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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Skinw izard Midden-Nederland B.V. 16-05-2018 
 1

Handelend onder de naam/namen Healthw izard, Weightw izard, Rick G
Statutair gevestigd te Oud Zuilen
Voorheen feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3611 AP) Oud Zuilen aan de 
Zuilenselaan 30. 
KvK-nummer: 63517795

16-05-2018 
 1

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen 
tandheelkunde of psychiatrie), schoonheidsverzorging, pedicures en 
manicures.
Het exploiteren van gezondheids- en beautycentra, het verzorgen van laser 
behandelingen, ontharing en tatoeageverw ijdering, het verzorgen van 
behandelingen voor huidverjonging, huidvernieuwing en huidverbetering.

16-05-2018 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 24-05-2019
Insolventienummer F.16/18/126
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000035979:F003
Datum uitspraak 27-03-2018

R-C mr. PAM Penders
Curator mr. S.V. Hardonk



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De curator heeft de jaarrekeningen van gefailleerde opgevraagd. 16-05-2018 
 1

Verslag 2: Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Volgens de bestuurder 
zouden in deze vennootschap slechts de leaseovereenkomsten zijn 
ondergebracht. Er zou geen omzet zijn gedraaid. De bestuurder heeft geen 
financiële gegevens overgelegd.

10-10-2018 
 2

0

De vennootschap had geen werknemers in dienst.

16-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 1.381,13

16-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 2.421,75

-

10-10-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 31.877,75

24-05-2019
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
27-3-2018

t/m
15-5-2018

16-05-2018 
 1

van
16-5-2018

t/m
9-10-2018

10-10-2018 
 2

van
10-10-2018

t/m
23-1-2019

24-01-2019 
 3

van
24-1-2019

t/m
23-5-2019

24-05-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 8,00 uur

2 13,50 uur

3 1,40 uur

4 12,70 uur

totaal 35,60 uur

- 16-05-2018 
 1

In verslag 2 is abusievelijk vermeld dat er 13,50 uren waren besteed in deze 
periode. Dit betreft echter 5 uren. Hierdoor klopt de totaaltelling ook niet. Het 
totaal aantal bestede uren over de verslagperiodes 1 tot en met 3 bedraagt 
16,4.

24-01-2019 
 3

Totaal aantal uren tot en met verslag 4: 29,10 uur. 24-05-2019
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Skinw izard Midden Nederland B.V. is opgericht bij notariële akte van 11 juni 
2015. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer 
C.S. Groothuizen. 

De heer C.S. Groothuizen exploiteert een eenmanszaak onder de 
handelsnamen Skinw izard, Rick G, Healthw izard, Soprano powered by 
Skinw izard Utrecht, Skinw izard Voorburg, Skinw izard Breda en Skinw izard 
Eindhoven. De eenmanszaak hield zich bezig met het uitvoeren van 
schoonheidsbehandelingen in klinieken te Voorburg, Eindhoven, Oud Zuilen en 
Amersfoort. De heer C.S. Groothuizen en de eenmanszaak zijn in staat van 
faillissement verklaard per 20 maart 2018. 

De heer C.S. Groothuizen is eveneens enig aandeelhouder en enig bestuurder 
in de besloten vennootschap Skinw izard Zuid Nederland B.V., welke 
vennootschap eveneens op 27 maart 2018 in staat van faillissement is 
verklaard. Mr. Hardonk is in deze faillissementen ook benoemd tot curator.

De heer Groothuizen is medio 2017 geconfronteerd met gezondheidsklachten. 
Interim MKB was vanaf juli 2017 belast met het dagelijks bestuur van 
Skinw izard Midden Nederland.

16-05-2018 
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

De curator zal eventuele lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk 
beëindigen.

16-05-2018 
 1

Volgens de bestuurder is gefailleerde geen huurovereenkomsten aangegaan. 16-05-2018 
 1

De vennootschap heeft volgens de bestuurder nimmer activiteiten ontplooid. Er 
zouden wel leaseovereenkomsten op naam staan van Skinw izard Nederland. 
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. 

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. 
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en 
voortgang daarvan worden gedaan.

16-05-2018 
 1

Verslag 2: De activiteiten van de vennootschap zijn nimmer opgestart. Er is 
derhalve nimmer w inst behaald. Het faillissement is uitgesproken op eigen 
aangifte.

10-10-2018 
 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

2. Personeel

Personeelsleden
0

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde.

16-05-2018 
 1

Personeelsleden
0

-

16-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

niet van toepassing

totaal 0

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

onroerende zaken € 0,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap 
aangetroffen.

16-05-2018 
 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

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda 
geregistreerd staan.

16-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

bedrijfsmiddelen € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 16-05-2018 
 1

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator een eventuele 
opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

16-05-2018 
 1

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. 16-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad/onderhanden werk € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Visia-apparaten € 2.161,06 € 0,00

BIOS-apparaten € 72.500,00 € 0,00

totaal € 74.661,06 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

Verslag 3: In eerste instantie is de opbrengst van een aantal Visia-apparaten 
bijgeschreven op de boedelrekening in het faillissement van de heer 
Groothuizen. Achteraf bleek dat deze apparaten in de boedel van Skinw izard 
Midden-Nederland vallen. Om die reden is in de afgelopen verslagperiode een 
bedrag van € 2.161,06 doorgestort naar de boedelrekening van Skinw izard 
Midden-Nederland.  

24-01-2019 
 3

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris drie BIOS-
apparaten verkocht voor een bedrag van € 72.500. Daarna heeft de curator 
afgerekend met de leverancier Dalton Medical in verband met een 
eigendomsvoorbehoud.

24-05-2019
 4

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 0,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Volgens de bestuurder is er geen sprake van debiteurenvorderingen. 16-05-2018 
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren. 16-05-2018 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V. Voor zover bij 
de curator bekend, maakte gefailleerde geen gebruik van bancaire financiering 
en is er geen sprake van vorderingen van banken.

ING Bank N.V. heeft het saldo van € 1.381,13 overgeboekt naar de door de 
curator aangehouden boedelrekening. Daarnaast heeft de curator ABN AMRO 
Bank N.V. verzocht om het saldo bij de bij deze bank aangehouden rekeningen 
per faillissementsdatum over te boeken naar de boedelrekening. De curator is 
nog in afwachting van de overboeking.

16-05-2018 
 1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is het saldo van ABN AMRO Bank 
N.V. van € 1.040,62 overgeboekt naar de boedelrekening.

10-10-2018 
 2

Tussen Skinw izard Midden Nederland B.V. en ABN AMRO Asset Based Finance 
N.V. bestonden leaseovereenkomsten met betrekking tot apparatuur die werd 
gebruikt in de klinieken van de eenmanszaak Skinw izard. ABN AMRO Asset 
Based Finance N.V. heeft een vordering bij de curator ingediend van € 
219.060,93 uit hoogte van deze leaseovereenkomsten.

16-05-2018 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

ABN AMRO Asset Based Finance N.V. stelt een bezitloos pandrecht te hebben 
gevestigd op de geleasde apparatuur en heeft de onderhavige leaseobjecten 
opgeëist. De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de 
verpanding aan ABN AMRO Asset Based Finance N.V. 

Daarnaast pretendeert Interim MKB, die het dagelijks bestuur vormde van 
gefailleerde, een pandrecht te hebben gevestigd op roerende zaken van 
Skinw izard Nederland. Interim MKB heeft enkele zaken, toebehorend aan de 
heer Groothuizen/de eenmanszaak Skinw izard onder zich genomen. De curator 
heeft betw ist dat het ten gunste van Interim MKB gevestigde pandrecht op de 
Skinw izard Midden Nederland B.V. toebehorende zaken zich ook zou 
uitstrekken tot de roerende zaken die tot het vermogen van de heer 
Groothuizen handelend onder de naam Skinw izard behoren. De claim is door 
de curator afgewezen. De curator heeft de apparatuur voor de eenmanszaak 
opgeëist. Tot op heden heeft Interim MKB hieraan geen gehoor gegeven. De 
curator overweegt juridische stappen.

16-05-2018 
 1

Verslag 2: De curator heeft geconstateerd dat de door ABN AMRO Lease 
geclaimde apparatuur rechtsgeldig is verpand aan ABN AMRO Lease. De 
onderhavige zaken zullen worden verkocht. Op grond van art. 57 lid 3 
Faillissementswet houdt de curator de opbrengst van de bodemzaken in beide 
gevallen voor de fiscus. 

Het gepretendeerde pandrecht van Interim MKB wordt nog steeds betw ist. De 
curator heeft uitvoerig overleg hierover gevoerd met Interim MKB. De curator 
verwacht de komende verslagperiode tot een oplossing te komen.

10-10-2018 
 2

Verslag 3: De curator heeft verder overleg gevoerd met Interim MKB en haar 
advocaat. Interim MKB heeft een schikkingsvoorstel gedaan voor de 
afw ikkeling van de discussie. De curator heeft dit voorstel in beraad. 

24-01-2019 
 3

Er is nog geen schikking getroffen met Interim MKB. Partijen zijn nog in 
overleg. De verwachting is dat dit de komende verslagperiode wordt 
afgewikkeld. 

24-05-2019
 4

Zie hiervoor. 16-05-2018 
 1

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit 
recht beroepen.

16-05-2018 
 1

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit 
recht beroepen.

16-05-2018 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit 
recht beroepen.

16-05-2018 
 1

€ 0,00

-

16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 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

Volgens de bestuurder heeft de vennootschap nimmer activiteiten ontplooid. 
Van een voortzetting is derhalve geen sprake.

16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten 
onderzocht.

16-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

€ 0,00

Niet van toepassing.

16-05-2018 
 1

€ 0,00

-

16-05-2018 
 1

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. 16-05-2018 
 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 curator heeft geen administratie met betrekking tot gefailleerde ontvangen. 
Volgens de bestuurder zijn er nimmer activiteiten ontplooid. De curator heeft 
echter wel bankrekeningen met positief saldo aangetroffen. De curator heeft 
onderzoek hiernaar verricht.

16-05-2018 
 1

De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De 
curator acht het doen van nader onderzoek, vanwege een gebrek aan 
eventuele verhaalsmogelijkheden, niet opportuun. 

24-05-2019
 4

De vennootschap is bij akte van 11 juni 2015 opgericht. Per datum 
faillissement was er geen enkele jaarrekening gedeponeerd. Hiertoe bestond 
op dat moment wel een verplichting.

16-05-2018 
 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Dit maakt dat sprake is van 
onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is 
van het faillissement.

24-05-2019
 4

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen 
maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een 
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

16-05-2018 
 1

Wordt nog onderzocht. 16-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen 
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen 
worden gedaan.

16-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gezien het privé faillissement van de bestuurder zal geen nadere actie 
worden ondernomen. De bestuurder biedt geen verhaal. Dit onderdeel wordt 
derhalve als afgewikkeld beschouwd.

24-05-2019
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen 
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen 
worden gedaan.

16-05-2018 
 1

Geen. 16-05-2018 
 1

De curator verricht onderzoek naar de administratie en heeft vragen hierover 
gesteld aan de bestuurder en zijn gevolmachtigde.

16-05-2018 
 1

8. Crediteuren

P.M. 
Nog onbekend.

16-05-2018 
 1

€ 1.062,00

Omzetbelasting.

16-05-2018 
 1

€ 3.922,00

omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

10-10-2018 
 2

-
16-05-2018 

 1

P.M.
16-05-2018 

 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

0

Geen.

16-05-2018 
 1

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit 
verslag gehechte crediteurenlijst.

16-05-2018 
 1

Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan op dit moment nog 
geen uitspraak worden gedaan.

16-05-2018 
 1

De curator heeft de crediteurenlijst opgevraagd maar heeft deze nog niet 
ontvangen.

16-05-2018 
 1

9. Procedures

Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig 
waarbij curanda partij is.

16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 16-05-2018 
 1

De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is. 16-05-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- onderzoek activa;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

16-05-2018 
 1

Verslag 3:
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- afw ikkeling gepretendeerd pandrecht Interim MKB.

24-01-2019 
 3

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de termijn van 
afw ikkeling van dit faillissement.

16-05-2018 
 1

24-8-2019 24-05-2019 
 4

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten 
zoals opgenomen in dit verslag.

16-05-2018 
 1

Bijlagen
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