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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Winterzon Zonnestudio’s B.V. (hierna “Winterzon”) 07-11-2018
 1

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22044539.
Statutair gevestigd te gemeente Noordwijk.
Vestigingsadres: 2202 ED Noordwijk, Van Hardenbroekweg 13.
Tevens handelend onder de naam Sunday’s (Beethovenstraat), Sunday’s 
(Vrijheidslaan) en Sunday’s (Hoofddorp).

Vestigingen: 
Stadionweg 39 (kruising Beethovenstraat), 1077 RW Amsterdam (hierna 
“Beethovenstraat”),
Vrijheidslaan 2, 1078 PJ Amsterdam (hierna “Vrijheidslaan”) en
Kruisweg 983 B, 2132 CE Hoofddorp.

07-11-2018
 1

Exploiteren van zonnestudio’s inclusief aanverwante diensten waaronder 
spraytanning en verkoop van cosmetica, een en ander als franchisenemer 
van de Sunday’s-formule.

07-11-2018
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 07-11-2018
Insolventienummer F.13/18/308
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000070433:F001
Datum uitspraak 25-09-2018

R-C mr. AE de Vos
Curator mr R.A.W. Jungschläger



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 626.473,00

2015 € 388.316,00

2016 € 244.013,00

14 07-11-2018
 1

Boedelsaldo
€ 100.682,42

07-11-2018
 1

van
25-9-2018

t/m
31-10-2018

07-11-2018
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 149,00 uur

totaal 149,00 uur

Dit openbaar verslag en 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 onder andere 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 en/of andere 
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend.

07-11-2018
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder enig aandeelhouder van Winterzon is Helios Beheer B.V. 
Bestuurders van Helios Beheer B.V. zijn Belenos Beheer B.V., Sunbeam 
Holding B.V. en Ferro Sol Holding B.V. De bestuurders van deze 
vennootschappen zijn de heer C.N. Jansen van Rosendaal en mevrouw A.E. 
de Vries (Helios Beheer B.V.), mevrouw R.A.M. Kamphuis-Jansen van 
Rosendaal (Sunbeam Holding B.V.) en mevrouw R.M. Kruithof-Kamphuis (Ferro 
Sol Holding B.V.).

07-11-2018
 1

De curator is niet bekend met enige lopende procedures. 07-11-2018
 1

De verzekeringen zijn opgezegd. 07-11-2018
 1

De huur van het pand in Hoofddorp is reeds voor het faillissement opgezegd 
en op 11 oktober 2018 door de curator opgeleverd aan de verhuurder. De 
huur van het pand aan de Vrijheidslaan is door de curator opgezegd. De huur 
van het pand aan de Beethovenstraat is door de verhuurder opgezegd. 
Beide Amsterdamse vestigingen hebben een doorstart gemaakt waarbij 
nieuwe huurovereenkomsten zijn gesloten, zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

07-11-2018
 1

De bestuurders van gefailleerde hebben verklaard dat de oorzaak van het 
faillissement is gelegen in een combinatie van factoren. De eerste factor is 
dat de omzet van de zonnestudio in Hoofddorp, mede als gevolg van een 
nieuwe concurrent, sterk terug was gelopen. Men heeft besloten om, 
ondanks dat de huurovereenkomst nog doorliep tot 1 april 2019, deze 
zonnestudio per 1 juni 2018 te sluiten. De huurverplichtingen van deze 
locatie bleven echter drukken op de resultaten van de onderneming. Tweede 
factor is de lange en zonnige zomer van 2018 geweest. Hierdoor zijn de 
bezoekersaantallen in (en daarmee de omzet van) alle zonnestudio’s 
aanzienlijk teruggelopen. Om de verliezen op te vangen is op 1 juli 2018 de 
zonnestudio aan de Stadhouderskade te Amsterdam verkocht aan een derde 
partij. Ook de zonnestudio aan de Beethovenstraat is te koop gezet. De 
bestuurders hebben verklaard dat de voorgenomen verkoop van deze studio 
niet is doorgezet nadat er beslag was gelegd op de activa. In de komende 
verslagperioden zullen de oorzaken van het faillissement nader worden 
onderzocht.

07-11-2018
 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
14

Twee werknemers zijn tevens (middellijk) aandeelhouder en bestuurder van 
gefailleerde.

07-11-2018
 1

Personeelsleden

In onderzoek.

07-11-2018
 1

Datum Aantal Toelichting

27-9-2018 14

totaal 14

Op 27 september 2018 is met toestemming van de rechter-commissaris het 
ontslag van het personeel aangezegd. De UWV collectieve intake heeft op 1 
oktober 2018 plaatsgevonden.

07-11-2018
 1

3. Activa

Gefailleerde is niet in het bezit van onroerende zaken. 07-11-2018
 1

Geen. 07-11-2018
 1



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

Kantoor- en bedrijfsinventaris Beethovenstraat € 13.000,00

kantoor- en bedrijfsinventaris Vrijheidslaan € 5.000,00

totaal € 18.000,00 € 0,00

Geïnteresseerden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en 
vervolgens inzicht gekregen in de activa. De curator heeft van zowel 
Sunday’s-franchisenemers als eigenaren van andere zonnestudio’s biedingen 
ontvangen. Op 17 oktober 2018 is, met toestemming van de rechter-
commissaris, de activa van de zonnestudio’s aan de Beethovenstraat en de 
Vrijheidslaan onderhands verkocht aan twee verschillende partijen. Beide 
partijen exploiteren als franchisenemer reeds een andere zonnestudio onder 
de Sunday’s-formule.

07-11-2018
 1

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de 
opbrengst van eventueel alsnog aan te treffen bodemzaken de belangen van 
de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw. (bodemvoorrecht) behartigen.

07-11-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Cosmetica Beethovenstraat € 3.000,00

totaal € 3.000,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill locatie Beethovenstraat € 59.000,00

Goodwill locatie Vrijheidslaan € 5.000,00

totaal € 64.000,00 € 0,00



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

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Restant verkoopopbrengst locatie
Stadhouderskade

€ 45.000,00

totaal € 45.000,00 € 0,00 € 0,00

De koopprijs voor de locatie Stadhouderskade, een zonnestudio die op 1 juli 
2018 (derhalve voor het faillissement) is verkocht aan een derde, is nog niet 
volledig betaald. De openstaande betalingstermijnen zullen conform de 
koopovereenkomst in de komende vijf maanden door de curator worden 
gefactureerd en geïncasseerd.

07-11-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 32.538,47

ING Bank N.V. (hierna: “de bank”) heeft een vordering op gefailleerde inzake 
een kredietovereenkomst.

07-11-2018
 1

Er werd een bedrijfsauto geleased, deze is inmiddels ingeleverd bij de 
leasemaatschappij.

07-11-2018
 1

De bank heeft aan de curator gemeld dat er sprake is van een pandrecht op 
alle roerende zaken, debiteuren en handelsvoorraden.

07-11-2018
 1



5.4 Separatistenpositie

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

Op basis van de door de bank overgelegde stukken is vast komen te staan 
dat een rechtsgeldig pandrecht op debiteurenvorderingen is gevestigd. Op 
dit moment heeft de bank onvoldoende documentatie aan de curator 
overhandigd om de gepretendeerde separatistenpostitie van de bank vast te 
kunnen stellen ten aanzien van de inventaris en voorraden. Met de bank zijn 
desondanks afspraken gemaakt over de verdeling van de verkoopopbrengst 
van de roerende zaken in het geval de gepretendeerde zekerheidsrechten 
geldig blijken te zijn.

07-11-2018
 1

De curator is door de bestuurders van gefailleerde geïnformeerd dat enkele 
crediteuren goederen hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Deze 
crediteuren zijn aangeschreven maar hebben nog geen vordering 
aangemeld.

07-11-2018
 1

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een retentierecht hebben 
ingeroepen.

07-11-2018
 1

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een reclamerecht hebben 
ingeroepen.

07-11-2018
 1

De curator is met de bank in overleg aangaande de uitw inning van de 
zekerheden en een boedelbijdrage.

07-11-2018
 1

Correspondentie bank. 07-11-2018
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de 
bedrijfsactiviteiten tijdelijk voortgezet. De studio’s zijn niet gesloten.

07-11-2018
 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

De pinbetalingen van na datum faillissement zijn door de bank doorgestort 
naar de boedelrekening. De contante betalingen zijn afgestort.

07-11-2018
 1

Er zijn bestellingen gedaan om de bedrijfsactiviteiten voor te kunnen blijven 
zetten, deze bestelling zijn door de curator vanuit de omzet voldaan.

07-11-2018
 1

Doorstarten onderneming

Per 18 oktober 2018 zijn beide zonnestudio’s doorgestart. 07-11-2018
 1

Alle doorstartkandidaten hebben een geheimhoudingsovereenkomst 
ondertekend, waarna zij een digitaal informatiepakket over de onderneming 
hebben ontvangen. Op grond van deze informatie zijn de kandidaten in de 
gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen op de activa van één of 
beide locaties. Uiteindelijk hebben vier geïnteresseerde partijen afgezien van 
het doen van een bieding. De overige vier partijen hebben elk een bieding 
neergelegd voor één van beide zonnestudio’s, allen onder de voorwaarde 
van overeenstemming met de verhuurder van het betreffende w inkelpand. 
Geen enkele kandidaat heeft op beide locaties samen een bod gedaan. Met 
de hoogste bieder per zonnestudio is op exclusieve basis verder 
onderhandeld. Uiteindelijk is met deze twee partijen, en dus ten aanzien van 
beide zonnestudio’s, overeenstemming bereikt.

07-11-2018
 1

€ 85.000,00

De zonnestudio aan de Beethovenstraat is verkocht voor € 75.000.
De zonnestudio aan de Vrijheidslaan is verkocht voor € 10.000.

07-11-2018
 1

De curator zal voor zover nodig zijn medewerking verlenen aan de overgang 
van de activa.

07-11-2018
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator zal de administratie van gefailleerde onderzoeken. 07-11-2018
 1

Voor boekjaar 2016 is een instemmingsverklaring gedeponeerd. Helios 
Beheer B.V. heeft in haar hoedanigheid van bestuurder op 9 januari 2018 de 
jaarrekening 2016 gedeponeerd.

07-11-2018
 1

Winterzon kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van 
artikel 2:396 lid 1 BW en is derhalve vrijgesteld van accountantscontrole.

07-11-2018
 1

In onderzoek. 07-11-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek.

07-11-2018
 1

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

07-11-2018
 1

Nog in onderzoek. 07-11-2018
 1

De curator zal voor zover nodig nog informatie bij de bestuurders opvragen. 07-11-2018
 1



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

€ 5.839,15

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m. 
UWV: p.m.
Verhuurder Vrijheidslaan € 5.261,20
Huur apparatuur € 523,50

07-11-2018
 1

€ 5.582,00

De aangifte omzetbelasting over de maand september 2018 geeft aan dat er 
ook nog een bedrag ad € 2.151,- aan de Belastingdienst verschuldigd zal 
zijn.

07-11-2018
 1

De vordering van het UWV is nog niet ontvangen.
07-11-2018

 1

14 07-11-2018
 1

€ 115.056,71 07-11-2018
 1

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

07-11-2018
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

- Incasso restant koopprijs locatie Stadhouderskade;
- Beoordeling en afw ikkeling pandrechten ING Bank;
- Continuering rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteuren.

07-11-2018
 1

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement zal 
worden afgewikkeld.

07-11-2018
 1

7-2-2019 07-11-2018 
 1

Bijlagen
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