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Openbaar verslag 12

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 4 juli 2014 zijn de besloten vennootschappen Home
Construct B.V. en Nederlandse Recreatiegroep B.V., beide statutair gevestigd te Zwolle,
kantoorhoudende te (8447 SN) Heerenveen aan het adres Innovatielaan 7, in staat van faillissement
verklaard. Gelijktijdig met het uitspreken van de faillissementen is de behandeling overgedragen aan
de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, met benoeming van mr. H.J. Idzenga tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr. W.H.M. Cnossen tot curator.
De gefailleerde vennootschappen zullen verder in dit verslag (gezamenlijk) worden aangeduid als
“Home Construct”.
Activiteiten onderneming
Home Construct exploiteert een onderneming die chalets fabriceert en verkoopt.
Omzetgegevens
Home Construct B.V.
2011
Omzet € 1.577.625
2012
Omzet € 2.392.184
Nederlandse Recreatie Groep B.V.
2011
Omzet € 127.158
2012
Omzet € 247.158
De conceptstukken over 2013 waren volgens opgave van de bestuurder ten tijde van het faillissement
nog niet opgemaakt (ongewijzigd).
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2014 waren gemiddeld 25 personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
€ 15.732,67
Verslagperiode
1 april 2017 t/m 30 juni 2017
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 5,7

Bestede uren totaal
Bestede tijd: 780,4
Toelichting
Op 4 juli jl. heeft een eerste bespreking met het bestuur plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn
de achtergronden en de gang van zaken van het faillissement besproken.
Kort na datum faillissement hebben drie (serieus) geïnteresseerde partijen zich bij de curator gemeld
voor de overname van de activiteiten en activa van Home Construct. Omdat ten tijde van het
faillissement de activiteiten van Home Construct reeds waren gestaakt, was het van belang de
verkoop van de activiteiten en activa zo spoedig mogelijk ter hand te nemen ten einde nog een
doorstart te kunnen realiseren.
Ten tijde van de indiening van dit verslag was de overeenkomst met de hoogste bieder nog niet
geformaliseerd, daarom zal de curator in het volgende verslag uitgebreid verslag doen van het
verkoopproces, de biedingen en de opbrengst voor de boedel.
Op de dag dat het faillissement is uitgesproken heeft de curator contact opgenomen met het UWV om
afspraken te maken over een personeelsbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 9
juli 2014 ten kantore van Home Construct. Bij deze bespreking was een vertegenwoordiger aanwezig
van het UWV en zijn de werknemers in de gelegenheid gesteld om samen met het UWV de
formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen (afgewikkeld).

Inventarisatie
Directie en organisatie
Oving
Participatie en
Advies B.V.

Nederlandse
Recreatie Groep
B.V.

Home Construct
B.V.

Winst en verlies
Home Construct B.V.
2011
Resultaat -/- € 462.756
2012
Resultaat -/- € 421.812

Ridt B.V.

Nederlandse Recreatie Groep B.V.
2011
Resultaat -/- € 142.326
2012
Resultaat -/- € 434.147
De conceptstukken over 2013 waren volgens opgave van de bestuurder ten tijde van het faillissement
nog niet opgemaakt (ongewijzigd).
Balanstotaal
Home Construct B.V.
2011
Eigen vermogen -/- € 84.729
Balanstotaal € 819.540
2012
Eigen vermogen -/- € 506.541
Balanstotaal € 979.802
Nederlandse Recreatie Groep B.V.
2011
Eigen vermogen -/- € 225.167
Balanstotaal € 819.540
2012
Eigen vermogen -/- € 659.314
Balanstotaal € 979.802
De conceptstukken over 2013 waren volgens opgave van de bestuurder ten tijde van het faillissement
nog niet opgemaakt (ongewijzigd).
Lopende procedures
De curator is bekend met één lopende procedure. Dit betreft de vordering van een klant in verband
met een gestelde constructiefout en/of een materiaalgebrek. In de komende verslagperiode zal de
curator beoordelen of de procedure met in achtneming van artikel 27 Fw. zal worden voortgezet.
De curator heeft nog niet de beschikking over het volledige dossier waardoor de definitieve
beoordeling nog niet heeft plaats kunnen vinden.
De curator heeft het dossier nogmaals opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
De curator heeft het dossier besproken met Oving. De curator zal in de komende verslagperiode
beoordelen of deze procedure zal worden voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gevoerd met Oving. Oving heeft
tijdens deze bespreking aangekondigd op korte termijn terug te zullen komen op de vragen van de
curator met betrekking tot deze procedure.
De curator heeft besloten de procedure niet voort te zetten en de vordering op te nemen op de lijst der
voorlopig erkende crediteuren (afgewikkeld).

Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen beëindigd. Gelet op de achterstand in de premiebetalingen is er
geen premierestitutie te verwachten (afgewikkeld).
Huur
Home Construct huurt een bedrijfspand aan de Innovatielaan 7 te Heerenveen. In het kader van de
doorstart zullen afspraken worden gemaakt over de beëindiging van de huurovereenkomst. In het
volgende verslag zal de curator hier nader over berichten. In het kader van de doorstart zijn afspraken
gemaakt over de beëindiging van de huurovereenkomst (afgewikkeld).
Oorzaak faillissement
Volgens eigen opgave van de (middellijk) bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in
een achterblijvende omzet. Hierdoor is de exploitatie niet winstgevend geworden en is de liquiditeit
dusdanig onder druk komen te staan dat de bestuurder voorzag dat de onderneming onvoldoende
middelen had om de vakantieperiode door te komen.
Gelet op het voorgaande heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten het
faillissement aan te vragen.
De curator doet nog nader onderzoek naar de achtergronden en de oorzaken van het faillissement,
zie ook hierna onder “boekenonderzoek” (ongewijzigd).

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Op datum faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 25 werknemers in dienst bij
Home Construct (afgewikkeld).
Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voorafgaand aan het faillissement was een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst bij
Home Construct (afgewikkeld).
Datum ontslagzegging
De werknemers is door de curator op 9 juli 2014 ten kantore van Home Construct ontslag aangezegd,
waarna de ontslagbrieven met een brochure door de curator aan de werknemers zijn overhandigd. Bij
deze personeelsbijeenkomst was ook een medewerker van het UWV aanwezig. Aansluitend heeft de
curator de werknemers in de gelegenheid gesteld om samen met de voornoemde medewerker van het
UWV de formulieren in te vullen ten behoeve van de loongarantieregeling (afgewikkeld).
Werkzaamheden
De curator heeft een personeelsbijeenkomst georganiseerd en gehouden ten kantore van Home
Construct. Voorafgaand daaraan heeft de curator de gegevens betreffende het personeel
geïnventariseerd. Zie verder de afzonderlijke paragrafen (afgewikkeld).

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
Niet van toepassing.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
Onroerende zaken: hoogte hypotheek

Onroerende zaken: boedelbijdrage
Onroerende zaken: werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen: beschrijving
Zie hiervoor onder paragraaf “Toelichting” van dit verslag.
Daarnaast geldt nog het volgende. Kort na datum faillissement hebben (drie) serieus geïnteresseerde
partijen zich bij de curator gemeld voor de overname van de bedrijfsactiviteiten en activa van Home
Construct. Omdat ten tijde van het faillissement de bedrijfsactiviteiten van Home Construct reeds
waren gestaakt, was het van belang de verkoop van de activiteiten en activa zo spoedig mogelijk ter
hand te nemen ten einde nog een doorstart te kunnen realiseren. Op 15 juli 2014 heeft de curator een
biedingsmemorandum opgesteld en alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om
uiterlijk 17 juli 2014 een (indicatieve) bieding uit te brengen.
Uiteindelijk geeft deze uitnodiging geresulteerd in twee biedingen. De curator is vervolgens – na
uitgebreide onderhandelingen – met de hoogste bieder, Arcabo Stacaravans B.V., tot
overeenstemming gekomen over de navolgende transactie:
Bodemzaken
Vervoersmiddelen
Voorraad gereed product
Overige voorraden
IE-rechten
Immaterieel actief
Totaal

€ 95.826,-€ 3.810,-€ 73.470,-€ 15.094,-€ 5.000,-€ 15.000,-- +
€ 209.200,--

Onderdeel van deze transactie was eveneens dat Arcabo een deel van de personeelsleden een
nieuwe arbeidsovereenkomst zou aanbieden.
Een complicerende factor bij deze doorstart was dat de verhuurder van het bedrijfspand, HLM, zich op
het standpunt heeft gesteld dat een gedeelte van de bedrijfsactiva – gelet op een
eigendomsvoorbehoud – aan HLM zouden toekomen. Na een uitgebreide discussie heeft de curator,
met toestemming van de rechter-commissaris, een praktische oplossing gekozen door een bedrag van
€ 15.000,-- ten laste van de bodemzaken door te betalen aan HLM.
Gelet op het voorgaande is met deze transactie (na afdracht aan de bank en betaling van HLM) een
bate voor de boedel gerealiseerd van € 106.563,50 (inclusief een boedelbijdrage van € 9.737,40)
(afgewikkeld).
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
Na formalisering van de doorstart zal de curator verslag doen van de verkoopopbrengst.
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving activa” van dit verslag (afgewikkeld).
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
De curator is – conform de separatistenregeling – een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
De boedelbijdrage bedraagt € 9.737,40 (afgewikkeld).

Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken vloeit de opbrengst op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 in
de boedel.
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag (afgewikkeld).
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
Zie hiervoor onder paragraven “Toelichting” en “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
De curator is – conform de separatistenregeling – een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Andere activa: beschrijving
Zie hiervoor onder de paragraaf “Toelichting” van dit verslag: tot de boedel behoren enkele
intellectuele eigendommen die in de doorstart zullen worden betrokken.
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Andere activa: verkoopopbrengst
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.
Andere activa: werkzaamheden
Zie hiervoor onder paragraaf “Beschrijving bedrijfsmiddelen” van dit verslag.

Debiteuren
Omvang debiteuren
Het totale debiteurensaldo van Nederlandse Recreatie Groep B.V. bedraagt € 27.527,50.
Het totale debiteurensaldo van Home Construct B.V. bedraagt € 542.520,87.
Opbrengst
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de communicatie met de bestuurder voortgezet, zie
ook hierna onder boekenonderzoek (zie hiervoor paragraaf ‘Rechtmatigheid” van dit verslag)
(ongewijzigd).
Boedelbijdrage
Niet van toepassing, de bank heeft de incasso van de debiteuren zelf ter hand genomen. Indien de
bank met betrekking tot specifieke debiteuren de medewerking van de boedel nodig heeft, zullen
hierover individuele afspraken worden gemaakt (afgewikkeld).

Werkzaamheden
Zie hiervoor onder paragraaf “Opbrengst debiteuren” van dit verslag.
De heer Oving, Oving Participatie en Advies B.V. en Ridt B.V. zijn door boekingen in rekening courant
geld verschuldigd geworden aan Home Construct. In verband met het door de bank gevestigde
pandrecht op de (rekening-courant) vorderingen heeft de curator op voet van het bepaalde in artikel
58 Faillissementswet de bank een termijn gegeven om deze vorderingen te incasseren. De bank heeft
de vordering op Ridt B.V. geïncasseerd, echter heeft zij geen gebruik gemaakt van haar rechten voor
wat betreft de vorderingen op de heer Oving en Oving Participatie en Advies B.V. De curator zal
derhalve tot incasso van deze vorderingen overgaan.
De curator heeft Oving en Oving Participatie en Advies B.V. een laatste termijn gegeven om tot
betaling van de rekening-courantvorderingen over te gaan. Dit heeft echter niet tot betaling geleid. De
curator zal de volgende verslagperiode nadere rechtsmaatregelen nemen.
Zie hierna onder ‘Rechtmatigheid’.

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
De Rabobank IJsseldelta U.A. heeft kredietfaciliteit ter beschikking gesteld aan: Oving Participatie &
Advies, Ridt en de gefailleerde vennootschappen. Elk van de vennootschappen is hoofdelijk
aansprakelijk voor de gehele schuld.
De bank heeft een vordering van € 671.574,41 ingediend (ongewijzigd).
Leasecontracten
Home Construct had een drietal leasecontracten afgesloten met betrekking tot personen- en
bedrijfsauto’s. In de verslagperiode zijn de auto’s ingeleverd (afgewikkeld).
Beschrijving zekerheden
De bank heeft aangegeven over de volgende zekerheden te beschikken:
- Een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen op derden;
- Een pandrecht op de woord- en beeldmerken ‘’Muller’’, ‘’Likon’’ en de domeinnamen;
- Een verpanding van Intellectuele Eigendom;
- Een verpanding van de aandelen in Home Construct B.V.;
- Een verpanding van de aandelen in Nederlandse Recreatie Groep B.V.;
- Een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 400.000,-- op kavels gelegen
op Recreatiepark Schalkse Hoeve te Schalkhaar (eigendom van Ridt);
- Een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 250.000,-- op kavels gelegen
op Recreatiepark Buitengoed te Vierhouten (eigendom van Ridt).
(ongewijzigd).
Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.
Boedelbijdragen
Zie hiervoor onder de individuele activa bestanddelen (ongewijzigd).
Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich 29 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. In de
komende verslagperiode zal de curator de aanspraken afwikkelen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de crediteuren in de gelegenheid gesteld hun
eigendommen op te halen. Er loopt nog één discussie met een crediteur.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.
Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie.
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.
werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de
crediteuren aangeschreven.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
Zie hiervoor onder paragraaf “Toelichting” van dit verslag.
Zie hiervoor onder paragraaf “Toelichting” van dit verslag en onder paragraaf “Bedrijfsmiddelen” van
dit verslag.
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft in de eerste verslagperiode een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
boekhoudplicht. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de voorlopige conclusies getrokken naar aanleiding van
de het boekenonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator deze voorlopige conclusies
met de directie van curandae bespreken.

De curator heeft in de derde verslagperiode de voorlopige conclusies met de advocaat van de directie
van curandae besproken en afgesproken dat er een schriftelijke reactie volgt.
In de vierde verslagperiode heeft de curator (de advocaat van) de bestuurder schriftelijk bericht ten
aanzien van de voorlopige constateringen. Naar aanleiding van dit schrijven heeft een bespreking
plaatsgevonden, waarbij de bestuurder heeft aangegeven met een nadere reactie (ook ten aanzien
van de vrijgegeven debiteuren) te zullen komen.
De curator heeft in navolging van de bespreking, ondanks herhaalde toezeggingen van de bestuurder,
in de vijfde verslagperiode nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van (de advocaat van) de
bestuurder.
Uit het boekenonderzoek is een substantiële vordering op de bestuurder naar voren gekomen. In de
zevende verslagperiode zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over de incasso
van deze vordering.
In de zevende verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld en de
bestuurder in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Die reactie is in de verslagperiode nog niet
ontvangen. De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. Nadat de
bestuurder heeft gereageerd zal de curator op basis van de bevindingen zijn conclusie trekken.
In de achtste verslagperiode heeft de curator een reactie mogen ontvangen van de bestuurder. In de
komende verslagperiode zal de curator nog een laatste poging ondernemen om te komen tot een
minnelijke regeling. Indien een minnelijke regeling achterwege blijft, zal de curator in overleg treden
met de rechter-commissaris over het nemen van nadere rechtsmaatregelen.
Gelijktijdig met de indiening van het negende verslag heeft de curator de rechter-commissaris
toestemming verzocht om nadere rechtsmaatregelen te mogen nemen.
In de tiende verslagperiode heeft de curator toestemming verkregen van de rechter-commissaris om
rechtsmaatregelen te nemen. De curator heeft een conceptdagvaarding opgesteld en deze aan de
bestuurder gestuurd teneinde hem een laatste maal in de gelegenheid te stellen inhoudelijk te
reageren op de inhoud daarvan en/of een voorstel te doen voor een minnelijke regeling.
De curator heeft in de elfde verslagperiode geen inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van
de bestuurder. De curator zal de procedure in gang zetten.
De advocaat van de bestuurder heeft (alsnog) inhoudelijk gereageerd op de conceptdagvaarding. De
curator heeft met de advocaten van de bestuurder en Oving Holding Zwolle een afspraak gemaakt
voor een bespreking. Tijdens deze bespreking zal worden gesproken over een minnelijke regeling,
waarbij zowel de rekening-courantvorderingen als de bevindingen van het boekenonderzoek worden
betrokken.
Depot jaarrekeningen
Nederlandse Recreatie Groep B.V.:
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 4 maart 2014, derhalve niet tijdig.
De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 15 augustus 2012, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 23 augustus 2011, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 13 december 2010, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 13 november 2009, derhalve tijdig.
Home Construct B.V.:
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 4 maart 2014, derhalve niet tijdig.

De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 15 augustus 2012, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 23 augustus 2011, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 13 december 2010, derhalve tijdig.
De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 13 november 2009, derhalve tijdig.
De jaarrekeningen over 2012 zijn niet tijdig gedeponeerd (afgewikkeld).
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverpl. Aandelen
Afgewikkeld.
Onbehoorlijk bestuur
Zie hiervoor onder paragraaf “Boekhoudplicht” van dit verslag.
Paulianeus handelen
Zie hiervoor onder paragraaf “Boekhoudplicht” van dit verslag.
werkzaamheden
De curator heeft het boekenonderzoek grotendeels afgerond.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus
hoog preferent
Home Construct
NRG

€ 3.358,00
€0

laag preferent
€0
€0

Preferente vordering van het UWV
hoog preferent
Home Construct
€ 15.334,91
NRG
€0

laag preferent
€ 91.198,49
€0

Andere preferente crediteuren
Vooralsnog zijn er geen overige preferente crediteuren die hun vordering hebben ingediend.
Er hebben zich 4 (laag) preferente crediteuren gemeld bij de curator voor een bedrag van € 18.074,57
(ongewijzigd).
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden
hebben de navolgende concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

Home Construct
NRG

Aantal
83
20

Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal:

Home Construct
NRG

Bedrag
€ 421.076,70
€ 180.179,65

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
werkzaamheden
De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en vervolgens aangeschreven.

Procedures
Naam wederpartij(en)
Eén van de klanten van Home Construct heeft een procedure ingesteld in verband met een
vermeende constructiefout en/of materiaal gebreken.
Aard procedures
Het betreft – kort gezegd – een non-conformiteitsprocedure.
Stand procedures
De procedure staat voor deskundigen bericht.
werkzaamheden
Afgewikkeld.

overig
Termijn afwikkeling
De curator zal de inhoudelijke reactie van de bestuurder afwachten en vervolgens - afhankelijk van de
reactie - rechtsmaatregelen nemen. De termijn van de afwikkeling van het faillissement is afhankelijk
van de te voeren procedure.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende activiteiten voortzetten (en waar mogelijk
afronden):
- het boekenonderzoek en de correspondentie met de bestuurder;
- de incasso van de (vrijgegeven) debiteuren.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk in oktober 2017 bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

