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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Meyhold B.V. 07-05-2018 
 5

Meyhold B.V. 07-05-2018 
 5

Kamer van Koophandel nummer: 34126297
Statutaire zetel: Amsterdam
Voorheen kantoorhoudende aan het adres: Ruijgoordweg 100, 1047 HM 
Amsterdam

27-08-2018 
 6

(i) Het aanbieden van valet parking op de vliegvelden Rotterdam The Hague 
Airport, Eindhoven Airport en Luchthaven Schiphol;
(ii) De uitvoering van valet parking werkzaamheden op de Luchthaven 
Schiphol.

07-05-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 3.770.936,00 € 198.624,00 € 1.231.112,00

2014 € 1.529.621,00 € 127.156,00 € 526.265,00

Verslagnummer 10
Datum verslag 13-11-2019
Insolventienummer F.13/17/11
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010354:F001
Datum uitspraak 10-01-2017

R-C mr. AE de Vos
Curator mr. M.N. de Groot

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=011abdbf-cdd7-e611-80da-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=5ff9e83f-9262-e511-80c6-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

100 07-05-2018 
 5

€ 45.423,38 07-05-2018 
 5

€ 44.731,58 27-08-2018 
 6

€ 48.750,70 07-02-2019 
 7

€ 36.298,86 16-05-2019 
 8

€ 38.548,86 14-08-2019 
 9

€ 39.798,86 13-11-2019
 10



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
17-1-2018

t/m 
1-5-2018

07-05-2018 
 5

van 
2-5-2018

t/m 
24-8-2018

27-08-2018 
 6

van 
25-8-2018

t/m 
5-2-2019

07-02-2019 
 7

van 
16-9-2019

t/m 
15-5-2019

16-05-2019 
 8

van 
16-5-2019

t/m 
14-8-2019

14-08-2019 
 9

van 
15-8-2019

t/m 
11-11-2019

13-11-2019
 10

Verslagperiode Bestede uren

5 11 uur 22 min

6 24 uur 30 min

7 15 uur 18 min

8 0 uur 32 min

9 1 uur 0 min

10 19 uur 36 min

totaal 72 uur 18 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Totaal aantal bestede uren: 249 uur en 30 minuten. 07-05-2018 
 5

Totaal aantal bestede uren: 274 uur 27-08-2018 
 6

Totaal aantal bestede uren: 289,30
07-02-2019 

 7

Totaal aantal bestede uren: 290,24 16-05-2019 
 8

Uren besteed in verslagperiode: 0,48 uur
Totaal aantal bestede uren: 291,12 uur. 

14-08-2019 
 9

Uren besteed in verslagperiode: 19,36 uur
Totaal aantal bestede uren: 310,48 uur.

13-11-2019
 10

1. Inventarisatie

Tot 1 april 2016 was de heer Weerman enig aandeelhouder en bestuurder van 
Meyhold. Op 15 februari 2016 heeft Charcon Holding B.V. alle aandelen in het 
kapitaal van Meyhold gekocht. Op 1 april 2016 zijn de aandelen in het kapitaal 
van Meyhold door de heer Weerman aan Charcon Holding B.V. geleverd en is 
de heer Hagenauw als enig (alleen/zelfstandig bevoegd) bestuurder van 
Meyhold aangesteld.

07-05-2018 
 5

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 07-05-2018 
 5

Voor zover bij de curator bekend zijn de verzekeringen beëindigd. 07-05-2018 
 5

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten. De bestaande 
huurovereenkomsten waren voor datum faillissement reeds opgezegd.

07-05-2018 
 5



1.5 Oorzaak faillissement

De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 
Afgaande op van de directie verkregen informatie werd het faillissement 
veroorzaakt door een aantal onverwachte omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan na de overname van de aandelen op 1 april 2016, waardoor een 
positieve exploitatie niet mogelijk is gebleken. De bestuurder van Meyhold 
heeft aangegeven dat hij op 1 april 2016 niet bekend was met deze 
omstandigheden en dat de onderneming in een slechtere staat verkeerde dan 
dat hem was gebleken. Naar zeggen van de bestuurder was de voormalige 
aandeelhouder en bestuurder wél bekend met deze omstandigheden. 

Nadat eind 2016 duidelijk werd dat Meyhold niet meer aan haar verplichtingen 
kon voldoen, heeft de bestuurder meegewerkt aan een overname van de 
onderneming aan Parkinclusive NL B.V. Parkinclusive NL B.V. heeft aan 
nagenoeg alle werknemers van Meyhold een arbeidsovereenkomst per 1 
januari 2017 aangeboden. Daarnaast heeft Frank Lucas B.V., een aan 
Parkinclusive NL B.V. gelieerde vennootschap, de inventaris van Meyhold 
gekocht. Tot eind december 2016 beschikte Meyhold over een licentie voor het 
gebruik van de (domein)naam centralparking.nl. Via de website 
www.centralparking.nl konden klanten valet parking bij Meyhold reserveren. 
Charcon B.V. heeft eind 2016 een licentie aan Parkinclusive NL B.V. verstrekt 
voor het gebruik van de (domein)naam centralparking.nl. 

De curator zal in de komende periode de oorzaken van het faillissement 
alsmede de overdracht van de activiteiten aan Parkinclusive NL B.V. nader 
onderzoeken. 

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

07-05-2018 
 5

De curator heeft onderzocht of Parkinclusive NL B.V. (een gedeelte) van de 
onderneming van Meyhold B.V. heeft overgenomen en zo ja, of zij daardoor 
onrechtmatig heeft gehandeld dan wel ongerechtvaardigd is verrijkt. 
Gedurende dit onderzoek is Parkinclusive NL B.V. op 23 oktober 2018 in staat 
van faillissement verklaard.

07-02-2019 
 7

De curator onderzoekt of het opportuun is om een vordering in te dienen in het 
faillissement van Parkinclusive NL B.V. en zal tevens overleggen met de curator 
van Parkinclusive NL B.V.

14-08-2019 
 9

In de afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met de curator van 
Parkinclusive NL B.V. Gelet op de preferente vordering van de fiscus van circa 
€ 1.5 miljoen in het faillissement van Parkinclusive NL B.V. en het huidige 
boedelactief is het vooralsnog niet opportuun om een vordering in te dienen. 

13-11-2019
 10



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 
100

07-05-2018 
 5

Personeelsleden 
100

Toelichting 
Alle personeelsleden zijn bij brief van 13 januari 2017 respectievelijk 1 februari 
2017 ontslag aangezegd.

07-05-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

13-1-2017 69

1-2-2017 32

totaal 101

Alle bij de curator bekende personeelsleden is ontslag aangezegd na hiervoor 
toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris. Het UWV heeft 
twee intakes gehouden. De eerste intake heeft plaatsgevonden op 31 januari 
2017 en de tweede intake op 7 februari 2017. 

Het UWV heeft uit hoofde van de loongarantieregeling vorderingen ingediend 
ad respectievelijk € 11.818,16 (boedelvordering) en € 77.527,68 (preferente 
vordering).

07-05-2018 
 5

3. Activa

Meyhold had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom. 07-05-2018 
 5



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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Meyhold bezit een personenauto van het merk
Ford

€ 4.235,00

totaal € 4.235,00 € 0,00

De curator heeft de personenauto laten taxeren. 

Deze auto is inmiddels verkocht voor een bedrag ad € 3.500,00 exclusief BTW, 
derhalve € 4.235,00 inclusief BTW.

07-05-2018 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 45.000,00 € 36.854,05

totaal € 45.000,00 € 36.854,05 € 0,00

Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de debiteurenportefeuille circa   € 
45.000,00

07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 

De curator heeft de facturen bij de bestuurder opgevraagd. De curator is op dit 
moment nog in afwachting hiervan. 

De curator heeft de debiteurenadministratie van de bestuurder ontvangen en 
zal deze nader inventariseren. De komende verslagperiode zal de curator 
aanvangen met het incasseren van de debiteuren. 

De curator is doende de openstaande debiteuren te incasseren.

07-05-2018 
 5

Inmiddels is gebleken dat het incasseren van de thans openstaande 
debiteurenvorderingen moeizaam is. Een groot gedeelte van de debiteuren 
betw ist de vordering of heeft een beroep op verrekening gedaan. In de 
komende verslagperiode zal de curator onderzoeken in hoeverre het nog 
opportuun is om de debiteurenincasso voort te zetten.

14-08-2019 
 9

Uit onderzoek is gebleken dat het verder voortzetten van de 
debiteurenincasso niet opportuun is. De curator beschouwd de 
debiteurenincasso als afgerond.

13-11-2019
 10

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft nog geen vordering ingediend.

07-05-2018 
 5



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bij de curator bekende leaseovereenkomsten zijn opgezegd. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

07-05-2018 
 5

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

07-05-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

07-05-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

De curator zal hier de komende verslagperiode onderzoek naar doen. 07-05-2018 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

 5

Thans wordt onderzocht of de administratie dusdanig is gevoerd dat voldaan 
wordt aan de boekhoudplicht.

14-08-2019 
 9

De jaarrekening over de drie jaren voorafgaand aan het faillissement zijn tijdig 
gedeponeerd.

07-05-2018 
 5

Meyhold B.V. voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen 
maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van de 
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 Lid 1 BW).

07-05-2018 
 5

De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken. 

Uit de administratie volgt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

07-05-2018 
 5

Toelichting 
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

07-05-2018 
 5

Toelichting 
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

De curator heeft Insolresearch verzocht een quick scan te verrichten naar de 
administratie van Meyhold B.V. De uitkomsten van deze scan worden begin 
2020 verwacht.

13-11-2019
 10



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode 
voortzetten. 

De curator heeft een bedrag van € 121.217,60 van Charcon teruggevorderd op 
grond van onverschuldigde betaling. Daarnaast heeft de curator de 
koopovereenkomst met betrekking tot de IE-rechten van 12 april 2016 
vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Charcon heeft uitdrukkelijk betw ist dat 
er bedragen op grond van onverschuldigde betaling behoeven te worden 
terugbetaald. Daarnaast heeft Charcon betw ist dat de koopovereenkomst met 
betrekking tot de IE-rechten voor vernietiging vatbaar is. 

Charcon en de curator zijn in overleg getreden, waarna zij overeenstemming 
hebben bereikt over een minnelijke regeling. De rechter-commissaris heeft op 
29 september 2017 toestemming verleend voor het treffen van deze minnelijke 
regeling. 

Charcon zal in termijnen een bedrag van € 55.000,00 voldoen aan de boedel 
van Meyhold B.V. Na ontvangst van dit bedrag verlenen partijen elkaar over en 
weer algehele en finale kw ijting. 

Tot op heden is een bedrag van € 50.000,00 ontvangen. De resterende termijn 
van € 5.000,00 dient eind januari 2018 te worden voldaan. 

Het gehele bedrag ad € 55.000,00 is door de curator ontvangen.

07-05-2018 
 5



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 11.818,16

Toelichting 
Vordering van het UWV.

07-05-2018 
 5

€ 685.991,00 07-05-2018 
 5

€ 77.527,68 07-05-2018 
 5

Toelichting 
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

07-05-2018 
 5

101 07-05-2018 
 5

€ 3.221.177,40 07-05-2018 
 5

Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten van 
crediteuren kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

07-05-2018 
 5

De crediteuren zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie bij de curator in te 
dienen.

07-05-2018 
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5

Niet van toepassing. 07-05-2018 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode zal de curator de voorkomende werkzaamheden 
uitvoeren en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

07-05-2018 
 5

De komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator 
voornamelijk zien op:
- afronden van de debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met de curator van Parkinclusive NL B.V.

07-02-2019 
 7

De komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator 
voornamelijk zien op:
- quick scan onderzoek naar de administratie;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 

13-11-2019
 10

Op dit moment is onduidelijk op welke termijn dit faillissement kan worden 
afgewikkeld.

07-05-2018 
 5

11-2-2020 13-11-2019 
 10

De werkzaamheden van de curator in de komende maanden zullen betrekking 
hebben op het onderzoek naar de transacties die voor datum faillissement 
hebben plaatsgevonden.

07-05-2018 
 5

Zie 10.1 13-11-2019
 10

Bijlagen
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