperiode plaats.   

 

4. Eerste werkzaamheden 

Zie verslag 1. 
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In de verslagperiode heeft de curator (samengevat): 

- De incasso van de debiteuren voortgezet; 

- De discussie met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden en retentierechten 

voortgezet; 

- De huurovereenkomst beëindigd; 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie 

Zie verslag 1. 

 

1.2 Winst en verlies 

 

Inmiddels heeft de curator de navolgende gegevens kunnen achterhalen: 

 

In euro’s 2010 2011 2012 

Group     200.811 -/- 2.566.644 -/-   100.796 

Bike Carriers -/- 146.540 -/- 1.203.265 -/- 1.645.328 

 

1.3  Balanstotaal 

In euro’s 2010 2011 2012 

Group 3.375.447 1.398.070 - 

Bike Carriers 2.241.479 1.812.027 - 

 

1.4  Lopende procedures 

Zie verslag 1. 

 

1.5  Verzekeringen 

Zie verslag 2. 

 

1.6  Huur 

Zie verslag 2. 
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1.7  Achtergronden en oorzaken faillissement 

Zie verslag 1. 

 

2.  Personeel 

 

2.1  Aantal ten tijde van faillissement 

Zie verslag 1. 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 

Zie verslag 1. 

2.3  Datum ontslagaanzegging 

Zie verslag 1. 

 Werkzaamheden 

 

3.  Activa  

 

Onroerende zaken 

Niet van toepassing. 

3.1  Beschrijving 

3.2  Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4  Boedelbijdrage 

 

 Werkzaamheden 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5  Beschrijving 

Voor de reeds te gelde gemaakte bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar verslag 1. 

 

Voorraden: 

De voorraden van curandae zijn verdeeld over diverse locaties in Nederland. Inmiddels (verslag-

periode 2) heeft de curator deze locaties kunnen terugbrengen tot drie, de voorraden bij de trans-

porteur in Heerenveen, de voorraden bij een producent in Ommen en de voorraden bij een produ-

cent in Haarlem. In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse aanspraken afgewikkeld. In de 
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komende verslagperiode (verslagperiode 3) verwacht de curator de eigendomsvoorbehouden vol-

ledig te kunnen afwikkelen.  

De curator heeft in verslagperiode 3 de discussie met (de raadsman van) de leverancier te Om-

men en (de raadsman van) de leverancier te Haarlem. 

Bij de levering van de bedrijfsmiddelen aan de koper  is geconstateerd dat een gedeelte van de 

mallen en matrijzen zich nog bij de leverancier van de mallen en matrijzen bevond. Deze leveran-

cier verkeert (eveneens) in staat van faillissement. De (curator van de) leverancier stelde zich in 

eerste instantie op het standpunt dat de mallen en matrijzen op grond van het bedongen eigen-

domsvoorbehoud aan de leverancier toebehoorden. Na een korte discussie heeft de (curator van 

de) leverancier het eigendomsrecht van Spinder erkend en de mallen en matrijzen vrijgegeven 

(afgewikkeld).    

 

Voorts heeft  de curator geconstateerd (verslagperiode 2) dat  een voorraad van ca. 600 fietsen-

dragers in consignatie is gegeven. In verband met het faillissement heeft de wederpartij de con-

signatieovereenkomst ontbonden waardoor deze fietsendragers alsnog door de curator te gelde 

gemaakt dienen te worden. De curator verwacht in de komende verslagperiode (3) deze fietsen-

dragers te gelde te kunnen maken.  

Nader onderzoek in verslagperiode 3 heeft uitgewezen dat het aantal fietsendragers geen 600 

maar slechts 141 betrof. Vervolgens heeft de curator, met toestemming van de rechter-

commissaris en in overleg met de bank, overeenstemming bereikt met de koper van de overige 

activa over een verkoopprijs van € 5.000,--. Bij deze transactie is een boedelbijdrage van 10% 

bedongen. 

 

3.6 Verkoopopbrengst 

Zie verslag 1. 

3.7  Boedelbijdrage  

Zie verslag 1. 

3.8  Bodemvoorrecht Fiscus 

Zie verslag 1. 

 

Werkzaamheden 

 

Voorraden/onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 
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Zie verslag 1. 

3.10  Verkoopopbrengst 

Zie verslag 1. 

3.11  Boedelbijdrage 

Zie verslag 1. 

Werkzaamheden 

 

Andere activa 

3.12  Beschrijving  

Zie verslag 1. 

 

3.13  Verkoopopbrengst 

Zie verslag 1. 

 

3.14 Boedelbijdrage 

Zie verslag 1. 

 

Werkzaamheden 

 

4.  Debiteuren 

 

4.1  Omvang debiteuren 

De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 179.156,43.  

 

4.2  Opbrengst 

In de komende verslagperiodes wordt verslag gedaan van de incasso opbrengsten.  

 

4.3  Boedelbijdrage 

De curator is met de bank een boedelbijdrage van 10% overeengekomen voor de eerste incasso-

ronde. 

 

Werkzaamheden 

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en de bank  
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De curator heeft de incasso van de debiteuren voortgezet. De curator verwacht in de komende 

verslagperiode tot een voorlopige afrekening te kunnen komen. 

 

5.  Bank/zekerheden 

 

5.1  Vorderingen van bank(en) 

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft een totale vordering van € 2.300.162,82  

ingediend. 

 

5.2  Leasecontracten 

Zie verslag 2 (afgewikkeld). 

 

5.3  Beschrijving zekerheden 

De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft aangegeven over de volgende zekerheden te 

beschikken:  

 

- Verpanding van de intellectuele eigendommen, waaronder, maar niet beperkt tot: ieder oc-

trooi, patent, domeinnaam, databaserecht, auteursrecht, merkrecht, handelsnaam, beeld-

merk know how, ontwerp of vergelijkbaar recht; 

- Verpanding van de inventaris, voorraden en vorderingen op derden; 

- Garantie van de Staat der Nederlanden uit hoofde van een vaste borgtocht; 

- Garantie van de Stichting Garantiefonds Rabobank uit hoofde van een vaste borgtocht. 

 

5.4  Separatistenpositie 

Niet van toepassing. 

 

5.5  Boedelbijdragen 

Niet van toepassing. 

 

5.6  Eigendomsvoorbehoud 

In de afgelopen verslagperiode (1)  hebben vier crediteuren een beroep gedaan op een eigen-

domsvoorbehoud. Deze goederen liggen opgeslagen bij de transporteur die zich beroept op een 

pand- en/of  retentierecht. In de komende verslagperiode zal de curator de aanspraken beoorde-

len en afwikkelen. 
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In de verslagperiode (2) heeft de curator een groot deel van de aanspraken afgewikkeld. Omdat 

de voorraden zich op verschillende locaties door het hele land bevinden neemt deze afwikkeling 

meer tijd in beslag dan gebruikelijk. In de komende verslagperiode zal de curator zijn werkzaam-

heden voortzetten.  

 

In de komende verslagperiode zal de curator de resterende aanspraken afwikkelen. 

 

5.7  Reclamerechten 

Niet van toepassing. 

 

5.8  Retentierechten 

Niet van toepassing. 

 

Twee crediteuren hebben zich beroepen op een retentierecht. In de komende verslagperiode zal 

de curator de discussie omtrent het retentierecht voortzetten.  

 

Werkzaamheden 

De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht.  

 

6.  Doorstart/voortzetten 

 

Voortzetten 

6.1  Exploitatie/zekerheden 

Niet van toepassing.  

6.2  Financiële verslaglegging 

Zie paragraaf 6.1. van dit verslag. 

 

 Werkzaamheden 

 

Doorstart 

6.3  Beschrijving 

Zie hiervoor onder Inleiding van dit verslag. 
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6.4  Verantwoording 

6.5  Opbrengst 

6.6  Boedelbijdrage 

 

Werkzaamheden 

 

7.  Rechtmatigheid 

 

7.1  Boekhoudplicht 

De boekhouding wordt nog (verder) onderzocht. Na afronding van het onderzoek kan een oordeel 

worden gegeven of het bestuur heeft voldaan aan de boekhoudplicht.  

De curator heeft nog geen volledige toegang tot de administratie van curanda waardoor het on-

derzoek nog niet kan worden afgewikkeld. 

 

7.2  Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 2 februari 2013, derhalve niet tijdig; 

De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 29 juli 2011, derhalve tijdig; 

De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 1 november 2010 derhalve tijdig; 

De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 12 januari 2010 derhalve tijdig. 

 

7.3  Goedkeurende verklaring accountant 

Zie verslag 1.  

 

7.4  Stortingsverplichting aandelen 

De stortingsverplichting op de aandelen zal in de komende verslagperiode worden onderzocht 

(zie hiervoor onder paragraaf 7.1). 

 

7.5  Onbehoorlijk bestuur 

De curator kan in dit verslag nog geen conclusies trekken ten aanzien van eventuele bestuur-

dersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiode(s) zal het onderzoek worden vervolgd (zie 

hiervoor onder paragraaf 7.1). 
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7.6 Paulianeus handelen 

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het 

zicht van het faillissement zal nog worden gedaan (zie hiervoor onder paragraaf 7.1). 

 

Werkzaamheden 

In de verslagperiode is de curator doende geweest om de financiële gegevens vanuit de ‘cloud’ te 

kunnen inzien. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met het IT-bedrijf dat deze diensten aanbood 

om toegang te krijgen tot de administratie in de cloud. Hiervoor wordt ten behoeve van de financi-

ele medewerkers van de curator een werkplek gecreëerd op het kantoor van het IT-bedrijf. Zodra 

deze werkplek is gecreëerd zal de curator het boekenonderzoek voortzetten.  

De curator heeft in verslagperiode 3 nog geen volledige toegang tot de administratie van curanda 

verkregen waardoor het onderzoek nog niet kan worden afgewikkeld. Kort voor de indiening van 

dit verslag heeft de curator de volledige toegang tot de administratie gekregen.  

 

8.  Crediteuren 

 

8.1  Boedelvorderingen 

De boedelvorderingen in de onderhavige faillissementen beperkt blijven tot de gebruikelijke.  

 

8.2  Preferente vorderingen van de Fiscus 

De Fiscus heeft haar vordering nog niet aangemeld (ongewijzigd). 

 

8.3  Preferente vorderingen van het UWV 

 

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend: 

 Bedrag in euro’s   

Spinder Bike Carriers B.V. 3.121,59 (hoog preferent) 18.162,99 (laag preferent) 

Spinder Bike Group B.V. 0 (ongewijzigd) 0 (ongewijzigd) 

 

 

8.4  Overige preferente crediteuren 

Bij de curator zijn geen overige preferente crediteuren bekend. 
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8.5  Aantal concurrente crediteuren 

De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de gele-

genheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden 

hebben de navolgende aantallen concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verifica-

tie aangemeld.  

 

Spinder Bike Carriers B.V. 60 

Spinder Bike Group B.V. 3 (ongewijzigd) 

 

8.6  Bedrag concurrente crediteuren 

Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast per vennootschap als volgt: 

 

 Bedrag in euro’s 

Spinder Bike Carriers B.V. 1.478.196,89 

Spinder Bike Group B.V. 2.300.655,94 (ongewijzigd) 

  

8.7  Verwachte wijze van afwikkeling 

 

 Werkzaamheden 

De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en aangeschreven. 

 

9.  Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

De curator is niet bekend met lopende procedures (ongewijzigd). 

 

9.2 Aard procedure 

9.3 Stand procedure 

 

 Werkzaamheden 
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10. Overig 

 

10.1  Termijn afwikkeling faillissement 

Het onderzoek naar de oorzaken van en de achtergronden bij het faillissement alsook het onder-

zoek naar bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase. 

De curator kan daarom nog niet aangeven op welke termijn de faillissementen kunnen worden 

afgewikkeld (ongewijzigd).  

 

10.2  Plan van aanpak 

De curator zal de hiervoor in het verslag genoemd actiepunten en  onderzoeken in de komende 

verslagperiode(s) voortzetten). 

 

10.3  Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal in mei 2014 bij de rechtbank worden ingediend. 

 

  

3 februari 2014 mr. W.H.M. Cnossen 

 curator 

 

 

Bijlagen:   

1. Spinder Bike Carriers B.V.:  

lijst van voorlopig erkende crediteuren + tussentijds financieel verslag  

2. Spinder Bike Group B.V.:  

lijst van voorlopig erkende crediteuren + tussentijds financieel verslag  

 

 

 
Dommerholt Advocaten 
Mr. W.H.M. Cnossen 
Postbus 225 
8440 AE  Heerenveen 
tel: 0513-433 441 
fax: 0513- 433 421 
email: insol-heerenveen@dommerholt.nl 


