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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Sauna Instituut Westenberg B.V. 15-08-2018 
 1

Sauna Instituut Westenberg B.V. 15-08-2018 
 1

De onderneming dreef een sauna met solarium en schoonheidsverzorging. 15-08-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 101.612,31 € 608.413,08

2016 € 34.916,84 € 598.888,48

2017 € 32.945,14 € 573.963,98

Verslagnummer 8
Datum verslag 26-02-2020
Insolventienummer F.17/18/58
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000057889:F001
Datum uitspraak 17-07-2018

R-C mr. R Giltay
Curator mr R.H. Knegtering

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=cd9bae1b-bf89-e811-80fb-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=68402f83-0fcf-e411-9ff5-005056ac6930


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

20 15-08-2018 
 1

€ 0,00 15-08-2018 
 1

€ 14.924,04

Toelichting 
In verband met de storting van kasgelden, verkoop van activa en de opbrengst 
van de veiling bedraagt het boedelsaldo thans € 14.924,04.

29-05-2019 
 5

€ 3.765,66

Toelichting 
Er is een voorschot betaald op het salaris van de curator. Verwezen wordt 
naar het financieel verslag.

26-08-2019 
 6

€ 3.765,66 27-11-2019 
 7

€ 24.408,26

Toelichting 
De boedelbijdrage van de bank ter zake de verkoop van de activa en de 
daarmee samenhangende werkzaamheden van de curator is overgemaakt op 
de boedelrekening.

26-02-2020
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
17-7-2018

t/m 
13-8-2018

15-08-2018 
 1

van 
14-8-2018

t/m 
16-11-2018

22-11-2018 
 2

van 
17-11-2018

t/m 
16-2-2019

27-02-2019 
 4

van 
17-2-2019

t/m 
16-5-2019

29-05-2019 
 5

van 
17-5-2019

t/m 
16-8-2019

26-08-2019 
 6

van 
17-8-2019

t/m 
17-11-2019

27-11-2019 
 7

van 
18-11-2019

t/m 
26-2-2020

26-02-2020
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 50 uur 30 min

2 39 uur 25 min

4 44 uur 50 min

5 34 uur 50 min

6 37 uur 10 min

7 11 uur 30 min

8 28 uur 5 min

totaal 246 uur 20 min

Onder verslag 1 is tijd geboekt die in verslag 2 behoorde. Conform de 
urenuitdraai zijn de bestede uren:
Verslag 1: 49,92
Verslag 2: 40,00
Totaal: 89,92

(Zie bijlage).

22-11-2018 
 2

Vanwege een technische storing wordt het verslag over periode 3 aangemerkt 
als periode 4. Onderhavig verslag betreft echter het 3e faillissementsverslag. 

27-02-2019 
 4

Naar aanleiding van de brandschade is er contact geweest met de bank en de 
verzekeringsexpert. Verder hebben zich (opnieuw) gegadigden gemeld voor de 
activa.

27-11-2019 
 7

Na een biedingenprocedure is een verkoopmemorandum door de curator 
opgesteld. In samenspraak met de bank is verkocht aan de meest 
aantrekkelijke bieder. Na instemming van de Rechter-Commissaris is het 
onroerend gelegen aan de Stationsweg te Gorredijk verkocht en geleverd in 
januari 2020. 

26-02-2020
 8



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van de failliet is Ter Elst Holding B.V. De 
bestuurder en enig aandeelhouder van Ter Elst Holding B.V. is de heer R. ter 
Elst. Ter Elst Holding B.V. verkeert niet in staat van faillissement.

15-08-2018 
 1

De failliet is verw ikkeld in een procedure met Nuon. De curator heeft de 
rechtbank op de hoogte gebracht van het faillissement en verzocht om een 
termijn voor beraad.

15-08-2018 
 1

De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het feit dat de procedure 
tegen Nuon niet zal worden voortgezet. 

27-02-2019 
 4

De verzekeringen zijn als gevolg van wanbetaling reeds beëindigd. Het 
onroerend goed is door de hypotheekhouder ten behoeve van de 
hypotheekhouder verzekerd.

15-08-2018 
 1

N.v.t. 15-08-2018 
 1

Hoewel Sauna Instituut Westenberg B.V. over het algemeen zwarte cijfers 
schreef, bleef er geen geld over om te investeren. Aan de techniek in de sauna 
is in de afgelopen jaren weinig tot niets veranderd. De door de failliet 
gedreven sauna komt daardoor enerzijds niet meer op een normale w ijze 
voldoen aan de eisen die worden gesteld aan hygiëne en anderzijds kon zij 
niet meer voldoen aan de eisen die door kritische klanten worden gesteld op 
het gebied van welness. 

Ondanks een relatief grote groep vaste bezoekers en enthousiast personeel 
bleek het niet mogelijk om het tij te keren. 

Op 23 april 2018 is de sauna gesloten, waarmee ook een einde aan de 
inkomsten kwam. Aangezien het loon niet meer betaald werd hebben enkele 
personeelsleden, teneinde een beroep te kunnen doen op de 
loongarantieregeling, het faillissement aangevraagd.

15-08-2018 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
22

15-08-2018 
 1

Personeelsleden 
22

Toelichting 
Op 20 juli 2018 is er een bijeenkomst geweest op het kantoor van de curator 
met het personeel. Er is een toelichting gegeven op het ontslag en de 
gevolgen daarvan. Een medewerkster van het UWV was aanwezig om samen 
met het aanwezige personeel de formulieren ten behoeve van de 
loongarantieregeling in te vullen. De dag daaraan voorafgaand zijn de 
ontslagbrieven alvast per e-mail vooruit gestuurd.

15-08-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-7-2018 22

totaal 22

Zie hiervoor. 15-08-2018 
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De failliet is eigenaar van de onroerende zaak aan de Stationsweg nr. 94 te 
Gorredijk, waarin zich de sauna bevindt. In overleg met de hypotheekhouder 
wordt dit pand getaxeerd en zal het in de markt worden gezet.

15-08-2018 
 1

Inmiddels heeft er overleg met de hypotheekhouder plaatsgevonden en is 
overeengekomen dat er tot onderhandse verkoop van het onroerend goed zal 
worden overgegaan. De hypotheekhouder en de curator zijn overeengekomen 
dat de curator de verkoop op zich neemt. 
De hypotheekhouder en de curator zijn een boedelbijdrage overeengekomen 
die afhankelijk is gesteld van de verkoopopbrengst van het onroerend goed en 
de omvang van de door de curator te verrichten werkzaamheden.

22-11-2018 
 2

In het kader van de onderhandse verkoop zijn alle bij de curator bekende 
gegadigde aangeschreven. Ook is de onderhandse verkoop via diverse 
openbare kanalen bekend gemaakt. Er heeft een kijkdag plaatsgevonden en 
een biedingsprocedure. Thans is de de curator tezamen met de bank in 
gesprek met een gegadigde die een bod heeft uitgebracht. 

27-02-2019 
 4

Op 26 juli 2019 is er brand uitgebroken in het pand aan de Stationsweg 94 te 
Gorredijk. Er vinden thans gesprekken plaats tussen de curator, bank en 
verzekeraar over de te nemen vervolgstappen.

26-08-2019 
 6

Een eerste concept rapport is uitgebracht door de deskundige aan de 
hypotheekhouder. Het wachten is thans op de eindrapportage.

27-11-2019 
 7

Begin december  2019 is de  concept eindrapportage door de deskundige 
uitgebracht.  Na een biedingenprocedure is een verkoopmemorandum door 
de curator opgesteld. In samenspraak met de bank is verkocht aan de meest 
aantrekkelijke bieder. Na instemming van de Rechter-Commissaris is het 
onroerend gelegen aan de Stationsweg te Gorredijk verkocht en geleverd in 
januari 2020. 

26-02-2020
 8



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Overleg bank, overleg taxateur. 15-08-2018 
 1

Overleg bank (hypotheekhouder), taxateur, r-c, correspondentie over 
beveiliging van het onroerend goed en afspraak ter plaatse i.v.m. beveiliging. 
Overleg voormalig bestuurder en derden (gegadigden). Studie m.b.t. activa. 
Voorbereidende werkzaamheden i.v.m. de verkoop.

22-11-2018 
 2

Overleg bank, r-c, organiseren onderhandse verkoop, kijkdag, voorbereidend 
bezoek ter plaatse, correspondentie gegadigden, overleg voormalig 
bestuurder, overleg derden, intern overleg, studie m.b.t. de activa.

27-02-2019 
 4

overleg en correspondentie bank, r-c, gegadigden, intern overleg 29-05-2019 
 5

bezichtigingen met gegadigden, overleg en correspondentie bank, r-c, 
gegadigden, intern overleg, verzekering, bezoeken ter plaatse in verband met 
brand.

26-08-2019 
 6

bezichtiging met verzekeringsexpert; overleg hypotheekhouder; 
correspondentie gegadigden.

27-11-2019 
 7

opstarten biedingenprocedure; correspondentie gegadigden; overleg bank; 
opstellen verkoopmemorandum; correspondentie Rechter-Commissaris; 
correspondentie notaris.

26-02-2020
 8

De failliet beschikt over de, naar het zich laat aanzien, gebruikelijke inventaris 
voor de uitoefening van een saunabedrijf. Ook dit wordt in overleg met de 
bank, die een pandrecht op de activa heeft, getaxeerd, waarna de beste w ijze 
van verkoop zal worden vastgesteld. De bedrijfsmiddelen bestaan onder 
andere uit keukenapparatuur, restaurantmeubilair, ligbedden, kussens, sauna-
accessoires en dergelijke.

15-08-2018 
 1

Er heeft een taxatie van de roerende zaken plaatsgevonden. De roerende 
zaken worden gelijktijdig met het onroerend goed onderhands verkocht. De 
curator en de bank zijn een boedelbijdrage als vergoeding voor de roerende 
zaken overeengekomen op basis van het taxatierapport.

22-11-2018 
 2

De georganiseerde kijkdag heeft mede ten behoeve van de verkoop van de 
roerende zaken plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit niet geresulteerd in de 
onderhandse verkoop van de roerende zaken. Er zal tot verkoop middels een 
openbare veiling worden worden overgegaan.

27-02-2019 
 4

Inmiddels heeft er een openbare veiling plaatsgevonden waarbij de roerende 
zaken zijn verkocht. De veilingopbrengst bedraagt € 14.777,24.

29-05-2019 
 5



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

De fiscus heeft voorafgaand aan het faillissement bodembeslag gelegd en 
heeft een voorrecht op de bodemgoederen.

15-08-2018 
 1

Overleg bank, overleg taxateur, overleg fiscus. 15-08-2018 
 1

Overleg en correspondentie bank, taxateur, r-c. 22-11-2018 
 2

Overleg en correspondentie bank, gegadigden, kijkdag, voorbereiden kijkdag, 
contact taxateurs.

27-02-2019 
 4

Overleg en correspondentie bank, gegadigden, veilingbedrijf, aanwezig tijdens 
ophaaldag

29-05-2019 
 5

Voorafgaand aan het sluiten van de sauna is in overleg met de 
bedrijfsadviseur de aanwezige voorraad, voor zover dat mogelijk was, terug 
verkocht aan de leveranciers. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement 
was er geen relevante voorraad meer aanwezig. Gelet op de aard van de 
onderneming is er evenmin sprake van onderhanden werk.

15-08-2018 
 1

N.v.t. 15-08-2018 
 1

N.v.t. 15-08-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 8.831,09

totaal € 8.831,09 € 0,00 € 0,00

Blijkens de boekhouding staat er een bedrag van € 8.831,09 aan debiteuren 
open. Samen met de boekhoudster van de failliet zal worden bekeken of deze 
bedragen geïnd kunnen worden.

15-08-2018 
 1

Het openstaande bedrag aan debiteuren is oninbaar gebleken. 22-11-2018 
 2

Onderzoek administratie. 15-08-2018 
 1

Onderzoek administratie en overleg boekhoudster. 22-11-2018 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 404.282,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend per datum faillissement 
van € 404.282,-.

15-08-2018 
 1

€ 172.712,78

Toelichting vordering van bank(en) 
Volgens opgaaf van de bank bedraagt de huidige vordering na verkoop van 
het onroerend goed € 172.712,78 exclusief bijkomende kosten en eventuele 
uitkeringen van de verzekering. Gelet op de te verwachten uitkering van de 
verzekering zal de vordering van de bank aanmerkelijk lager uitvallen. Gelet 
op het feit dat de definitieve uitkering van de verzekering nog de nodige tijd 
op zich zal laten wachten en gezien de toestand van de boedel heeft de 
bank ingestemd met de afw ikkeling van het faillissement waarbij haar 
vordering derhalve een p.m. post zal zijn. 

26-02-2020
 8



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De onderneming leaste een kassasysteem inclusief polsbandjes. De 
leasemaatschappij heeft het systeem opgeëist.

15-08-2018 
 1

Aan de leasemaatschappij is medegedeeld dat er sprake is van bodembeslag 
op ondermeer het kassasysteem.

22-11-2018 
 2

De bank beschikt over de gebruikelijke zekerheden, een hypotheekrecht op 
het onroerend goed, een pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen 
en een borgstelling van de bestuurder.

15-08-2018 
 1

Zie hiervoor. 15-08-2018 
 1

Er heeft zich één crediteur gemeld, die een beroep heeft gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De eigendommen van deze crediteur zijn echter niet 
aangetroffen.

15-08-2018 
 1

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, 
van geen van deze crediteuren zijn echter eigendommen aangetroffen. De 
betreffende crediteuren zijn hieromtrent geïnformeerd.

22-11-2018 
 2

Idem. 15-08-2018 
 1

Idem. 15-08-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
De curator heeft overleg met de bank.

15-08-2018 
 1

Toelichting 
Met de bank zijn boedelbijdragen overeengekomen welke afhankelijk zijn 
gesteld van de verkoopopbrengst van de activa en de omvang van de 
werkzaamheden van de curator in dit kader.

22-11-2018 
 2

€ 13.449,15

Toelichting 
Na de verkoop van het onroerend goed heeft de bank een boedelbijdrage ter 
zake vergoeding uren curator overgemaakt op de faillissementsrekening.
Conform de separatistenregeling heeft de bank een boedelbijdrage conform 
de separatistenregeling voldaan van € 7.193,45.

26-02-2020
 8

Overleg met de bank, onderzoek administratie, overleg crediteuren. 15-08-2018 
 1

Overleg/correspondentie bank, r-c, correspondentie crediteuren met 
eigendomsvoorbehoud.

22-11-2018 
 2

Overleg met de bank in het kader van de verkoop van de activa. 27-02-2019 
 4

overleg bank, intern overleg 29-05-2019 
 5



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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 15-08-2018 
 1

N.v.t. 15-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 15-08-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Voor zover de curator thans kan nagaan, is voldaan aan de boekhoudplicht. 15-08-2018 
 1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 15-08-2018 
 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

8.1 Boedelvorderingen

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van de 
accountant niet noodzakelijk.

15-08-2018 
 1

Voor zover de curator kan nagaan zijn de aandelen volgestort. Gelet op de 
termijn die verstreken is sinds de oprichting van de vennootschap zal hieruit 
ook geen vordering meer kunnen voortvloeien.

15-08-2018 
 1

Toelichting 
De curator verricht het gebruikelijk onderzoek.

15-08-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 

26-02-2020
 8

Toelichting 
De curator verricht het gebruikelijk onderzoek.

15-08-2018 
 1

Nee

Toelichting 
De curator heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

27-11-2019 
 7

Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht, thans zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd.

22-11-2018 
 2

Onderzoek administratie, overleg derden. 15-08-2018 
 1

Onderzoek administratie, intern overleg. 22-11-2018 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00 22-11-2018 



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

 2

€ 100,00

Toelichting 
Aansprakelijkheidsverzekering St. Curatoren Hofressort Leeuwarden

27-02-2019 
 4

€ 27.458,89

Toelichting 
Nu er actief is op de boedelrekening wordt de reeds voldane premie door 
Rotshuizen Geense Advocaten afgevoerd van de lijst van boedelcrediteuren en 
afgeboekt van de boedelrekening.

Het UWV heeft 17 mei 2019 opgave gedaan van haar boedelvordering. 

29-05-2019 
 5

€ 90.966,00

Toelichting 
Het betreffen vorderingen ter zake van omzetbelasting en loonheffingen.

22-11-2018 
 2

€ 81.325,00 27-02-2019 
 4

€ 55.813,57

Toelichting 
Het UWV heeft 17 mei 2019 opgave gedaan van haar preferente vordering.

29-05-2019 
 5

€ 1.833,00

Toelichting 
Er is sprake van een loonvordering van een van de voormalig werknemers.

22-11-2018 
 2

48 22-11-2018 
 2

59 27-02-2019 
 4

60 26-08-2019 
 6

59 26-02-2020
 8



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 570.863,79

Toelichting 
Er hebben zich thans in totaal 48 concurrente crediteuren gemeld, in totaal ten 
belope van € 570.863, 79 inclusief btw.

22-11-2018 
 2

€ 594.550,09

Toelichting 
Er hebben zich in totaal 59 crediteuren gemeld, in totaal ten belope van € 
594.550,09.

27-02-2019 
 4

€ 594.846,09 26-08-2019 
 6

€ 594.021,00

Toelichting 
Het (totaal)bedrag aan crediteuren is gew ijzigd nu een crediteur een vordering 
dubbel had ingediend.

27-11-2019 
 7

€ 362.451,87

Toelichting 
Na verkoop van het onroerend goed is de vordering van de ABN AMRO bank 
verlaagd.

26-02-2020
 8

N.t.b. 22-11-2018 
 2

Aan de rechter-commissaris zal worden verzocht het faillissement op te 
heffen conform artikel 16 Fw. (wegens de toestand van de boedel). Er is niet 
voldoende saldo om een uitkering te kunnen doen aan de crediteuren. 

26-02-2020
 8

Aanschrijven crediteuren, correspondentie crediteuren, bijwerken 
crediteurenlijst, crediteurenadministratie doorlopen, overleg.

22-11-2018 
 2

Correspondentie crediteuren, bijwerken crediteurenlijst, overleg. 27-02-2019 
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

NUON 15-08-2018 
 1

NUON heeft een vordering ingesteld tegen de failliet, waarin betalingen van 
openstaande vorderingen werd geëist. De failliet heeft een tegenvordering 
ingesteld.

15-08-2018 
 1

De procedure tegen NUON staat voor dupliek in conventie, tevens repliek in 
reconventie aan de zijde van de failliet. De rechtbank is op de hoogte gebracht 
van het faillissement en is verzocht om een termijn voor beraad zijdens de 
curator.

15-08-2018 
 1

De procedure tegen de NUON is niet voortgezet door de curator. 27-02-2019 
 4

Overleg advocate failliet en bestuderen processtukken. 15-08-2018 
 1

Correspondentie gemachtigde wederpartij, correspondentie rechtbank, 
overleg.

27-02-2019 
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Er zal over worden gegaan tot verkoop van de activa. 22-11-2018 
 2

Nu het onroerend goed is verkocht zal het faillissement worden afgewikkeld. 
De definitieve vordering van de bank is nog niet bekend, echter zal gelet op 
de toestand van de boedel geen uitkering plaatsvinden, reden waarom de 
bank heeft ingestemd met afw ikkeling. 

26-02-2020
 8

Over de termijn van afw ikkeling valt thans nog niets te zeggen. 22-11-2018 
 2

Dit is een eindverslag. Er wordt aan de Rechter-commissaris verzocht het 
faillissement op te heffen conform artikel 16 Fw. 

26-02-2020
 8

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag. 22-11-2018 
 2

Opstellen faillissements- en financieel verslag. 27-02-2019 
 4

opstellen faillissementsverslag; voorlopig financieel eindverslag; verzoek 
afw ikkeling. 

26-02-2020
 8

Bijlagen
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