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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Coulour4CottenCreations B.V. 22-09-2020
 1

Colour4CottonCreations B.V. 22-09-2020
 1

Colour4CottonCreations B.V. gevestigd aan de Richtersweg 5 te Enschede is 
sinds 14 december 2015 actief in het veredelen en produceren van textiel 
producten. Met name werden handdoeken bedrukt waarbij failliet zich 
specialiseerde op het bedrukken van handdoeken in kleine oplages voor de 
Europese markt. Daarnaast werden reclame materialen bedrukt waaronder 
benners en tassen. 

22-09-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.998.198,00

2018 € 1.334.533,00 € -571.346,00 € 3.115.274,00

2019 € 1.448.656,00 € -1.975.116,00 € 2.443.333,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 22-09-2020
Insolventienummer F.08/20/172
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000153217:F001
Datum uitspraak 19-08-2020

R-C mr. M.M. Verhoeven
Curator mr C.A.M. Luttikhuis

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=1187a735-19e2-ea11-80fc-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=7366daee-5da9-e511-80c7-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de concept-jaarstukken 2019 die 
aangeleverd zijn door failliet. De onderliggende boekstukken zijn deels 
aangeleverd en deels opgevraagd bij bestuurder van failliet en zullen de 
komende verslagperiode nader worden onderzocht. 

22-09-2020
 1

4

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren 4 werknemers in dienst waarvan 1 
werknemer in dienst is een contract voor onbepaalde tijd. De overige 3 
werknemers waren in dienst met een contract voor bepaalde tijd. 

22-09-2020
 1

€ 0,00 22-09-2020
 1

van 
19-8-2020

t/m 
22-9-2020

22-09-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 68 uur 24 min

totaal 68 uur 24 min

In de eerste verslagperiode is de oorzaak van het faillissement onderzocht, 
zijn financiële stukken veilig gesteld en is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid voor een doorstart. Daarnaast is de inventaris in kaart gebracht 
en zijn zekerheden onderzocht en zijn de crediteuren aangeschreven. 

22-09-2020
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De dagelijkse leiding lag tot 19 augustus jl. in handen van de heer H.J. 
Greftenhuis, bestuurder van Colour4CottenCreations B.V.

22-09-2020
 1

Voor zover op dit moment bekend zijn er geen lopende procedures. 22-09-2020
 1

Een deel van de verzekeringen waren met het oog op het faillissement reeds 
per 19 augustus 2020 beëindigd. Op de dag van de faillissementsuitspraak is 
door de curator vastgesteld dat er achterstanden waren bij het betalen van 
de verzekeringspremie ten behoeve van de inventaris. In overleg met 
bestuurder van failliet heeft deze vanuit zijn holding deze achterstanden 
ingelopen en is er een bevestiging ontvangen dat de inventaris weer 
verzekerd is. Na verkoop van de inventaris zal de verzekering beëindigd 
worden.

22-09-2020
 1

De ruimte aan de Richtersweg 5 wordt gehuurd. In overleg met de 
verhuurder zal geprobeerd worden de huurruimte zo spoedig mogelijk op te 
leveren. Dit zal echter nog enige maanden duren nu de aanwezige inventaris 
eerst verkocht moet worden. Omdat het hier om een groot machinepark gaat 
zal naar verwachting de maximale opzegtermijn van 3 maanden in acht 
moeten worden genomen. 

22-09-2020
 1

De oorzaak van het faillissement bevindt zich volgens de bestuurder van 
failliet, in het niet onder controle krijgen van het productieproces in de eerste 
drie jaar na het starten van de onderneming. Meer in het bijzonder bleken er 
regelmatig vlekken te zitten op de geprinte textiel, waardoor deze door de 
afnemers werd afgekeurd. Hierdoor is een aantal jaren met zwaar verlies 
geproduceerd. Uiteindelijk zijn de machines zodanig aangepast dat de 
kwaliteit geleverd kon worden die verwacht mocht worden, echter op dat 
moment zat de onderneming al in bijzonder beheer bij de financier van de 
onderneming, de Rabobank. In januari is opnieuw gekeken naar een extra 
krediet om door te kunnen gaan met de onderneming echter uiteindelijk is dit 
niet verkregen. Toen na de corona lockdown ook de vraag naar handdoeken 
en andere producten flink terug is gelopen is besloten het faillissement aan 
te vragen. 

22-09-2020
 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 
4

Toelichting 
Zie hiervoor de algemene gegevens van het verslag. 

22-09-2020
 1

Personeelsleden 
4

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement was er 1 personeelslid in vaste dienst en 3 
personeelsleden op basis van een bepaalde tijd contract. 

22-09-2020
 1

Datum Aantal Toelichting

20-8-2020 4

totaal 4

In deze verslagperiode is op 20 augustus 2020 het personeel het ontslag 
aangezegd en is afstemming met het UWV geweest over de intake in 
verband met de loongarantieregeling. Tot op heden is er nog geen vordering 
ingediend door het UWV. 

22-09-2020
 1

3. Activa

Geen sprake van onroerende zaken. 22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1



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

Ten tijde van het faillissement beschikte de onderneming over een aantal 
machines ten behoeve van het produceren en veredelen van 
textielproducten. Daarnaast beschikte failliet over kantoorinventaris. De 
bedrijfsmiddelen zijn inmiddels getaxeerd door het NTAB.  De taxatie heeft 
weliswaar plaatsgevonden kort voor faillissementsdatum maar is verricht in 
opdracht van de Rabobank. 

22-09-2020
 1

In verband met een vordering van de fiscus is er een bodemvoorrecht op de 
inventaris voor zover deze eigendom is van failliet. Daarnaast is kort na de 
faillissementsuitspraak door de belastingdeurwaarder bodembeslag gelegd 
op een tweetal machines die op huurkoop basis zich bevonden op de bodem 
van failliet.  

22-09-2020
 1

Inventarisatie, taxatie en overleg met de zekerheidsgerechtigden. 22-09-2020
 1

Er is geen sprake van onderhanden werk. Dit hield verband met het feit dat 
vier weken voor faillissementsuitspraak de stoomketel die onderdeel is van 
de productiefaciliteit is afgekeurd door een toezichthouder van de Gemeente 
Enschede in verband met een hoge NoX-uitstoot, waardoor er niet meer kon 
worden geproduceerd. De opdrachtgevers van failliet zijn hiervan op de 
hoogte gesteld waardoor geen orders meer zijn verstrekt aan failliet in de 
maand voorafgaande het faillissement. 

Ten tijde van het faillissement bevond zich een beperkte voorraad 
halffabricaat geleverd door derden in het bedrijfspand van failliet. Op dit 
moment wordt nog nagegaan in hoeverre deze halffabricaten voldoende 
identificeerbaar zijn geleverd door specifieke producenten en in hoeverre is 
geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Met een aantal leveranciers is hier al 
overleg over gevoerd en naar verwachting zullen de eigendom voorbehouden 
de komende verslagperiode worden afgewikkeld. 

22-09-2020
 1

Het inventariseren van de aanwezige voorraden en het voeren van 
gesprekken met leveranciers in verband met eigendom voorbehouden. 

22-09-2020
 1

Ten tijde van het faillissement beschikte failliet over een handelsnaam en een 
internetpagina. 

22-09-2020
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Inventarisatie. 22-09-2020
 1

4. Debiteuren

Ten tijde van het faillissement was er een debiteurenportefeuille van circa € 
68.000 in totaal betreft het hier 9 debiteuren waarvan 1 debiteur een bedrag 
van ruim € 65.000 moet betalen. Deze debiteur bevindt zich in Slovenië en 
betw ist de vordering. De komende verslagperiode zal worden nagegaan in 
hoeverre dit bedrag alsnog kan worden geïncasseerd in overleg met de 
Rabobank, in hoedanigheid van pandhouder. De overige debiteuren zullen 
zoveel mogelijk worden geïncasseerd en en ander op basis van afspraken 
met de pandhouder conform separatisten regeling. Op basis van de 
terbeschikkinggestelde boekhouding is vastgesteld dat de laatste maanden 
geen facturen meer zijn verzonden. Nagegaan moet worden of er nog 
debiteuren moeten worden aangeschreven op basis van de nog te 
verzenden facturen voor verrichte werkzaamheden. 

22-09-2020
 1

Inventarisatie en het maken van een inschatting over de verhaalbaarheid 
van de openstaande rekeningen. 

22-09-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 2.419.495,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering ingediend die toe ziet op een lopende 
verstrekte financiering. 

22-09-2020
 1



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

Er is sprake van leasecontracten. Ten tijde van het faillissement werd een 
tweetal machines gehuurd op basis van huurkoopcontracten. Eén machine 
werd gehuurd van Rabo Lease en eén machine werd gehuurd van de 
Oostenrijkse producent Zimmer. Zoals hiervoor reeds aangegeven is door de 
belastingdienst op beide machines bodembeslag gelegd. De komende 
verslagperiode zal in overleg met de belastingdienst en de eigenaren van de 
machines worden bekeken hoe een en ander zal moeten worden 
afgewikkeld. 

22-09-2020
 1

Voor de financiering is een pandrecht gegeven aan de Rabobank op de 
voorraden debiteuren en inventaris. 

22-09-2020
 1

Er is geen sprake van een separatistenpositie. 22-09-2020
 1

In deze verslagperiode is vastgesteld dat de aanwezige voorraad deels 
onbetaald is gebleven en is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In 
overleg met twee leveranciers is aan de Richtersweg bekeken welke 
voorraden nog identificeerbaar zijn en kunnen worden terug geleverd. 
Daarbij is ook nagegaan in hoeverre er al een veredeling heeft 
plaatsgevonden van bepaalde stoffen waardoor deze niet meer kunnen 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud. 

22-09-2020
 1

Er is geen sprake van een retentierecht. 22-09-2020
 1

Er is geen sprake van een reclamerecht. 22-09-2020
 1

Overleg over verkoop, aard van de huurovereenkomsten en onderzoek naar 
oorzaak faillissement. 

22-09-2020
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Voortzetten onderneming

Zoals hierboven is aangegeven is de hele productielijn van de onderneming 
stil gelegd 4 weken voor faillissementsdatum in verband met een te hoge 
NoX-uitstoot van een deel van deze productielijn. Hierdoor is al het 
onderhanden werk afgezegd dan wel niet aangenomen waardoor het 
voortzetten van de onderneming niet mogelijk was. Wel is in overleg met een 
aantal partijen inmiddels gekeken naar een zogenaamde doorstart van de 
onderneming, hetgeen nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd. 

22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1

Doorstarten onderneming

Zoals hierboven is aangegeven is op last van de gemeente de productielijn 
voor het bedrukken van textiel stil gelegd. Het opnieuw opstarten van de 
onderneming zou een minimale investering van circa € 50.000 betekenen, 
welk bedrag niet meer beschikbaar is gesteld door de bank. Opzich was het 
moment van het stil leggen van de productielijn van handdoeken, de kwaliteit 
van het eindproduct zodanig dat er geen problemen meer met afnemers 
waren, echter bestaande opdrachtgevers hebben door het tijdelijk stilleggen 
hun opdrachten elders onder gebracht. Het opnieuw doorstarten van de 
onderneming zou een incidentele investering van € 50.000 nodig hebben na 
overname van de productielijn, voordat deze weer functioneel zou zijn. Na 
faillissementsdatum is met meerdere partijen gesproken over het doorstarten 
ter plekke van de onderneming. Eventuele medewerking van de zijde van de 
verhuurder is hierbij toegezegd. Tot op het moment van het schrijven van dit 
verslag heeft dit nog niet resulteert in een overname, echter gesprekken zijn 
op dit moment gaande. De komende verslagperiode zal duidelijkheid moeten 
worden verkregen of doorstart ter plekke mogelijk is dan wel of verkoop van 
het machinepark in delen de enige optie is. 

22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-09-2020
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-09-2020
 1

Meerdere gesprekken met een aantal serieuze overname kandidaten en 
terugmelding daarover aan de betrokken partijen waaronder de bank, de 
leasemaatschappijen en de belastingdienst. 

22-09-2020
 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

Voorhands lijkt er een volledige en inzichtelijke boekhouding aanwezig te 
zijn. Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. 

22-09-2020
 1

De jaarrekeningen zijn binnen de gestelde termijn gedeponeerd. 22-09-2020
 1

Toelichting 
Op dit moment is er geen aanleiding om uit te gaan van onbehoorlijk bestuur.                  

22-09-2020
 1

Toelichting 
Op dit moment is er geen aanleiding om uit te gaan van paulianeus handelen.                  

22-09-2020
 1

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de rechtmatigheid. 22-09-2020
 1

Zie hiervoor 7.7. 22-09-2020
 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

Toelichting 
Op dit moment is er nog boedelvordering ingediend, echter na verwachting 
zal de verhuurder een boedelvordering indienen alsmede zal een vordering 
worden ingediend worden door het UWV in verband met loondoorbetaling op 
grond van de loongarantieregeling. 

22-09-2020
 1

€ 149.816,00

Toelichting 
De vorderingen van de fiscus zien toe op de omzetbelastingen vanaf 2020 en 
de loonheffingen vanaf februari tot en met juni 2020. 

22-09-2020
 1

Toelichting 
Op dit moment is door het UWV nog geen vordering ingediend. 

22-09-2020
 1

14 22-09-2020
 1

€ 4.855.851,20 22-09-2020
 1

Op dit moment is de verwachte w ijze van afw ikkeling niet niet vast te stellen. 
Vermoedelijk wordt het faillissement ter zijner tijd opgeheven wegens gebrek 
aan baten. 

22-09-2020
 1

Alle bekende crediteuren zijn individueel aangeschreven met het verzoek een 
vordering in te dienen in het faillissement. Hiertoe is besloten om ook een 
inzicht te krijgen in de oorzaken van het faillissement. 

22-09-2020
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020
 1



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 nader onderzoek worden gedaan naar de 
boekhouding en de rechtmatigheid van handelen van de bestuurder 
voorafgaande aan het faillissement.

22-09-2020
 1

Op dit moment is het termijn voor afw ikkeling nog niet bekend. 22-09-2020
 1

22-12-2020 22-09-2020
 1

Over 3 maanden zal een volgend verslag worden ingediend. 22-09-2020
 1

Bijlagen
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