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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Banden op Locatie Nederland B.V. 04-11-2021 
 1

Dit is het eindverslag. 06-10-2022
 3

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Adres: Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven

KVK-nummer: 68769482

Datum van oprichting: 16-05-2017

04-11-2021 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 06-10-2022
Insolventienummer F.01/21/135
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000202330:F001
Datum uitspraak 05-10-2021

R-C mr. V.G.T. van Emstede
Curator mr D.D. Dielissen-Breukers

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=312e8ed4-ca25-ec11-8112-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=41dc1012-e3c8-e511-80ca-005056ac5ca6


Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: Detailhandel in auto-
onderdelen, w ielen en aanverwante producten voor personenauto's,
gemotoriseerde tweewielers, bedrijfsauto's, vrachtwagens en alle voertuigen
op het gebied van landbouw en industrie, alsmede handel in aanverwante
artikelen.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: online en mobiele
bandenservice (opslag en w issel).

04-11-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 745.159,00 € -119.953,00 € 64.441,00

2019 € 760.600,00 € -148.180,00 € 51.742,00

De administratie moet nog worden verstrekt. 04-11-2021 
 1

De administratie is nog steeds niet verstrekt. Zo nodig worden er maatregelen
getroffen.

19-04-2022 
 2

De administratie is afgegeven en onderzocht. 06-10-2022
 3

4

Toelichting 

Er waren vier werknemers in dienst van gefailleerde.

04-11-2021 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 0,00

Toelichting 

Geen.

04-11-2021 
 1

€ 11.416,41

Toelichting 

In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

19-04-2022 
 2

€ 11.427,29

Toelichting 

In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

06-10-2022
 3

van 
5-10-2021

t/m 
3-11-2021

04-11-2021 
 1

van 
4-11-2021

t/m 
15-4-2022

19-04-2022 
 2

van 
16-4-2022

t/m 
5-10-2022

06-10-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 21 uur 35 min

2 28 uur 25 min

3 5 uur 40 min

totaal 55 uur 40 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is B.O.L. Holding B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is SINSA Holding B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is de heer A. Setoui.
Er zijn geen dochter- of zustervennootschappen.

04-11-2021 
 1

B.O.L. Holding is inmiddels ook in staat van faillissement verklaard. 19-04-2022 
 2

Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

04-11-2021 
 1

Er worden ook geen procedures ingesteld. 06-10-2022
 3

Er lopen diverse verzekeringen. Gekeken zal worden of deze kunnen worden
beëindigd.

04-11-2021 
 1

Alle verzekeringen zijn beëindigd. 19-04-2022 
 2

Het pand in Eindhoven is al eerder opgeleverd. Via een andere vennootschap
wordt nog opslagruimte in Valkenswaard gehuurd.

04-11-2021 
 1

Deze opslagruimte is inmiddels ontruimd. 19-04-2022 
 2

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
Een financieringslijn door een nieuwe aandeelhouder van B.O.L. Holding B.V.
werd tussentijds teruggetrokken en de aandeelhouders van B.O.L. Holding B.V.
waren niet langer in staat de verlieslatende activiteiten nog verder te
financieren. Daarnaast heeft de coronacrisis tot minder omzet geleid.

04-11-2021 
 1

De door de bestuurder genoemde oorzaken zijn in grote lijnen juist gebleken. 06-10-2022
 3



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 
4

Toelichting 

Er waren vier werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement.

04-11-2021 
 1

Personeelsleden 
5

Toelichting 

Er waren vijf à zes werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar
voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast waren er soms uitzendkrachten
voor gefailleerde werkzaam.

04-11-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-10-2021 4 Geen.

totaal 4

De werknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UWV gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

04-11-2021 
 1

3. Activa

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken. 04-11-2021 
 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. 04-11-2021 
 1

Gefailleerde beschikt over beperkte gereedschappen. 04-11-2021 
 1

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

De mogelijkheden van verkoop worden onderzocht. 04-11-2021 
 1

De gereedschappen zijn in het kader van een doorstart verkocht. Aan de
gereedschappen is geen aparte waarde toegekend gelet op de beperkte
omvang.

19-04-2022 
 2

Er liggen ongeveer 50 sets w ielen/banden in opslag voor klanten. Ook is er
sprake van een klantenbestand.

04-11-2021 
 1

De mogelijkheden voor verkoop van het klantenbestand worden onderzocht.
Zo nodig worden de banden van klanten uitgeleverd.

04-11-2021 
 1

Er zijn een paar biedingen ontvangen. Met de hoogste bieder is
overeenstemming bereikt. In het kader van een doorstart is een bedrag van €
8.500,- betaald voor de gereedschappen, de beperkte voorraad, het
klantenbestand en de goodwill. De opbrengst is verantwoord onder onderdeel
6 van dit verslag. De doorstarter heeft op verzoek van klanten banden
teruggegeven.

19-04-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Seat € 2.117,50 € 0,00

Restituties € 392,27 € 0,00

Boedelbijdrage ophalen banden € 50,00 € 0,00

totaal € 2.559,77 € 0,00

Er zou sprake zijn van een voertuig (Seat). Daarbij is wellicht een
leasemaatschappij betrokken (waarschijnlijk financial lease).

04-11-2021 
 1

De leaseovereenkomst was afgewikkeld. 19-04-2022 
 2

De betrokkenheid van de leasemaatschappij en de mogelijkheden van verkoop
worden onderzocht.

04-11-2021 
 1

De auto is verkocht aan de hoogste bieder.
Een klant heeft een boedelbijdrage betaald omdat hij zijn banden eerder w ilde
komen ophalen.
Op de bankrekening van gefailleerde zijn restituties ontvangen die op de
boedelrekening zijn overgmaakt.

19-04-2022 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Terugbetaling na terughalen geleverde zaken € 349,40 € 349,40 € 0,00

totaal € 349,40 € 349,40 € 0,00

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. De verkopen werden vooraf
of contant/per pin afgerekend.

04-11-2021 
 1

Een leverancier die voor faillissement geleverde zaken had teruggehaald heeft
een creditnota verzonden en voldaan.

19-04-2022 
 2

Geen. 04-11-2021 
 1

Correspondentie. 19-04-2022 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 44,85

Toelichting vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 44,85. Deze wordt niet
ingediend.

04-11-2021 
 1

Er zou sprake zijn van een leasecontract inzake de Seat. Waarschijnlijk betreft
het een financial lease. Verder zouden er diverse leasecontracten (operational
lease) hebben gelopen met betrekking tot voertuigen. Deze zouden voor
faillissement zijn afgewikkeld. Dit wordt nog onderzocht.

04-11-2021 
 1

De financial leaseovereenkomst was afgewikkeld doordat de laatste termijn
voor faillissement was voldaan.
Er is niet gebleken van operationele leaseovereenkomsten die nog moesten
worden afgewikkeld.

19-04-2022 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt. 04-11-2021 
 1

Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden. 06-10-2022
 3

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

Er is waarschijnlijk geen sprake van eigendomsvoorbehouden. 04-11-2021 
 1

Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen. 19-04-2022 
 2

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 04-11-2021 
 1

Er zijn geen retentierechten ingeroepen. 06-10-2022
 3

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 04-11-2021 
 1

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen. 06-10-2022
 3

Toelichting 

Niet aan de orde.

04-11-2021 
 1

Correspondentie. 04-11-2021 
 1



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

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt.

04-11-2021 
 1

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

Geen. 04-11-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Gekeken wordt of er interesse is in overname van het klantenbestand. 04-11-2021 
 1

Diverse concurrerende partijen in de markt en diverse andere geïnteresseerde
partijen hebben informatie ontvangen. De biedingen worden geïnventariseerd.

04-11-2021 
 1

€ 8.500,00

Toelichting 

Er zijn een paar biedingen ontvangen. Met de hoogste bieder is
overeenstemming bereikt. In het kader van een doorstart is een bedrag van €
8.500,- betaald voor de gereedschappen, de beperkte voorraad, het
klantenbestand en de goodwill.

19-04-2022 
 2

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 2



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek en correspondentie divers. 04-11-2021 
 1

Inventariseren biedingen; opstellen en afw ikkelen koopovereenkomst. 19-04-2022 
 2

7. Rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde moet nog worden overhandigd. Deze zal
worden onderzocht.

04-11-2021 
 1

De administratie is nog niet overhandigd. Zo nodig worden er maatregelen
gtroffen.

19-04-2022 
 2

De administratie is alsnog afgegeven en onderzocht. Dit onderzoek geeft
geen aanleiding tot opmerkingen.

06-10-2022
 3

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2019: 09-02-2021
2018: 09-02-2021
2017: 27-08-2019

04-11-2021 
 1

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring. Dit wordt nog onderzocht.

04-11-2021 
 1

Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 06-10-2022
 3

De aandelen lijken te zijn volgestort.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 100,00.

04-11-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.
Vanwege het niet tijdig voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn.

04-11-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Het onderzoek is afgerond. Omdat er met name externe oorzaken zijn die
hebben geleid tot het faillissement is er onvoldoende aanleiding om de
bestuurder aansprakelijk te stellen.

06-10-2022
 3

Toelichting 

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

04-11-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

06-10-2022
 3

Nog in onderzoek. 04-11-2021 
 1

De onderzoeken zijn afgerond en leiden niet tot opmerkingen. 06-10-2022
 3

Inventarisatie. 04-11-2021 
 1

Sommeren bestuurder gefailleerde inzake afgifte administratie. 19-04-2022 
 2

Onderzoek administratie en correspondentie met bestuurder en boekhouder. 06-10-2022
 3



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

04-11-2021 
 1

€ 31.757,06

Toelichting 

UWV heeft een boedelvordering aangemeld.

19-04-2022 
 2

€ 34.874,59

Toelichting 

De boedelvordering van UWV is aangepast.

06-10-2022
 3

€ 124.476,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van € 124.476,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

04-11-2021 
 1

€ 197.646,00

Toelichting 

De fiscus heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

19-04-2022 
 2

€ 198.550,00

Toelichting 

De preferente vordering van de fiscus is aangepast.

06-10-2022
 3



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

04-11-2021 
 1

€ 39.932,68

Toelichting 

UWV heeft een preferente vordering ingediend.

19-04-2022 
 2

€ 18.253,49

Toelichting 

Er zijn drie oud werknemers die preferente vorderingen hebben ingediend die
niet door UWV worden overgenomen.

04-11-2021 
 1

15

Toelichting 

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er ongeveer 35 concurrente
crediteuren.
Er zijn op dit moment 15 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

04-11-2021 
 1

20

Toelichting 

Er zijn op dit moment 15 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

19-04-2022 
 2

22

Toelichting 

Er zijn op dit moment 22 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

06-10-2022
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 183.523,85

Toelichting 

De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 1.007.379,00 (inclusief fiscus en
financiers).
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 183.523,85 aan concurrente
vorderingen ingediend.

04-11-2021 
 1

€ 200.469,06

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 200.469,06 aan concurrente
vorderingen ingediend.

19-04-2022 
 2

€ 204.258,05

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 204.258,05 aan concurrente
vorderingen ingediend.

06-10-2022
 3

De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht.
Waarschijnlijk kunnen er geen uitkeringen worden gedaan.

04-11-2021 
 1

Er kunnen geen uitkeringen aan crediteuren worden gedaan. 06-10-2022
 3

Inventarisatie en correspondentie. 04-11-2021 
 1

Correspondentie. 19-04-2022 
 2

Correspondentie. 06-10-2022
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

Niet aan de orde. 04-11-2021 
 1

Geen. 04-11-2021 
 1

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. uitlevering of overdracht banden van klanten;
b. verkoop activa/klantenbestand;
c. onderzoek administratie;
d. onderzoek oorzaken faillissement;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
g. inventarisatie crediteuren.

04-11-2021 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. onderzoek administratie;
b. onderzoek oorzaken faillissement;
c. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

19-04-2022 
 2

De onderzoeken zijn afgerond. Dit is het eindverslag. 06-10-2022
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 04-11-2021 
 1

De termijn van afw ikkeling is met name afhankelijk van het ter beschikking
komen van de administratie.

19-04-2022 
 2

Het faillissement wordt afgewikkeld. Na vaststelling van het salaris van de
curator en de verdere afw ikkeling zal het faillissement worden voorgedragen
voor opheffing wegens de toestand van de boedel (gebrek aan baten).

06-10-2022
 3

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
bespreking bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden,
contacten met klanten, ontslag en informeren personeel, contact UWV.

04-11-2021 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, verkoop activa in het kader van een doorstart, verkoop
auto, correspondentie divers.

19-04-2022 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
onderzoek administratie, oorzaken faillissement en
bestuurdersaansprakelijkheid, overleg bestuurder en boekhouder,
correspondentie divers.

06-10-2022
 3

Bijlagen
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