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OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. 

 

In het faillissement van: Free Hotel Group BV 

insolventienummer:  07 / 235 F 

op verzoek van:  PCM Dagbladen BV 

datum verzoek:  16 november 2007 

appel / verzet:  neen 

vonnis:   Rechtbank Maastricht d.d. 5 december 2007 

faillissementsrekening: 67.56.66.694 

curator:   mr. M.M.H.J. Rompelberg 

correspondentieadres:  Postbus 23034, 6367 ZG Voerendaal 

tel:     045-5620540 

fax:     045-5620541 

datum eerste beëdiging:  2 juni 1995 

rechter-commissaris:  mr. A.J. Henzen 

griffier:   de heer P. Bertrand 

   Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maas-

tricht  

tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 

publicaties:   www.rechtspraak.nl 

verslagtijdvak:  5 december 2007 – 21 juli 2011 

datum:    21 juli 2011 

nummer verslag:  Openbaar.1 

 

Algemeen 

 

Activiteiten onderneming : 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Free Hotel Group B.V., 

handelsnaam Hotelgroup, is op 5 december 2007 in staat van faillissement verklaard 

met benoeming van mr. A.J. Henzen tot rechter-commissaris en mr. M.M.H.J.  Rompel-

berg tot curator.  

 

De besloten vennootschap Free Hotel Group B.V. (ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 14084001) hield zich volgens het 

uittreksel uit de Kamer van Koophandel bezig met de handel in ‘cards’ waarmee korting 

kon worden verkregen in onder andere hotels en restaurants. Uit een deel van de 

administratie, welke de curator van de gefailleerde ontving, zijn meerdere van deze 

aanvragen voor deze cards teruggevonden. Uit deze aanvragen kan worden opgemaakt 

dat de klant tegen betaling van een vast bedrag korting verkreeg of recht had op gratis 
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verblijf in hotels die Free Hotel Group B.V. in haar arrangement had.  

 

In het faillissement van de besloten vennootschap Free Hotel Group kunnen de volgende 

(rechts)personen worden onderscheiden;  

  

- Free Hotel Group B.V. (de gefailleerde); 

- Bolderik Holding B.V. (de moeder van gefailleerde); 

- Stichting Administratiekantoor Bolderik (de grootmoeder van gefailleerde); 

- De heer R.A.H. Ozinga (de bestuurder van gefailleerde), en; 

- De heer W.H.M. Stienen (de voormalig (middellijk) bestuurder en aandeelhouder 

van gefailleerde). 

 

Organogram gefailleerde ten tijde van faillissement 

 

 

 

R.A.H. Ozinga 

Enig bestuurder 
vanaf 5 april  
2007 

100 % 

100 % 

100 % 

Bestuurder 
vanaf 5 april 
2007 

St. Administratiekan-
toor Bolderik  

 
Bolderik Holding B.V. 

 
Free Hotel Group B.V.  

 
Bolderik Short Trips 
B.V.  
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Organogram gefailleerde van 29 maart 2005 tot en met 5 april 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

W.H.M. Stienen 

Enig bestuurder 

 

100 % 

100 % 

100% 

 

 
Bestuurder 

St. Administratiekan-
toor Bolderik 

Bolderik Holding B.V. 

 

Free Hotel Group B.V. 

Short Trips B.V. 
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Organogram gefailleerde 25 februari tot 29 maart 2005 

 

 
 

 

Free Hotel Group B.V. is opgericht bij akte d.d. 25 februari 2005. De eerste inschrijving 

van gefailleerde in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geschiedde op 28 

februari 2005. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het maatschap-

pelijk kapitaal van de onderneming € 90.000,= en het geplaatst, respectievelijk gestort 

kapitaal € 18.000,= bedroeg.  

 

De enige aandeelhouder én bestuurder van Free Hotel Group B.V. is sinds 25 februari 

2005 de besloten vennootschap Bolderik Holding B.V., statutair gevestigd te (6269) 

Gulpen aan de Van der Velpenweg 12 en voorheen ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14084000 (thans uitgeschreven). 

 

De enig aandeelhouder van Bolderik Holding B.V. is/was:   

Vanaf 25 februari 2005 (datum oprichting B.V.) tot 29 maart 2005 de heer W.H.M. 

Stienen.  

- Vanaf 29 maart 2005 tot aan datum faillissement de Stichting Administratiekan-

W.H.M. Stienen 

 
100% 

100 % 

100 % 

 

 
Bestuurder 

 
 

Bolderik Holding B.V. 

 
Free Hotel Group B.V. 

 
Short Trips B.V. 
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toor Bolderik (statutair gevestigd te (6271 CT) Gulpen aan de Van der Velpen-

weg 12, voorheen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-

handel onder dossiernummer 14084486). (Uit de Kamer van Koophandel blijkt 

dat Stichting Administratiekantoor Bolderik inmiddels is uitgeschreven uit het 

Handelsregister). 

 

Bestuurder van Bolderik Holding B.V. is/was: 

- Vanaf 29 maart 2005 tot 5 april 2007, de heer W.H.M. Stienen; 

- Vanaf 5 april 2007 tot aan datum faillissement, de heer R.A.H. Ozinga. 

 

Enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor Bolderik is/was:  

- Vanaf 29 maart 2005 tot 5 april 2007, de heer W.H.M. Stienen; 

- Vanaf 5 april 2007, de heer R.A.H. Ozinga.  

 

Resumerend: op de datum van faillissement was Bolderik Holding B.V. de enig 

aandeelhouder van Free Hotel Group B.V. Enig aandeelhouder van Bolderik Holding B.V. 

was op dat moment Stichting Administratiekantoor Bolderik. De bestuurder van Bolderik 

Holding B.V. was op dat moment de heer Ozinga, die ook bestuurder was van de 

Stichting.  

 

Er heeft derhalve een wisseling plaatsgevonden op 5 april 2007. Toen is de heer Ozinga 

bestuurder van Bolderik Holding B.V. én van Stichting Administratiekantoor Bolderik 

geworden. De heer Stienen is toen uit het zicht verdwenen. Het lijkt erop dat de 

certificaten van aandelen van de Stichting tot die datum aan de heer Stienen toebe-

hoorden en op die datum aan de heer Ozinga zijn verkocht.  

 

Opgemerkt wordt voorts dat op de heer Stienen vanaf november 2007 de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is geweest en dat deze 

WSNP op 31 december 2010 beëindigd is met een schone lei. Daarnaast wordt 

opgemerkt dat de heer Ozinga vanaf 2 februari 2010 in staat van faillissement verkeert 

(curator: mr. M.H.J.M. Stassen). Ook dochteronderneming Shorttrips B.V. verkeert 

(vanaf 9 december 2008) in staat van faillissement (curator: mr. R.L.T.P. Janse).  

 

Omzetgegevens : nog niet bekend  

 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie :zie het hiervoor onder ‘algemeen’ vermelde.  

1.2 Winst en verlies : nog niet bekend 
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1.3 Balanstotaal : nog niet bekend 

1.4 Lopende procedures : niet van toepassing 

1.5 Verzekeringen : niet van toepassing 

1.6 Huur : niet van toepassing  

 

1.7 Oorzaak faillissement:  

Free Hotel Group is op verzoek van PMC dagbladen failliet verklaard. De vordering van 

laatstgenoemde had betrekking op in haar dagblad(en) geplaatste advertenties van Free 

Hotel Group B.V. Gefailleerde stelde zich op het standpunt dat ze een tegenvordering 

had op PMC en dat na verrekening geen vordering op gefailleerde (maar op PMC) 

resteerde. De vordering van gefailleerde zou betrekking hebben op de mondelinge 

afspraak tussen partijen dat gefailleerde cards ter beschikking zou stellen aan PMC, die 

deze cards zou aanbieden aan haar abonnees. De gestelde vordering van gefailleerde is 

echter nooit aannemelijk gemaakt en aangetoond. Bij de faillissementsaanvraag diende 

de vordering van Media Group Limburg als steunvordering. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : nog  niet bekend 

2.3 Datum ontslagaanzegging : *** 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : *** 

3.2 Verkoopopbrengst : *** 

3.3 Hoogte hypotheek : *** 

3.4 Boedelbijdrage : *** 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : *** 

3.6 Verkoopopbrengst : *** 

3.7 Boedelbijdrage : *** 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus :  

 

Voorraden/onderhanden werk 

3.9 Beschrijving : *** 

3.10 Verkoopopbrengst : *** 

3.11 Boedelbijdrage : *** 

 



 

7 

Andere activa 

3.12 Beschrijving : *** 

3.13 Verkoopopbrengst : *** 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : *** 

4.2 Opbrengst : *** 

4.3 Boedelbijdrage : *** 

 

5. Bank/Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) : *** 

5.2 Leasecontracten : *** 

5.3 Beschrijving zekerheden : *** 

5.4 Separatistenpositie : *** 

5.5 Boedelbijdrage : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : *** 

5.7 Reclamerechten : *** 

5.8 Retentierechten : *** 

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten: 

6.1 Exploitatie / zekerheden : *** 

6.2 Financiële verslaglegging : *** 

 

Doorstart: 

Er heeft en zal geen doorstart plaats van de gefailleerde vennootschap plaatsvinden. 

 

6.3 Beschrijving : *** 

6.4 Verantwoording : *** 

6.5 Opbrengst : *** 

6.6 Boedelbijdrage : *** 

 

7. Rechtmatigheid 

Het onderzoek naar de rechtmatigheden is nog niet afgerond.  

 

8. Crediteuren 

Preferent € 3.320,00 

Concurrent € 241.212,27 

Boedelvorderingen € 57,13 

Totaal € 244.589,40 
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8.1 Boedelvorderingen :  

De curator heeft diverse uittreksels opgevraagd bij de Kamer van Koophandel, Kadaster 

en GBA. 

 

8.2 Preferente vorderingen fiscus : € 1.502,00 (kwartaal 2007) 

Het betreft ambtshalve aanslagen omzetbelasting derde en vierde kwartaal omzetbelas-

ting. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV: € 0,00 

 

8.4 Andere preferente crediteuren :  

PMC Dagbladen B.V. heeft als preferente vordering de kosten van de faillissementsaan-

vraag en de kosten van exploot van oproeping ter verificatie ingediend.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 9 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 241.212,27 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:  

Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 

9. Overig 

9.1 Termijn afwikkeling faillissement : eind 2011/begin 2012 

 

9.2 Plan van aanpak :  

Onderzoek rechtmatigheden (boekhoudplicht, depot jaarrekeningen, bestuurdersaan-

sprakelijkheid, paulianeus handelen etc).  

 

9.3 Indiening volgend verslag : 21 oktober 2011. 

 

Tot slot 

Werkzaamheden: 

Gedurende de verslagperiode besteedde de curator en zijn medewerkers in totaal 50 

uur, 20 minuten. Gelet op het feit dat het saldo op de boedelrekening € 0,= bedroeg, is 

deze inmiddels opgeheven.  

 

Als bijlagen treft u aan: 

• de crediteurenlijst 

• het tussentijds financieel verslag 
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Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 21 juli 2011  te Voerendaal. 

Namens mr. M.M.H.J. Rompelberg, curator, 

 

 

 

 

Mw. mr. M.M.C.M. Hussem 

 

 

 


