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OPENBAAR VERSLAG VAN DE SURSEANCE VAN BETALING VAN 

TE HOLDING B.V. 

 
tevens 

 
EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG  

EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN 
 

1. TE HOLDING B.V.  

2. DONCAWEAR B.V  

3. TEIDEM B.V. 

4. TD WEAR B.V.  

5. TE HOLDING GROUP B.V. 

6. TEIDEM N.V. (België) 

 

 
 
Gegevens onderneming : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   TE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 34264895, hierna: ‘TEH’; 

   2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   DONCAWEAR B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en 

kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 28032705, hierna: ‘Doncawear’; 

   3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   TEIDEM B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en 

kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 28030848, hierna: ‘Teidem NL’; 

   4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   TD WEAR B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en 

kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 28066898, hierna: ‘TD Wear’; 

   5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
   TE HOLDING GROUP B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1077 XV) Amsterdam aan het Zuidplein 76, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 51268604, hierna: ‘TEHG’. 

   6. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht TEIDEM N.V., 
statutair gevestigd te Lokeren, België en kantoorhoudende te 
(9160) Lokeren aan het adres Voshol 8, hierna: ‘Teidem BE’. 

  
Faillissementsnummers :   1. TEH    F.13/16/162 
   2. Doncawear  F.13/16/180 
   3. Teidem NL  F.13/16/181 
   4. TD Wear  F.13/16/201 
   5. TEHG   F.13/16/185 
   6. Teidem BE  F.13/16/219 



 

1573519.1 

 

2 

 

 

 
Datum uitspraak : 1. TEH   Surseance:  10 maart 2016 
       Faillissement:  29 maart 2016  
   2. Doncawear 5 april 2016  
    (bij vonnis van de rechtbank Den Haag) 
   3. Teidem NL 5 april 2016  
    (bij vonnis van de rechtbank Den Haag) 
   4. TD Wear 5 april 2016  
    (bij vonnis van de rechtbank Den Haag)  
   5. TEHG   12 april 2016  
   6. Teidem BE 3 mei 2016  
    (bij vonnis van de rechtbank Den Haag) 

 

Uitgesproken op : alle faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte.  

Curator  :   mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: steffens@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 
 
Activiteiten onderneming : de activiteiten van de Teidem-groep bestaat uit de import en export 

van textiel alsmede het voeren van een groothandel in 

kledingstukken ten behoeve van de onderkant van de markt. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 1. THE   2 

   2. Doncawear  2 

   3. Teidem NL  50 

   4. TD Wear  - 

   5. TEHG   - 

   6. Teidem BE  3 

 

Datum verslag : 31 mei 2015 

Verslagperiode surseance van    

betaling TEH : 10 maart 2016 - 29 maart 2016 

 

Verslagperiode faillissement : 29 maart 2016 - 31 mei 2016 

 

Bestede uren in verslagperiode : surseance: 205,6 uren 

(geconsolideerd)  faillissement: 421,1 uren 

 

Bestede uren totaal : 626,7 uren 

(geconsolideerd) 

 

Saldi faillissementsrekeningen : 1. TEH   EUR 0,= 

   2. Doncawear  EUR 0,= 

   3. Teidem NL  EUR 109.791,88 

   4. TD Wear  EUR 0,= 

   5. TEHG   EUR 0,= 

   6. Teidem BE  EUR 0,= 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuurders, 
medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd.  
 
De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit 
verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere 
feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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0. SURSEANCE VAN BETALING TE HOLDING B.V. 

 

Op 10 maart 2016 is aan TEH (voorlopige) surseance van betaling verleend.  

 

Op 29 maart 2016 heeft de bewindvoerder, met instemming van het bestuur, een verzoekschrift 

ingediend tot intrekking van de voorlopig verleende surseance van betaling onder het gelijktijdig 

uitspreken van het faillissement. Diezelfde dag is het faillissement van TEH uitgesproken. 

 

Tijdens de surseance van betaling is getracht in overleg met financiers en aandeelhouders te komen tot 

afspraken teneinde de liquiditeitsproblemen op te lossen. Dat is niet gelukt. Ook heeft op initiatief van 

het bestuur een kort geding plaatsgehad met het doel ABN AMRO Bank N.V. te dwingen de financiering 

te hervatten. Deze vordering is afgewezen. 

 

Daardoor bleken de mogelijkheden om vanuit (voorlopige) surseance van betaling de 

liquiditeitsproblemen op te lossen, uitgeput en is geopteerd voor omzetting in faillissement. Verwezen 

wordt ook naar paragraaf 1.7. 

 

 

1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

 

Als Bijlage 1 is een organigram van de Teidem-groep aan dit verslag gehecht. De 

vennootschappelijke structuur is aldaar weergegeven.  

 

TEHG fungeert al topholding van de groep. De aandelen van TEHG worden gehouden door 

EFG Investments B.V. (78,31%), de Stichting Administratiekantoor EFG (18,83%), de heer R. 

Brinkman (1,43%) en de heer A. van Bolderen (1,43%).  

 

De aandelen in EFG Investments B.V. worden vervolgens indirect weer gehouden door een 

tweetal investeringsvehikels van private equity partij Bencis (82,59%) en MC Fashion B.V., een 

investeringsvehikel van private equity partij Mentha Capital (17,41%).  

 

Het bestuur van TEHG wordt gevormd door de besloten vennootschap BBOF II General 

Partners B.V. (een vehikel van Bencis), waarvan de heer Z.J. van Gessel en mevrouw L.S. van 

Zutphen de indirect bestuurders zijn.  

 

Het bestuur van TEH wordt gevormd door de heren P. Musch en E. Verlaan. TEH is op haar 

beurt (indirect) bestuurder van Teidem NL, TD Wear en Doncawear. De heren Musch en 

Verlaan zijn daarnaast rechtstreeks bestuurder van Teidem BE.  

 

TEH kent een raad van commissarissen, die wordt gevormd door (i) de heer Z.J. van Gessel, (ii) 

de heer P.N. Schouwenaar en (iii) de heer G.J. Botman.  

 

Tot de Teidem-groep behoort ook een Duitse deelneming, Teidem GmbH. De aandelen in het 

kapitaal van deze entiteit worden gehouden door Teidem NL. De bestuurder van Teidem GmbH 

is de heer E. Otten. Ook Teidem GmbH is failliet verklaard. Als curator is aangesteld de heer 

Müller-Körber (Kebekus Et Zimmermann, Carl-Theodor Str. 1, 40213 Düsseldorf, 0049 211-

497659-0, mueller@kebekus-zimmermann.de). 

 

 

mailto:mueller@kebekus-zimmermann.de
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1.2  Winst en verlies 

 Geconsolideerd op het niveau van TEHG: 

 

 2011: EUR 3.329.016,= verlies 

 2012: EUR 3.286.370,= verlies 

 2013: EUR 5.430.233,= verlies 

 2014: EUR 4.942.470,= verlies 

 2015: EUR 4.976.000,= verlies 

  

1.3 Balanstotaal 

 Geconsolideerd op het niveau van TEHG: 

 

 2011 EUR 43.597.858,= 

 2012 EUR 31.785.883,= 

 2013 EUR 31.453.290,=  

 2014 EUR 23.277.148,= 

 2015 nog onbekend 

 

1.4 Omzet 

 Geconsolideerd op het niveau van TEHG: 

 

 2011: EUR 72.349.499,= 

 2012: EUR 64.748.985,= 

 2013: EUR 48.785.132,= 

 2014: EUR 51.511.000,= 

 2015: EUR 38.817.000,= 

 

1.5 Verzekeringen 

 De groep beschikt over de volgende verzekeringen: 

 

 - een kredietverzekering via Euler Hermes; 

 - een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via AON; 

 - een ongevallenverzekering via AON 

 - een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen via AON. 

  

De verzekeringen zijn door de curator gecontinueerd ten behoeve van de voortzetting van de 

activiteiten (zie hoofdstuk 6). 

 

1.6 Huur 
Teidem NL huurt een bedrijfsruimte aan de Touwbaan 38 te Leiderdorp. De huurovereenkomst 
is door de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, op grond van artikel 39 Fw 
opgezegd.  
 
In de komende verslagperiode beoogt de curator tot oplevering van het gehuurde te komen.  

 

1.7 Oorzaak faillissement 

Teidem NL is opgericht in 1949. De activiteiten van de Teidem-groep bestaan uit de handel in 

kleding aan de onderkant van de markt. Teidem laat kleding produceren door producenten in 

het verre oosten, importeert deze en zet de kleding vervolgens af bij haar klanten. De klanten 

van de Teidem-groep bestaan met name uit grote en kleine retailers en warenhuizen in 
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Nederland en de rest van Europa, die zich richten op budgetmodellen, zoals Action, Otto, Big 

Bazar en Edeka. Met name Action was een grote klant van de Teidem-groep. 

 

De producten worden onderscheiden in Never Out of Stock (“NOS”) en Fashion. NOS heeft 

betrekking op het basisassortiment. Het Fashion gedeelte heeft betrekking op seizoen 

gerelateerde producten. Ten behoeve van de Fashion artikelen kent Teidem een eigen 

designafdeling. De productgroepen worden onderscheiden in heren, dames en kinderkleding. 

De Teidem-groep beschikte ook over enkele private labels. 

 

De Teidem-groep is in 2007 in handen gekomen van Bencis op basis van een zogeheten 

‘leveraged buy out’, waarbij de targetvennootschappen een krediet zijn aangaan dat is 

aangewend om (een deel van) de koopsom te voldoen. Er is een overnamefinanciering 

afgesloten bij ABN AMRO Bank N.V. van in totaal 40 miljoen euro.  

 

Daarnaast beschikte de Teidem-groep over een werkkapitaal financiering van IFN (thans 

Deutsche Bank).  

 

De totale financieringsstructuur bestaat uit (a) een werkkapitaalfinanciering via Deutsche Bank 

A.G. (‘DB’) van maximaal 20 miljoen euro, waarbij de beschikbare kredietruimte werd bepaald 

aan de hand van de debiteuren- en voorraadpositie van Teidem NL. en (b) een krediet bij ABN 

AMRO bank N.V. (‘ABN’), bestaande uit een garantiefaciliteit van maximaal EUR 12,5 miljoen 

(waarvan een deel van 3 miljoen euro als rekening-courant kon worden aangewend) en een 

“Term Loan” van ongeveer 10 miljoen euro.  

 

De marge op de producten is zeer beperkt. Dat brengt met zich dat grote hoeveelheden 

producten dienden te worden verhandeld teneinde tot een rendabele onderneming te kunnen 

komen. De onderneming was om die reden zeer kapitaalintensief en er bestond een grote 

werkkapitaalbehoefte. 

Producenten uit bijvoorbeeld Bangladesh eisen dat voor productie een letter of credit wordt 

verstrekt. Producenten uit andere landen bedingen dat de koopprijs wordt voldaan bij aflevering. 

In alle gevallen dienen de inkoopkosten te worden voldaan, ruim voordat de goederen kunnen 

worden afgeleverd aan de klant. Voor verschillende klanten hield de Teidem-groep goederen op 

voorraad die al naar gelang de behoefte van de klant konden worden afgeroepen. Deze 

bedrijfsvoering veroorzaakte eens te meer een grote werkkapitaalbehoefte. Daarnaast zijn er 

hoge kosten verbonden aan transport en dienen invoerrechten te worden betaald. Dan zijn er 

nog de gebruikelijke overhead kosten.  

 

In 2013 kreeg de Teidem-groep te maken met een aanzienlijke omzetterugval, met name 

ingegeven door een verandering van het management en de beleidsvoering bij grootste klant 

Action en voorts door het vertrek van een verkoopdirecteur.  

 

In 2014 is een nieuw bestuur aangetrokken.  

 

Het nieuwe bestuur heeft gereorganiseerd. Zo is afscheid genomen van vele kleine klanten 

waarop de marge (te) laag was. Teidem is teruggegaan van circa 1.200 naar circa 200 klanten. 

Ook is de interne structuur verbeterd en is de groep zich gaan concentreren op de verbetering 

van kwaliteit en de groei van de Fashion activiteiten.  

Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft geresulteerd in een positieve EBITDA over 

2014 van ongeveer 1,4 miljoen euro. De prognose liet voorts zien dat de verbetering van de 

EBITDA zich in 2016 zou doorzetten tot ongeveer EUR 2,8 miljoen. De prognoses laten tevens 

zien dat de groep in 2016 nog een verlies zou lijden maar vanaf 2017 winst zou gaan maken. 
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Discontinuïteit in de financieringsstructuur is uiteindelijk de directe aanleiding voor het 

faillissement geweest. 
 
Op 7 mei 2013 werd de kredietovereenkomst met ABN hernieuwd en werden de 
kredietfaciliteiten verlengd tot 7 maart 2015. In maart 2015 werd een nadere verlenging 
overeengekomen tot 21 april 2015. Per 21 april 2015 expireerde het krediet bij ABN waardoor 
dit opeisbaar werd. DB heeft vervolgens haar kredietfaciliteiten bevroren, waardoor er een acuut 
liquiditeitstekort ontstond. 
 
TEH heeft daarop de rechtbank Amsterdam verzocht om haar surseance van betaling te 
verlenen, hetgeen is gebeurd op 7 mei 2015 met benoeming van de curator tot bewindvoerder.  
 
Onder leiding van de bewindvoerder werd tussen partijen een convenant gesloten op grond 
waarvan alle kredietfaciliteiten alsnog werden voortgezet tot in elk geval 21 april 2016. Intussen 
zouden partijen in overleg blijven om te komen tot een financieringsstructuur vanaf 21 april 
2016. 
 
Bencis had daarnaast de wenst haar meerderheidsbelang in de Teidem-groep over te dragen. 
Naast de herfinanciering, werd dan ook gesproken over de overdracht van de aandelen van 
Bencis.  
 
In de periode tot februari 2016 werd gesproken met diverse partijen over een overname en 
herfinanciering. Ook is er gesproken met DB en ABN over de voorwaarden van het continueren 
respectievelijk het aflossen van de kredieten.  
 
In februari 2016 heeft ABN vanwege onvoldoende vertrouwen in een herfinanciering, haar 
kredietfaciliteiten bevroren. DB heeft in reactie daarop ook haar kredieten bevroren. Deze acties 
hebben opnieuw een acute liquiditeitsnood veroorzaakt. 
 
Het bestuur van TEH heeft de rechtbank Amsterdam daarop wederom verzocht TEH surseance 
van betaling te verlenen, hetgeen op 10 maart 2016 is gebeurd andermaal met benoeming van 
mr. T. Steffens tot bewindvoerder.  
 
Het bestuur deelde de bewindvoerder mede van oordeel te zijn dat ABN onrechtmatig handelde 
door de kredietfaciliteiten te bevriezen. Het bestuur wenste een kort geding te starten teneinde 
ABN te verplichten de kredietlijnen weer open te zetten. Het kort geding diende op 17 maart 
2016. Bij vonnis van diezelfde dag zijn de vorderingen van de Teidem-groep echter afgewezen.  
 
Door deze afwijzing werd een faillissement onafwendbaar. Het bestuur heeft vervolgens, in 
overleg met de bewindvoerder, geopteerd voor omzetting van de surseance van betaling van 
TEH in faillissement, alsmede voor de eigen aangiften van de deelnemingen.  
 
Het faillissement van TEHG is op initiatief van haar bestuurders en aandeelhouders verzocht en 
uitgesproken. 
 
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 TE Holding 2   
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 Doncawear 2   

 Teidem NL 50  

 TD Wear - 

 TE Holding Group - 

 Teidem BE 3 
 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 TE Holding 2   

 Doncawear 2   

 Teidem NL 50  

 TD Wear - 

 TE Holding Group - 

 Teidem BE 3 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

Met machtiging van de rechter-commissaris van 6 april 2016 zijn op diezelfde dag op grond van 

artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de Nederlandse 

vennootschappen door de curator opgezegd. 

 

In overleg met het UWV is de Loongarantieregeling in werking gesteld. De intakebijeenkomst 

heeft plaatsgevonden en het UWV is doende de aanvragen te behandelen.  

 

De curator heeft het merendeel van de werknemers vrijgesteld van werk. Een beperkt aantal 

personeelsleden is verzocht de werkzaamheden vooralsnog te continueren, ten behoeve van de 

voortzetting van activiteiten (zie hoofdstuk 6). 

 

De afwikkeling van de werknemers van Teidem BE zal met inachtneming van Belgische wet- en 

regelgeving separaat plaatsvinden. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

 
 De Teidem-groep heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 
3.5 Beschrijving 

Teidem NL is eigenaar van een bedrijfsinventaris en -uitrusting, aanwezig in de gehuurde 

bedrijfsruimte aan de Touwbaan 38 te Leiderdorp. De inventaris en bedrijfsuitrusting is 

getaxeerd op een liquidatiewaarde van 101.550 euro. 

 

Teidem BE is eveneens eigenaar van een zeer beperkte inventaris, die aanwezig is in haar 

kantoor te Lokeren (BE). De goederen zijn niet getaxeerd. 

  

3.6  Verkoopopbrengst 

 De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht. Waarschijnlijk worden deze goederen als onderdeel 

van een internetveiling te gelde gemaakt. 
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3.7  Boedelbijdrage 

De goederen zijn vermoedelijk verpand. Het betreft evenwel zogeheten bodemzaken. De 

curator zal de opbrengst van de goederen voorshands behouden, totdat duidelijk is hoe hoog de 

inbreng van de pandhouder is.  

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

Het bodemvoorrecht is van toepassing. De curator komt ingevolge artikel 57 lid 3 Fw op voor de 

positie van de Belastingdienst.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 
3.9  Beschrijving 

In het magazijn van Teidem NL te Leiderdorp is een voorraad goederen aangetroffen met een 

boekwaarde van ongeveer EUR 3.900.000,=. Deze goederen waren bestemd voor klanten die 

daarvoor al orders hadden geplaatst.  In samenwerking met de betrokken banken worden de 

goederen zoveel mogelijk in het kader van de normale bedrijfsvoering verkocht. 

 

3.10 Verkoopopbrengst 

Een gedeelte van de aangetroffen voorraad werd verkocht voor een bedrag van 

EUR 4.799.847,=. Het restant van circa EUR 999.432,= (boekwaarde) wordt in de komende 

verslagperiode verkocht.  

 

3.11 Boedelbijdrage 

De boedel ontvangt een deel van de opbrengst die mede afhankelijk is van het totale 

uitwinningsresultaat. De omvang daarvan staat nog niet vast.  

 

Andere activa 

 
3.12 Beschrijving 

 IE-rechten 
Teidem NL beschikt over diverse merken, modellen en auteursrechten die verband houden met 

de Fashion producten die werden vervaardigd en verkocht. De IE-rechten zijn nog niet verkocht. 

 

 Orders Action 

Action heeft orders geplaatst bij Teidem NL voor de levering van goederen. Deze orders zijn in 

samenspraak met Action door de curator verkocht aan een tweetal partijen.  

 

3.13 Verkoopopbrengst 

IE-rechten 

Enkele designrechten zijn verkocht voor een bedrag van EUR 30.000,=. Deze verkoop maakt 

onderdeel uit van het verkooparrangement met de banken.  

 

 Orders Action 

De orders van Action zijn verkocht voor een bedrag van in totaal EUR 200.000,=. Deze verkoop 

maakt eveneens onderdeel uit van het verkooparrangement met de banken.  
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Er is een debiteurenportefeuille aangetroffen met een nominale bedrag van ongeveer 

EUR 2.770.000,= bij Teidem NL en circa EUR 500.000,= bij Teidem GmbH. 

 

4.2 Opbrengst 

Tot op heden is een bedrag van ongeveer EUR 2.200.000,= geïncasseerd van de debiteuren 

van Teidem NL. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

De debiteuren zijn vermoedelijk verpand. In dat geval maken de debiteren onderdeel uit van het 

arrangement dat met de banken is gesloten. De opbrengst voor de boedel is afhankelijk van het 

totale uitwinningsresultaat. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

De Teidem-groep werd gefinancierd door ABN en DB. 

 

Per de datum van surseance van betaling had DB een vordering van EUR 1.605.844,42. ABN 

had per genoemde datum een vordering van EUR 16.070.311,48. 

 

Teidem BE beschikte over een bankrekening waarop een creditsaldo aanwezig is. Het 

creditsaldo is door de curator opgevraagd.  

 

5.2 Leasecontracten 

Er zijn door Teidem NL diverse leasecontracten afgesloten, onder meer voor auto’s en 

kopieermachines. De leaseauto’s zijn gedeeltelijk geretourneerd. Enkele leaseauto’s alsmede 

de kopieermachines zijn door de curator nog enige tijd gebruikt in het kader van de voortzetting 

van de activiteiten. Daartoe zijn regelingen getroffen met de betreffende partijen. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 
DB heeft aanspraak gemaakt op de volgende zekerheden: 
- hoofdelijke aansprakelijkheid van TEH, TD Wear, DoncaWear en Teidem BE; 
- overwaarde arrangement met ABN; 
- pandrecht op vorderingen van Teidem NL en Teidem GmbH; 
- pandrecht op voorraden en orders; 
- pandrecht op uitkeringen onder de kredietverzekering; 
- pandrecht op uitkeringen onder de transportverzekering en bedrijfsverzekering; 
- pandrecht op IE-rechten. 
 
ABN heeft aanspraak gemaakt op de volgende zekerheden: 
- hoofdelijke aansprakelijkheid van TEH, TD Wear, Teidem NL, Teidem GmbH, DoncaWear 

en Teidem BE; 
- overwaarde arrangement met DB; 
- pandrecht in tweede rang op debiteuren en voorraden van Teidem NL; 
- Corporate Guarantee van Bencis tot EUR 6.000.000,=. 
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5.4 Separatistenpositie 

ABN en DB stellen separatist te zijn vanwege hun pandrechten. De curator onderzoekt het 

pandrecht.  

 

5.5 Boedelbijdragen 

De curator heeft een arrangement gesloten met DB en ABN op grond waarvan verdeling van de 

te realiseren opbrengsten plaatsvindt. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Vooralsnog heeft één partij bij de curator een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ter 

zake goederen die aan Teidem NL zijn geleverd. Omdat de goederen mogelijk nog worden 

verbruikt in het kader van de voortzetting van de activiteiten, heeft de curator met de betrokken 

partij overleg gevoerd. 

 

5.7 Reclamerechten 

 Er is vooralsnog geen beroep op een recht van reclame gedaan. 

 

5.8 Retentierechten 

 Mostert Transport 

Teidem NL maakt gebruik van een extern distributiecentrum, dat toebehoort aan Mostert 

Transport B.V. te Leiderdorp. Deze partij had nog een vordering op Teidem NL en oefende een 

retentierecht uit. In overleg met banken is een regeling getroffen met deze partij waardoor het 

retentierecht is opgeheven. 

 

 Geodis 

Door Geodis werd eveneens een retentierecht uitgeoefend op goederen die aanwezig zijn in de 

haven van Rotterdam. In overleg met banken is door de curator een regeling met deze partij 

getroffen waardoor het retentierecht is opgeheven. 

 

 JCL Logistics 

JCL Logistics oefende als transporteur een retentierecht uit op goederen die bestemd waren 

voor buitenlandse klanten. Door de curator is een regeling getroffen met JLC Logistics waardoor 

de goederen alsnog zijn getransporteerd naar de betreffende klanten.  

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van de Teidem-groep voortgezet. 

Teidem NL beschikte over diverse voorraden die aanwezig waren in haar magazijnen en in de 

haven te Rotterdam. Deze goederen waren bestemd voor klanten. Alle goederen waren reeds 

‘voorverkocht’, zodat tegenover alle goederen al een verkooporder stond. Daarnaast zaten nog 

vele goederen in de pijplijn. Deze goederen dienden nog te worden afgenomen van 

producenten. Vele producenten hadden een letter of credit.  

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Uit een door NTAB opgestelde tussentijdse rapportage van de voortzetting van de activiteiten 

per 31 mei 2016 blijkt de volgende verslaglegging: 
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Opbrengst verkopen 

De in de magazijnen van Teidem NL aanwezige goederen zijn goeddeels verkocht. De daarmee 

gerealiseerde opbrengst bedraagt EUR 4.799.847,=.  

 

Daarnaast zijn er goederen afgenomen die reeds aanwezig waren in de haven. Deze goederen 

zijn eveneens goeddeels verkocht, waarmee een omzet is gerealiseerd van EUR 1.608.107,=. 

Ook zijn er goederen van producenten uit Azië afgenomen en verkocht. Daarmee is een omzet 

gerealiseerd van EUR 404.541,=.  

 

In totaal zijn er verkopen gerealiseerd tot een bedrag van EUR 6.812.495,=.  

 

Er resteren nog te verkopen goederen met een boekwaarde van ongeveer EUR 1.000.000,=.  

 

Gemaakte kosten 

Ten behoeve van het realiseren van voornoemde verkopen zijn kosten gemaakt. Deze kosten 

bestaan uit logistieke kosten die direct samenhangen met het verkoopproces (zoals transport, 

invoerrechten, en inkoopkosten) alsmede kosten om de infrastructuur in stand te houden (zoals 

verzekeringen, leasekosten, GWE). 

 

De totale gemaakte kosten bedragen tot op heden EUR 1.680.116,=. Bovendien zijn er nog te 

verwachten kosten tot een bedrag van ongeveer EUR 646.352,=.  

 

Doorstart 

 

De curator heeft de nodige inspanningen geleverd om te komen tot een doorstart. Direct na 

faillietverklaring is een lijst samengesteld van potentiele gegadigden. Deze gegadigden zijn 

verzocht om deel te nemen aan een biedingsprocedure. Daartoe is een informatiememorandum 

en een biedingsprotocol opgesteld. Ook is een digitale dataroom ingericht.  

 

Er hebben zich diverse gegadigden gemeld. Na afloop van de eerste biedingsronde zijn er 

enkele biedingen ontvangen maar deze boden nauwelijks perspectief. Partijen waren er met 

name in geïnteresseerd om de voorraad tegen een hoge korting te verkrijgen. Het was niet in 

het belang van de boedel om zo’n transactie aan te gaan. 

 

Er is een tweede biedingsronde geïnitieerd. Ook deze heeft helaas geen bieding opgeleverd die 

voldoende aanknopingspunten bood voor nadere onderhandelingen. De curator heeft daarop 

het biedingsproces gestaakt en is aangevangen met de ontmanteling van de onderneming. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De eerste indruk van de curator is dat de boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten. De 

curator zal nader onderzoek doen.  

 

7.2 Depot jaarrekeningen 
De jaarrekeningen in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement, zijn tijdig gedeponeerd.  

 

 

 



 

1573519.1 

 

13 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

De vereiste goedkeuringsverklaring werd afgegeven door EY. De curator onderzoekt deze 

verklaring(en). 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt wel, dat 
schade die is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op 1 oktober 2012), naar het 
oude BV-recht moet worden bepaald. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 Moet nog worden onderzocht. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 Moet nog worden onderzocht.   

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 TEH EUR   34.767,00  

 Doncawear EUR     1.207,00 

 Teidem NL EUR 134.923,00 

 TD Wear (nog) niet ingediend 

 TEHG (nog) niet ingediend 

 Teidem BE (nog) niet ingediend 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 TEH (nog) niet bekend  

 Doncawear (nog) niet bekend  

 Teidem NL (nog) niet bekend  

 TD Wear niet van toepassing 

 TEHG niet van toepassing 

 Teidem BE niet van toepassing 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 TE Holding (nog) niet bekend   

 Doncawear (nog) niet bekend  

 Teidem NL (nog) niet bekend  

 TD Wear (nog) niet bekend 

 TEHG (nog) niet bekend 

 Teidem BE (nog) niet bekend 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 TE Holding -  

 Doncawear - 

 Teidem NL 24 

 TD Wear - 

 TEHG - 

 Teidem BE - 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 TE Holding -  

 Doncawear -  

 Teidem EUR 212.719,75 

 TD Wear - 

 TEHG - 

 Teidem BE   - 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkeling kan bij de huidige stand van de faillissementen nog geen 

uitsluitsel worden gegeven. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Voor zover de curator bekend, zijn de failliete vennootschappen niet betrokken bij enige 

procedure(s). 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 In de komende verslagperiode beoogt de curator: 

 

- zich te richten op de verdere voortzetting van de activiteiten teneinde de voorraden te 

verkopen; 

 - te komen tot afwikkeling en afrekening met banken over de resultaten van de voortzetting; 

 - de overige activa liquideren; 

 - de debiteurenincasso voort te zetten; 

 - de huurovereenkomsten af te wikkelen; 

 - de zekerheden te beoordelen. 
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10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

31 mei 2016. 

 

 

 

 

mr. T. Steffens, 

curator 

 

 


