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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Peper & Lepels B.V. 04-10-2021 
 1

KvK-nummer: 75001004
Statutair gevestigd te Tubbergen
Kantoorhoudende te (7651 KJ) Tubbergen aan de Reutummerweg 13.
Oprichting: 03-06-2019

04-10-2021 
 1

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld:
De exploitatie van een horeca-onderneming in de vorm van een restaurant.
Deze omschrijving is juist.

04-10-2021 
 1

Er zijn geen financiële gegevens voorhanden. Deze zijn opgevraagd bij de
bestuurder van failliet.

04-10-2021 
 1

Verslagnummer 7
Datum verslag 25-10-2022
Insolventienummer F.08/21/131
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000198895:F001
Datum uitspraak 25-08-2021

R-C mr. A.H. Margadant
Curator mr S.J.M. Masselink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=1677e761-9505-ec11-810e-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=9c1cc70d-56a9-e511-80c7-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

0

Toelichting 

Sedert 1 april 2021 is er geen personeel meer in dienst van failliet.

04-10-2021 
 1

€ 1.823,17

Toelichting 

Overboeking saldo zakelijke rekening Rabobank op datum faillissement ad €
8,17 en opbrengst verkoop inventaris ad € 1.815,00 inclusief B.T.W.

04-10-2021 
 1

€ 2.648,73
03-01-2022 

 2

€ 2.648,73
31-03-2022 

 3

€ 2.648,73

Toelichting 

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op
de faillissementsrekening.

30-06-2022 
 4

€ 2.648,73

Toelichting 

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op
de faillissementsrekening.

29-09-2022 
 5

€ 2.648,73

Toelichting 

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op
de faillissementsrekening.

11-10-2022 
 6

€ 2.648,73

Toelichting 

Er hebben in de afgelopen verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op
de faillissementsrekening.

25-10-2022
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 

25-8-2021

t/m 

30-9-2021

04-10-2021 
 1

van 

1-10-2021

t/m 

3-1-2022

03-01-2022 
 2

van 

4-1-2022

t/m 

31-3-2022

31-03-2022 
 3

van 

1-4-2022

t/m 

30-6-2022

30-06-2022 
 4

van 

1-7-2022

t/m 

29-9-2022

29-09-2022 
 5

van 

30-9-2022

t/m 

11-10-2022

11-10-2022 
 6

van 

12-10-2022

t/m 

25-10-2022

25-10-2022
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 20 uur 2 min

2 8 uur 24 min

3 1 uur 39 min

4 1 uur 7 min

5 3 uur 36 min

6 1 uur 5 min

7 0 uur 30 min

totaal 36 uur 23 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer Emiel Bernard Rolefes.
Tot januari 2020 was de ex-partner van de heer Rolefes enig aandeelhouder
en bestuurder van failliet. De heer Rolefes heeft zijn ex-partner decharge
verleend bij de overdracht.

04-10-2021 
 1

Voor zover de curator bekend, is er per datum faillissement geen sprake van
lopende procedures.

04-10-2021 
 1

Onbekend. 04-10-2021 
 1

De huurovereenkomst is opgezegd. Er is een boedelvordering ingediend over
de opzegtermijn (in overleg met de curator tot aan 11 september 2021) en een
concurrente vordering ter zake achterstallige huurpenningen.

04-10-2021 
 1

Het faillissement is aangevraagd door mevrouw I. Huzink, oud werkneemster
van failliet, in verband met een vordering betreffende achterstallig
loon/vakantiegeld en niet uitbetaalde vakantiedagen.

04-10-2021 
 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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Sinds 1 april 2021 is er geen personeel meer in dienst bij failliet.

04-10-2021 
 1

Personeelsleden 

1

Toelichting 

Mevrouw Huzink, in dienst tot 1 april 2021. Zij is ook de aanvraagster van het
faillissement in verband met een vordering achterstallig loon/vakantiegeld en
niet uitbetaalde vakantiedagen.

04-10-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

1-4-2021 1 Zelf ontslag genomen in verband met loonvordering en ander werk.

totaal 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 1.815,00

totaal € 1.815,00 € 0,00

De verhuurder de heer B. Letteboer heeft de inventaris, bestaande uit de
wasstraat, keukenattributen, tafels, toiletartikelen en kleine aanhorigheden
overgenomen voor een bedrag ad € 1.500,00 te vermeerderen met B.T.W. Dit
bedrag is inmiddels voldaan op de boedelrekening.

04-10-2021 
 1

De fiscus heeft van rechtswege een bodemvoorrecht op deze zaken. 04-10-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Tegoed nav afrekening energieleverancier € 825,56

totaal € 825,56 € 0,00

Uit de eindafrekening van de energieleverancier volgt een tegoed ad € 825,56.
Dit bedrag is op 23 december 2021 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

03-01-2022 
 2



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

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft de curator bericht dat de zakelijke bankrekening die failliet
gebruikte per datum faillissement een debetsaldo van € 247,75 vertoonde.
Gezien de hoogte van dit bedrag wenst de Rabobank haar vordering niet ter
verificatie in te dienen.

04-10-2021 
 1

Mogelijk werd de muziekinstallatie geleased. De curator heeft deze kwestie in
onderzoek.

04-10-2021 
 1

De leasemaatschappij zou Eazis moeten betreffen. De curator heeft Eazis
aangeschreven. Eazis heeft een concurrente vordering ingediend - welke door
de curator voorlopig is erkend - en heeft daarbij opgemerkt dat er geen sprake
is (geweest) van een leaseovereenkomst.

03-01-2022 
 2

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn geen crediteuren die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

04-10-2021 
 1

onderzoek lease muziekinstallatie.
04-10-2021 

 1

onderzoek lease muziekinstallatie; afgewikkeld.
03-01-2022 

 2



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

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

04-10-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De bestuurder van failliet heeft slechts een map met een aantal bonnen
aangeleverd. De curator heeft de bestuurder om de complete administratie
verzocht.

04-10-2021 
 1

Administratie c.q. boekhouding ontbreekt. 03-01-2022 
 2

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

In onderzoek. 04-10-2021 
 1

Niet te onderzoeken nu de administratie c.q. boekhouding ontbreekt. 03-01-2022 
 2

Toelichting 

In onderzoek.

04-10-2021 
 1

Ja

Toelichting 

Vanwege het ontbreken van administratie c.q. boekhouding en het niet
deponeren van jaarrekeningen.

03-01-2022 
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek
04-10-2021 

 1

Nee

Toelichting 

Niet te onderzoeken nu de administratie c.q. boekhouding ontbreekt.

11-10-2022 
 6

De bestuurder van failliet reageert nergens meer op. Om die reden is hij
opgeroepen voor een faillissementsverhoor, dat op 3 november 2021 heeft
plaatsgevonden. De bestuurder is niet verschenen en er is een beschikking ex
artikel 87 Fw. afgegeven.

03-01-2022 
 2

ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana.

04-10-2021 
 1

ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; ontbreekt
dus afgewikkeld;
onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet na te gaan, dus
afgewikkeld;
onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;
onderzoek pauliana.

03-01-2022 
 2

ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; ontbreekt
dus afgewikkeld;
onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet na te gaan, dus
afgewikkeld;
onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;
onderzoek pauliana.

31-03-2022 
 3

De curator heeft melding van faillissementsfraude gedaan. 29-09-2022 
 5

8. Crediteuren

€ 2.969,36

Toelichting 

04-10-2021 
 1



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

Huurvordering vanaf faillissementsdatum tot 11 september 2021 € 2.000,=.
Kosten aanvraag faillissement € 969,36.

€ 20.182,00
04-10-2021 

 1

€ 20.550,00
03-01-2022 

 2

€ 11.291,22

Toelichting 

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ad € 9.481,46 betreffende
een loonvordering ex artikel 66 lid 1, evenals een preferente vordering ad €
1.809,76 inzake de premie werkgeversdeel SV ex artikel 66.

03-01-2022 
 2

€ 0,00
04-10-2021 

 1

8
04-10-2021 

 1

13
03-01-2022 

 2

14
31-03-2022 

 3

15
29-09-2022 

 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 37.322,28
04-10-2021 

 1

€ 58.882,06
03-01-2022 

 2

€ 62.887,43

Toelichting 

Het UWV heeft een concurrente vordering ingediend ex artikel 66 lid 2 WW.

31-03-2022 
 3

€ 62.951,03

Toelichting 

De concurrente vordering van de Gemeente Tubbergen is € 63,60 hoger.

30-06-2022 
 4

€ 88.790,03

Toelichting 

Het UWV heeft een concurrente vordering ad € 25.839,= ingediend met
betrekking tot de NOW-regeling.

29-09-2022 
 5

Nog onbekend. 04-10-2021 
 1

Gebrek aan baten. 03-01-2022 
 2

inventariseren schuldenlast.
04-10-2021 

 1

inventariseren schuldenlast. 31-03-2022 
 3

Inventariseren schuldenlast; afgewikkeld. 11-10-2022 
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

N.v.t. 04-10-2021 
 1

10. Overig

onderzoek lease muziekinstallatie;
ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana;
inventariseren schuldenlast.

04-10-2021 
 1

onderzoek lease muziekinstallatie; afgewikkeld;
ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; niet
aanwezig dus afgewikkeld;
onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet te controleren dus
afgewikkeld;
onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;
onderzoek pauliana;
inventariseren schuldenlast.

03-01-2022 
 2

onderzoek lease muziekinstallatie; afgewikkeld;
ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; niet
aanwezig dus afgewikkeld;
onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet te controleren dus
afgewikkeld;

31-03-2022 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;
onderzoek pauliana;
inventariseren schuldenlast.

onderzoek lease muziekinstallatie; afgewikkeld;

ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; niet aanwezig
dus afgewikkeld;

onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet te controleren dus afgewikkeld;

onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;

onderzoek pauliana;

inventariseren schuldenlast.

29-09-2022 
 5

onderzoek lease muziekinstallatie; afgewikkeld;
ontvangst complete/volledige boekhouding c.q. administratie; niet
aanwezig dus afgewikkeld;
onderzoek stortingsverplichting aandelen; niet te controleren dus
afgewikkeld;
onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld;
onderzoek pauliana; niet te onderzoeken dus afgewikkeld;
inventariseren schuldenlast; afgewikkeld.

11-10-2022 
 6

Nog onbekend. 04-10-2021 
 1

Zo spoedig mogelijk. 11-10-2022 
 6

De curator zal zo spoedig mogelijk overgaan tot afw ikkeling van het
faillissement.

29-09-2022 
 5

Bijlagen
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