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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Mixed Retail Concepts B.V. 22-12-2022 
 1

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: Braaksestraat 9, 5709 JC Helmond

KvK-nummer: 80639321

Handelsnamen: BBox Bijoux, Style Dok, No Adults, Noot aan de Man,
Lederwaren Elzas en Bracket

Datum van oprichting: 19 oktober 2020

22-12-2022 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 20-03-2023
Insolventienummer F.01/22/173
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000256428:F001
Datum uitspraak 22-11-2022

R-C mr. C.A.M. de Bruijn
Curator mr D.D. Dielissen-Breukers
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: detailhandel via overige
distributievormen, w inkels in juweliersartikelen en uurwerken, w inkels in kaas,
w inkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment, w inkels in
mode- artikelen, w inkels in bovenkleding en mode- artikelen (algemeen
assortiment), restaurants.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: het exploiteren van diverse
detailhandels, op dit moment met name in lederwaren en in kaas en noten.

22-12-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2022 € 317.885,44 € -196.243,26

2021 € 294.688,48 € -145.842,81

2020 € 23.658,53 € 880,39

Er is geen jaarrekening opgemaakt. Het eerste boekjaar liep tot en met 31
december 2021. Er is wel een recente kolommenbalans en administratie
beschikbaar.

22-12-2022 
 1

7

Toelichting 

Er waren 6 werknemers in dienst van gefailleerde. Van 2 werknemers was
recent de arbeidsovereenkomst geëindigd. Wel hebben deze werknemers nog
een vordering.

22-12-2022 
 1

€ 0,00
22-12-2022 

 1

€ 13.350,45
20-03-2023

 2



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

van 

22-11-2022

t/m 

21-12-2022

22-12-2022 
 1

van 

22-12-2022

t/m 

17-3-2023

20-03-2023
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 22 uur 25 min

2 30 uur 55 min

totaal 53 uur 20 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 22 uren en 25 minuten
besteed.

22-12-2022 
 1

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Vereijken-van Gend
Holding B.V.
Bestuurder van Vereijken-van Gend Holding B.V. is de heer A.J.M. Vereijken.

22-12-2022 
 1

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

22-12-2022 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er lopen de nodige verzekeringen. Waar mogelijk zullen deze worden
opgezegd.

22-12-2022 
 1

Met uitzondering van de verzekering inzake de bestelwagen zijn de
verzekeringen beëindigd.

20-03-2023
 2

Gefailleerde huurt twee losse w inkelruimtes in een w inkelpassage. De
betreffende huurovereenkomsten zijn opgezegd.

22-12-2022 
 1

De w inkelruimtes zijn aan verhuurder opgeleverd. 20-03-2023
 2

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement: gefailleerde exploiteert twee w inkels in overdekt w inkelcentrum
De Elzas Passage in Helmond, te weten Noot aan de Man, een w inkel in noten,
kazen en aanverwante artikelen, en Lederwaren Elzas, een w inkel in koffers,
tassen en aanverwante artikelen.

Voorheen werden in de Elzas Passage ook nog een drietal andere w inkels
(Bracket, BBox, Bijou en Style Dok) geëxploiteerd, maar die exploitaties zijn al
eerder gestaakt.

De Elzas Passage heeft al langer te maken met leegstand. In samenspraak
met de eigenaar/verhuurder van het w inkelcentrum heeft gefailleerde een plan
gemaakt om meerdere w inkels te vullen. Na het openen van de w inkels heeft
gefailleerde met diverse negatieve omstandigheden te maken gehad, te weten
aanvullende lockdowns in het kader van de maatregelen rondom Corona, geen
althans beperkte overheidssteun in het kader van de Corona-maatregelen,
een stijging van energiekosten, een tekort aan personeel althans personeel
tegen relatief hoge loonkosten en een verminderd consumentenvertrouwen,
waardoor bestedingen terugliepen.

Door deze omstandigheden was de exploitatie verlieslatend. In de komende
periode werd geen herstel verwacht. Aan de lopende verplichtingen kon niet
langer voldaan worden, zodat besloten is het eigen faillissement aan te
vragen.

22-12-2022 
 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 

6

Toelichting 

Er waren 6 werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

22-12-2022 
 1

Personeelsleden 

12

Toelichting 

Er waren 12 werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

22-12-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

24-11-2022 6 Geen

totaal 6

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.

22-12-2022 
 1

3. Activa

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 22-12-2022 
 1

Geen. 22-12-2022 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 12.469,05 € 0,00

Bedrijfswagen

totaal € 12.469,05 € 0,00

Gefailleerde beschikt in twee w inkelruimtes over een w inkelinventaris.
Daarnaast is gefailleerde eigenaar van een bedrijfswagen (Renault Trafic). Er is
sprake van financial lease.
De mogelijkheden van verkoop worden onderzocht.

22-12-2022 
 1

De inventaris en voorraad is via een internetveiling verkocht. De bruto
opbrengst bedraagt € 12.469,05. Na aftrek van de kosten bedraagt de netto
opbrengst € 10.714,55.
Een andere vennootschap van de bestuurder van gefailleerde neemt
waarschijnlijk het leasecontract over en zal de overwaarde van de
bedrijfswagen in termijnen aan de boedel voldoen.

20-03-2023
 2

De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de inventarissen. 22-12-2022 
 1

Inventarisatie. 22-12-2022 
 1

Verkoop via internetveiling; overleg en correspondentie. 20-03-2023
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Winkelvoorraad kaas e.d. € 2.151,90 € 0,00

Winkelvoorraad lederwaren

totaal € 2.151,90 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de kaasw inkel was een voorraad grotendeels bederfelijke waren aanwezig.
De exploitatie was een week voor faillissement al gestaakt. Op een kerstmarkt
in de w inkelpassage is nog zo veel mogelijk voorraad verkocht. De opbrengst
bedraagt ongeveer € 2.000,00. In een volgend verslag zal dit nader worden
uitgewerkt.
In de w inkel met lederwaren is voorraad aanwezig. Hier worden eerst de
eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd. Daarna worden de mogelijkheden
van verkoop onderzocht.

22-12-2022 
 1

De opbrengst van de verkoop van bederfelijke waren bedraagt € 2.151,90.
De voorraad lederwaren is in de hiervoor genoemde opbrengst van de
internetveiling begrepen.

20-03-2023
 2

Inventarisatie en overleg. 22-12-2022 
 1

Overleg. 20-03-2023
 2

Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit wordt nog onderzocht. 22-12-2022 
 1

Er zijn geen andere activa aangetroffen. 20-03-2023
 2

Geen. 22-12-2022 
 1



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

4. Debiteuren

Er zouden vorderingen op twee derden bestaan voor in totaal een bedrag van
€ 1.915,01.

22-12-2022 
 1

Nog geen. De mogelijkheden van incasso worden onderzocht. 22-12-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 382,27

Toelichting vordering van bank(en) 

Rabobank heeft een vordering van € 382,27. De bank heeft deze vordering
echter niet ingediend, maar afgeboekt.

22-12-2022 
 1

Er is sprake van een financial lease contract inzake de bedrijfswagen. In
overleg met de leasemaatschappij zal tot verkoop worden overgegaan.
Waarschijnlijk is er sprake van een overwaarde voor de boedel.

22-12-2022 
 1

Een andere vennootschap van de bestuurder van gefailleerde zal de
leaseovereenkomst overnemen en de getaxeerde overwaarde in termijnen
aan de boedel voldoen (zodat verkoopkosten achterwege kunnen blijven).

20-03-2023
 2

Verder zouden er geen zekerheden zijn verstrekt. 22-12-2022 
 1

Er is geen beroep gedaan op zekerheden. 20-03-2023
 2

Niet aan de orde. 22-12-2022 
 1



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

De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd en afgewikkeld. 22-12-2022 
 1

De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en afgewikkeld. 20-03-2023
 2

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 22-12-2022 
 1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 22-12-2022 
 1

€ 484,00

Toelichting 

Leveranciers die eigendommen hebben teruggehaald hebben een
boedelbijdrage voldaan in verband met de daaraan verbonden kosten.

20-03-2023
 2

Correspondentie. 22-12-2022 
 1

Correspondentie en uitleveren eiegendomsvoorbehouden. 20-03-2023
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds een week voor faillissement waren gestaakt. Wel heeft er
inzake de bederfelijke waren een uitverkoop plaatsgevonden.

22-12-2022 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

De financiële verslaglegging vindt plaats in het volgende openbare verslag. 22-12-2022 
 1

In deze wordt naar onderdeel 3 van dit verslag verwezen. 20-03-2023
 2

Overleg. 22-12-2022 
 1

Overleg. 20-03-2023
 2

Doorstarten onderneming

Er lijken geen kandidaten beschikbaar voor een doorstart. 22-12-2022 
 1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken. 20-03-2023
 2

De mogelijkheden worden onderzocht. 22-12-2022 
 1

Overleg. 22-12-2022 
 1

Overleg en correspondentie. 20-03-2023
 2

7. Rechtmatigheid



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde is overhandigd en gedeeltelijk onderzocht.
Een nader onderzoek zal nog plaatsvinden.

22-12-2022 
 1

Het onderzoek loopt nog. 20-03-2023
 2

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld en dus ook niet gedeponeerd. 22-12-2022 
 1

Niet aan de orde. 22-12-2022 
 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 100,00.

22-12-2022 
 1

De aandelen lijken te zijn volgestort. 20-03-2023
 2

Toelichting 

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

22-12-2022 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek naar de administratie.

20-03-2023
 2

Nee

Toelichting 

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

22-12-2022 
 1

Nee
20-03-2023

 2



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Een eerste inventariserend onderzoek heeft plaatsgevonden. Het onderzoek
zal nog worden voortgezet.

22-12-2022 
 1

Het onderzoek loopt nog. 20-03-2023
 2

Inventarisatie en innemen administratie; eerste onderzoek administratie. 22-12-2022 
 1

Onderzoek en correspondentie. 20-03-2023
 2

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.

Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze vordering is nog niet aangemeld.

22-12-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

De verhuurder heeft een boedelvordering waarvan de hoogte nog niet is
vastgesteld.

20-03-2023
 2



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

€ 101.153,00

Toelichting 

De fiscus heeft diverse preferente vorderingen ingediend. Er was sprake van
Corona uitstel.

22-12-2022 
 1

€ 123.018,00
20-03-2023

 2

Toelichting 

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

22-12-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

22-12-2022 
 1

9

Toelichting 

Volgens de administratie van gefailleerde 74 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 9 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

22-12-2022 
 1

27

Toelichting 

Inmiddels hebben 27 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

20-03-2023
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 60.089,02

Toelichting 

De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 108.144,17.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 60.089,02 aan concurrente
vorderingen ingediend.

22-12-2022 
 1

€ 195.300,41

Toelichting 

In dit bedrag is een vordering van de verhuurder opgenomen die wellicht
deels als boedelvordering moet worden opgenomen.
Ook heeft UWV een concurrente vordering ingediend inzake NOW die niet op
de crediteurenlijst was opgenomen.
Ten slotte heeft de leasemaatschappij inzake de bestelwagen haar volledige
vordering bij voortijdige beëindiging van het contract ingediend.

20-03-2023
 2

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

22-12-2022 
 1

Inventarisatie en correspondentie. 22-12-2022 
 1

Correspondentie. 20-03-2023
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet aan de orde. 22-12-2022 
 1

Niet aan de orde. 22-12-2022 
 1

Niet aan de orde. 22-12-2022 
 1

Geen. 22-12-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
b. onderzoek mogelijkheden invordering debiteuren;
c. verkoop activa;
d. onderzoek administratie;
e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling posities fiscus en UWV;
h. inventarisatie crediteuren.

22-12-2022 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. onderzoek mogelijkheden invordering debiteuren;
b. veiling restant voorraad;
c. afronding onderzoek administratie;
d. afronding onderzoek oorzaken faillissement;
e. afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

20-03-2023
 2

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 22-12-2022 
 1

De termijn van afw ikkeling is mede afhankelijk van de afspraken die worden
gemaakt inzake de vergoeding van de overwaarde van de bestelwagen.

20-03-2023
 2

20-6-2023 20-03-2023
 2

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, inventariseren
eigendomsvoorbehouden, informeren en ontslag personeel, coördineren
uitverkoop, correspondentie divers.

22-12-2022 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, verkoop activa,
inventariseren schulden, onderzoek, correspondentie divers.

20-03-2023
 2



Bijlagen

Bijlagen
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