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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

MAS Wines & Spirits B.V. 03-08-2021 
 1

Dit is het eindverslag. 20-12-2022
 4

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: Welle 2, 5507 NX Veldhoven
Postbusadres: Postbus 79, 5500 AB Veldhoven

KVK-nummer: 34359892

Datum van oprichting: 16 november 2009

03-08-2021 
 1
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Insolventienummer F.01/21/98
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000194601:F001
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: markt- en
opinieonderzoeksbureaus, laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor
zeevaart, overige administratiekantoren en groothandel in dranken (geen
zuivel).

De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: groothandel, tussenhandel
en bemiddeling inzake sterke drank.

03-08-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.023.464,00 € 355.531,00 € 597.253,00

2019 € 1.044.127,00 € 29.295,00 € 361.748,00

2020 € 159.928,00 € 118.503,00 € 213.940,00

De betreffende informatie is gebaseerd op de jaarrekeningen 2018 tot en met
2020. Over 2021 zijn tussentijdse conceptcijfers beschikbaar.

03-08-2021 
 1

0

Toelichting 

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde. De werkzaamheden
werden verricht door de directeur-grootaandeelhouder.

03-08-2021 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 0,00

Toelichting 

Geen.

03-08-2021 
 1

€ 50,02

Toelichting 

In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

25-01-2022 
 2

€ 50,06

Toelichting 

In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

07-07-2022 
 3

€ 50,08

Toelichting 

In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

20-12-2022
 4

van 

6-7-2021

t/m 

2-8-2021

03-08-2021 
 1

van 

3-8-2021

t/m 

24-1-2022

25-01-2022 
 2

van 

25-1-2022

t/m 

6-7-2022

07-07-2022 
 3

van 

7-7-2022

t/m 

19-12-2022

20-12-2022
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 11 uur 40 min

2 12 uur 5 min

3 1 uur 35 min

4 2 uur 15 min

totaal 27 uur 35 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 11 uren en 40 minuten
besteed.

03-08-2021 
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 12 uren en 5 minuten
besteed.

In totaal zijn aan het faillissement 23 uren en 45 minuten besteed.

25-01-2022 
 2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 1 uur en 35 minuten
besteed.

In totaal zijn aan het faillissement 25 uren en 20 minuten besteed.

07-07-2022 
 3

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 15 minuten
besteed.

In totaal zijn aan het faillissement 27 uren en 35 minuten besteed.

20-12-2022
 4

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is: EN EN Holding B.V.
(Welle 2, 5507 NX Veldhoven).
Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is de heer M.C.S.M.
Buijs.

03-08-2021 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 03-08-2021 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Op dit moment is niet bekend of er nog verzekeringen lopen op naam van
gefailleerde. Dit wordt onderzocht.

03-08-2021 
 1

Er zijn geen verzekeringen op naam van gefailleerde getraceerd. 25-01-2022 
 2

Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. De voormalige
bedrijfsruimte in Veldhoven aan de Habraken is al vorig jaar opgeleverd aan
verhuurder.

03-08-2021 
 1

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
Al geruime tijd voor faillissement waren de resultaten slecht en was het
voortbestaan van de onderneming gelet op haar financiële positie onzeker.
Reden daarvoor was met name dat de kosten niet in verhouding stonden tot
de omzet. Daarom zijn er in 2019 stappen genomen om tot een betere
financiële positie te komen. Het huurcontract voor de bedrijfsruimte is
beëindigd en er zijn stappen gezet voor een herstructurering/sanering. De
arbeidsovereenkomsten met personeel zijn beëindigd en er is een aanvullende
financiering tot stand gekomen. Deze maatregelen zouden afdoende kunnen
zijn, nu de meeste omzet door de bestuurder zelf werd gegenereerd. Door te
snijden in kosten zou de onderneming weer rendabel moeten kunnen worden.
Kort daarna kwam echter de coronacrisis. Door de coronacrisis viel de omzet
bijna volledig weg. Verkoop van sterke drank vond namelijk met name plaats
aan de horeca (al dan niet via tussenhandelaren). Aanvankelijk kon de
onderneming het nog redden doordat de bank uitstel van betaling verleende.
De coronacrisis, en daardoor het wegvallen van de omzet, duurde echter
langer dan verwacht. De bank w ilde dat de aflossingen hervat werden. Maar er
was onvoldoende uitzicht op verbetering van de omzet op korte termijn.
Daarom is besloten het eigen faillissement aan te vragen.

03-08-2021 
 1

De door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken.

25-01-2022 
 2



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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Er is geen personeel in dienst van gefailleerde.

03-08-2021 
 1

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.
Er waren in 2019 drie personeelsleden in dienst. Die arbeidsovereenkomsten
zijn in 2019 al beëindigd.

03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1

Er is gecorrespondeerd met oudwerknemers van gefailleerde die nog
vorderingen hebben.

25-01-2022 
 2

3. Activa

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1



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

Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Dit wordt nog
onderzocht.

03-08-2021 
 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen van gefailleerde getraceerd. 25-01-2022 
 2

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1

Onderzoek. 25-01-2022 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad sterke drank € 9.000,00 € 900,00

totaal € 9.000,00 € 900,00

In een accijnsgoederenplaats staat een voorraad sterke drank die eigendom is
van gefailleerde.

03-08-2021 
 1

De mogelijkheden van verkoop worden in overleg met de bank als pandhouder
onderzocht.

03-08-2021 
 1

De bank zal tot veiling overgaan. 25-01-2022 
 2

Correspondentie met bank en retentor/accijnsgoederenplaats. De veiling moet
nog plaatsvinden omdat het gaat om een specifieke voorraad waarvoor
bepaalde regels gelden. Er zal aan de boedel een gebruikelijke boedelbijdrage
worden voldaan in verband met verleende en te verlenen medewerking.

07-07-2022 
 3

De veiling heeft uitsluitend tot lage biedingen van met name particuliere
bieders geleid. Overwogen is om de veiling om te zetten naar een
internationale veiling maar de verwachting was niet dat dit tot betere
resultaten zou leiden. Met een partij die eerder al een bieding had gedaan is
overeenstemming bereikt over verkoop tegen een bedrag van € 9.000,-.

20-12-2022
 4



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Er lijken geen andere activa aanwezig te zijn. 03-08-2021 
 1

Er zijn geen andere activa aangetroffen. 25-01-2022 
 2

Geen. 03-08-2021 
 1

4. Debiteuren

Er is een beperkte debiteurenportefeuille. In overleg met de bank als
pandhouder zal tot invordering worden overgegaan.

03-08-2021 
 1

De meeste debiteuren bleken te verrekenen tegenvorderingen of terechte
verweren te hebben.

25-01-2022 
 2

De invordering is afgewikkeld. Voortzetting van de invordering is niet
opportuun.

07-07-2022 
 3

Inventarisatie. 03-08-2021 
 1

Er zijn twee debiteuren aangeschreven, maar die hebben niet gereageerd.
Omdat het twee buitenlandse debiteuren met kleine openstaande posten
betreft is verdere invordering niet zinvol.

25-01-2022 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 326.590,51

Toelichting vordering van bank(en) 

03-08-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van een verstrekt krediet.

Er is niet gebleken van leasecontracten. Er was één financial leasecontract
inzake een auto, maar dit contract is al voor faillissement afgewikkeld.

03-08-2021 
 1

ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op inventaris, voorraad en
vorderingen. Daarnaast is sprake van een borgstelling door de bestuurder van
gefailleerde.

03-08-2021 
 1

ABN AMRO Bank N.V. zal in deze als separatist optreden. Er vindt nog overleg
plaats met de bank.

03-08-2021 
 1

De bank heeft opdracht gegeven tot veiling van de voorraad. 25-01-2022 
 2

In deze wordt verwezen naar onderdeel 3.7 van dit verslag. Na aftrek van de
boedelbijdrage wordt de opbrengst tussen bank en retentor verdeeld (beide
partijen ontvangen 50%).

20-12-2022
 4

Daarvan is waarschijnlijk geen sprake. 03-08-2021 
 1

Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen. 25-01-2022 
 2

De accijnsgoederenplaatshouder waar de voorraad is opgeslagen beroept zich
waarschijnlijk op haar retentierecht.

03-08-2021 
 1

De accijnsgoederenplaatshouder heeft inderdaad een retentierecht. 25-01-2022 
 2

In deze wordt verwezen naar onderdeel 5.4 van dit verslag. De bank en de
retentor hebben afspraken gemaakt over verdeling van de opbrengst.

20-12-2022
 4

Daarvan is niet gebleken. 03-08-2021 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Toelichting 

Zo nodig in overleg.

03-08-2021 
 1

€ 900,00

Toelichting 

Inzake de verkochte voorraad wordt een boedelbijdrage van 10% voldaan.

20-12-2022
 4

Correspondentie en onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden. 03-08-2021 
 1

Correspondentie en overleg. 25-01-2022 
 2

Correspondentie en overleg. 20-12-2022
 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet aan de orde. In beginsel wordt getracht de hele voorraad ineens te
verkopen.

03-08-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. Er lijken geen mogelijkheden voor een doorstart te zijn. 03-08-2021 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

03-08-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde is verstrekt en onderzocht. Op een paar
punten is een toelichting gevraagd aan de bestuurder van gefailleerde. Het
onderzoek geeft vooralsnog geen aanleiding tot opmerkingen.

03-08-2021 
 1

Het onderzoek is afgerond en geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 25-01-2022 
 2

De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponeerd:
2018: 07-11-2019;
2019: 28-12-2020;
2020: 29-04-2021.

03-08-2021 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW.
Wel zijn er opmerkingen gemaakt inzake de continuïteit van de onderneming.
Die was bij het opstellen van de jaarrekening 2019 uitsluitend gewaarborgd
doordat de bank uitstel van betaling verleende.

03-08-2021 
 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 24.000,-.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 24.000,-.
De aandelen lijken te zijn volgestort. De vordering tot volstorting is verjaard.

03-08-2021 
 1

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.

03-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Dit onderzoek is afgerond en geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

25-01-2022 
 2

Nee

Toelichting 

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

03-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Er is geen paulianeus handelen vastgesteld.

25-01-2022 
 2

Geen. 03-08-2021 
 1

De onderzoeken zijn afgerond. 25-01-2022 
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie en onderzoek diverse informatie. 03-08-2021 
 1

Afronding onderzoek. 25-01-2022 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

03-08-2021 
 1

€ 18.690,00

Toelichting 

Er zijn diverse fiscale vorderingen ingediend.

03-08-2021 
 1

€ 35.420,00
25-01-2022 

 2

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

03-08-2021 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.447,25

Toelichting 

Een voormalig werknemer heeft een vordering ingediend van € 1.447,25.

03-08-2021 
 1

€ 5.500,05

Toelichting 

Er zijn inmiddels twee voormalig werknemers die vorderingen hebben
ingediend.

25-01-2022 
 2

1

Toelichting 

Op dit moment heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend.
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 31 concurrente crediteuren.
Deze zijn aangeschreven.

03-08-2021 
 1

5

Toelichting 

Op dit moment heben vijf concurrente crediteuren een vordering ingediend.

25-01-2022 
 2

€ 7.402,91

Toelichting 

Volgens de administratie van gefailleerde zou de totale concurrente
crediteurenlast € 60.128,44 bedragen.

03-08-2021 
 1

€ 32.444,54
25-01-2022 

 2

De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht. Er is vrijwel zeker geen sprake
van vrij actief.

03-08-2021 
 1

Er kunnen zeker geen uitkeringen worden gedaan, gelet op de te verwachten
opbrengst van de voorraad, de vordering van de retentor en de vordering van
de pandhouder.

25-01-2022 
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie en correspondentie. 03-08-2021 
 1

Correspondentie. 25-01-2022 
 2

9. Procedures

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-08-2021 
 1

Geen. 03-08-2021 
 1

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. verkoop voorraad in overleg met pandhouder;
b. invordering debiteurenportefeuille in overleg met pandhouder;
c. afronding onderzoek administratie;
d. onderzoek oorzaken faillissement;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. inventarisatie crediteuren.

03-08-2021 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. verkoop voorraad in overleg met pandhouder;
b. afw ikkeling faillissement.

25-01-2022 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Dit is het eindverslag.
De verkoop van de voorraad moet nog worden afgewikkeld.
Daarna zal het faillissement worden afgewikkeld.

20-12-2022
 4

Indien er geen bijzonderheden blijken en de invordering van debiteuren en de
verkoop van de voorraad kan plaatsvinden, dan kan het faillissement wellicht
in de komende verslagtermijn worden afgewikkeld.

03-08-2021 
 1

Er wordt naar gestreefd het faillissement in de komende verslagtermijn af te
ronden.

25-01-2022 
 2

Er wordt wederom naar gestreefd het faillissement in de komende
verslagtermijn af te ronden.

07-07-2022 
 3

Het faillissement wordt afgewikkeld. Dit is het eindverslag. 20-12-2022
 4

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventarisatie, aanschrijven crediteuren, correspondentie en
overleg bank, onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden, onderzoek
administratie, correspondentie divers.

03-08-2021 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, aanschrijven debiteuren, correspondentie en overleg
bank, onderzoek administratie en rechtmatigheid, correspondentie divers.

25-01-2022 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
en correspondentie bank en retentor/accijnsgoederenplaats, correspondentie
divers.

07-07-2022 
 3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg en correspondentie bank.

20-12-2022
 4

Bijlagen
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