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Algemene gegevens
Naam onderneming
Smartrepair B.V., tevens handelend onder de namen: Smartrepair Nijmegen,
Sw oop en Sellmydevice.

13-12-2018
1

Gegevens onderneming
Smartrepair B.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en
kantoorhoudende aan de Balkw eg 3 te 5232 BT 's-Hertogenbosch met
nevenvestigingen te:

13-12-2018
1

Nevenvestigingen:
Molenstraat 62
6511 HG Nijmegen
Beukenstraat 62
5038 MB Tilburg
Herculesplein 243
3584 AA Utrecht

Activiteiten onderneming
Smartrepair B.V. hield zich bezig met reparatie en verkoop van (refurbished)
telecommunicatieapparatuur (smartphones, tablets, laptops en computers) en
accessoires.

Financiële gegevens

13-12-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 3.156.225,00

€ 628.069,00

€ 1.729.559,00

2017

€ 12.642.957,00

€ 1.937.650,00

€ 3.201.568,00

2015

€ 1.038.991,00

€ 149.714,00

€ 611.083,00

Toelichting financiële gegevens
De Financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen over 2016 en
2017.

13-12-2018
1

De onder "w inst en verlies" genoemde bedragen betreffen het resultaat na
belastingen en betreffen verliezen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
59

13-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 596.517,97

13-12-2018
1

€ 400.103,06

28-06-2019
2

Toelichting
In verband met de verkoop van de voorraad, transportmiddelen en ICT is in
overleg met Rabobank, als eerste stille pandhouder, een voorschot van €
200.000,- aan de bank afgedragen.

€ 401.244,94

02-01-2020
3

€ 172.229,31

03-07-2020
4

€ 152.087,24

22-12-2020
5

€ 148.762,82

30-06-2021
6

€ 110.553,92

18-01-2022
7

€ 1.000.021,49

18-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-10-2018

13-12-2018
1

t/m
4-12-2018
van
5-12-2018

28-06-2019
2

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

02-01-2020
3

t/m
31-12-2019
van
1-1-2019

03-07-2020
4

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

22-12-2020
5

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

30-06-2021
6

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021

18-01-2022
7

t/m
17-7-2022
van
18-1-2022
t/m
17-7-2022

Bestede uren

18-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

431 uur 12 min

2

254 uur 12 min

3

55 uur 30 min

4

61 uur 36 min

5

8 uur 48 min

6

136 uur 48 min

7

34 uur 36 min

8

28 uur 48 min

totaal

1.011 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemene inventarisatie: met verschillende partijen is overleg gevoerd over
een doorstart dan w el overname van (een gedeelte van) de activa van de
gefailleerde vennootschap w aarover verder in dit verslag meer. Diverse
(rechts)personen zijn daarnaast in de gelegenheid gesteld om hun
eigendommen op te halen, w aaronder een groot gedeelte van de particuliere
klanten van Smartrepair B.V. die hun apparaten voorafgaand het faillissement
ter reparatie hadden aangeboden.

13-12-2018
1

Afgelopen verslagperiode is de overdracht van de activa verder afgew ikkeld,
onder meer aangaande (gepretendeerde) eigendomsrechten en de afw ikkeling
met de pandhouders. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de
verhuurders over de beëindiging van de huurovereenkomsten. Voorts is een
aanvang genomen met het het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2019
2

Afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurder over de
eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is de eerste
pandhouder van informatie voorzien met betrekking tot de debiteureninning.

02-01-2020
3

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Daarnaast is met Rabobank gecommuniceerd over de debiteureninning en is
met de bank tot een eindafrekening gekomen, w aarover verder in dit verslag
meer.

03-07-2020
4

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

22-12-2020
5

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de
bevindingen van de curator uit hoofde van dat onderzoek gedeeld met de
bestuurder.

30-06-2021
6

Afgelopen verslagperiode is aanvullende informatie verkregen in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek, w elke informatie nader is onderzocht.

18-01-2022
7

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

18-07-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in Smartrepair B.V. w orden gehouden door Kappen Beheer B.V.
(51%) en Vrolijke Momenten B.V. (49%).
Zelfstandig bevoegd bestuurder van Smartrepair B.V. is Kappen Beheer B.V. De
heer J.A. Kappen is enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder
van Kappen Beheer B.V. en daarmee indirect bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

1.2 Lopende procedures

13-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Op 17 september 2018 is 1DayFly.com B.V. gedagvaard door Smartrepair B.V.
ter incasso van een geldvordering. Deze procedure is ten gevolge van het
faillissement door de kantonrechter geschorst tot eind december 2019.

13-12-2018
1

Getracht is om tot een minnelijke regeling met 1DayFly.com B.V. te komen. Op
28 januari 2019 is 1DayFly.com B.V. echter door de rechtbank Den Haag in
staat van faillissement verklaard. De vordering is bij de curator van
1DayFly.com B.V. ter verificatie ingediend.

28-06-2019
2

Het faillissement van 1DayFly.com B.V. is afgew ikkeld. Tot een uitkering aan
de concurrente crediteuren is het niet gekomen.

18-07-2022
8

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen. Alle
lopende verzekeringsovereenkomsten, w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zullen w orden beëindigd. W aar mogelijk zal de curator
aanspraak maken op premierestitutie. De curator inventariseert de lopende
verzekeringen en zal zo mogelijk voor opzegging zorg dragen.

13-12-2018
1

Alle verzekeringen zijn opgezegd.

02-01-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de bedrijfsruimten aan de navolgende locaties:
(5232
(6511
(5038
(3584

13-12-2018
1

BT) ’s-Hertogenbosch aan de Balkw eg 3;
HG) Nijmegen aan de Molenstraat 62;
MB) Tilburg aan de Beukenstraat 62;
AA) Utrecht aan het Herculesplein 243.

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomsten voor de locaties Beukenstraat 62 te Tilburg en
Herculesplein 243 te Utrecht ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd. De
huurovereenkomsten voor de locaties Balkw eg 3 te ’s-Hertogenbosch en
Molenstraat 62 te Nijmegen zijn door de verhuurders ex art. 39 Fw opgezegd.
Tenzij een eerdere datum van beëindiging w ordt overeengekomen eindigen de
huurovereenkomsten op de navolgende data:
locatie
locatie
locatie
locatie

’s-Hertogenbosch op 31 januari 2019;
Nijmegen op 26 januari 2019;
Tilburg op 31 januari 2019;
Utrecht op 31 januari 2019.

De huurovereenkomsten zijn beëindigd op de navolgende data:
locatie
locatie
locatie
locatie

's-Hertogenbosch op 27 december 2018;
Nijmegen op 26 januari 2019;
Tilburg op 21 december 2018;
Utrecht op 21 december 2018.

1.5 Oorzaak faillissement

28-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder w ijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het
faillissement aan:

13-12-2018
1

De gefailleerde vennootschap is op 10 februari 2015 opgericht en in een korte
periode enorm gegroeid. Vanw ege die groei stegen de kosten en w erd de
gefailleerde vennootschap geconfronteerd met een tekort aan w erkkapitaal. In
2017 namen daarnaast de orders van een belangrijke afnemer af w aardoor de
omzet achter bleef.
Er is gesproken met diverse financiers ten einde de liquiditeitspositie van de
gefailleerde vennootschap te verbeteren. Toen deze financiers niet bereid
bleken om de gefailleerde vennootschap te financieren is uiteindelijk besloten
om het faillissement aan te vragen.
De curator zal de oorzaak van het faillissement de komende periode nader
onderzoeken.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet en de
eerste bevindingen zijn aan de bestuurder voorgelegd.

28-06-2019
2

In het kader van hoor en w ederhoor is de bestuurder in de gelegenheid
gesteld een inhoudelijke reactie te geven op deze bevindingen en heeft de
bestuurder zijn reactie eveneens mondeling toegelicht. De curator zal deze
inhoudelijke reactie en toelichting in de komende verslagperiode meenemen in
zijn conclusies en deze opnieuw delen met de bestuurder.

02-01-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement afronden en zijn conclusies delen met de bestuurder.

03-07-2020
4

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Naar
verw achting zal dit onderzoek komende verslagperiode kunnen w orden
afgerond. De bevindingen zal de curator delen met de bestuurder.

22-12-2020
5

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de
bevindingen van de curator uit hoofde van dat onderzoek gedeeld met de
bestuurder.

30-06-2021
6

Afgelopen verslagperiode is aanvullende informatie verkregen in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek, w elke informatie nader is onderzocht.

18-01-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
59

13-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
51

13-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-10-2018

59

totaal

59

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

13-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

13-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris w inkels Tilburg, Nijmegen en Utrecht

€ 30.000,00

€ 0,00

Inventaris hoofdkantoor en transportmiddelen

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 110.000,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Smartrepair B.V. beschikte over bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen
bestonden voornamelijk uit inventaris aanw ezig op het hoofdkantoor en in de
w inkels. Daarnaast w as Smartrepair B.V. eigenaar van een drietal
transportmiddelen, tw ee personenvoertuigen en één bedrijfsauto. Er heeft een
taxatie van de voorraden, inventaris en transportmiddelen door Van Beusekom
B.V. plaatsgevonden.

13-12-2018
1

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator onderzoek gedaan naar
de meest geëigende w ijze van verkoop van de activa van Smartrepair B.V. De
ontvangen biedingen op de afzonderlijke onderdelen van de activa overtroffen
gecombineerd de ontvangen biedingen op het geheel zodat een verkoop van
afzonderlijke activa de voorkeur genoot boven een algehele doorstart.
Op 26 november 2018 heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris en toestemming van de zekerheidsgerechtigden definitieve
overeenstemming bereikt met Fixers B.V. over de overdracht van de inventaris
in het hoofdkantoor, de w inkels, de transportmiddelen, de voorraden en de
immateriële activa aangaande ‘Smartrepair’. De aan ‘Sw oop’ gerelateerde
immateriële activa zijn nadrukkelijk uitgesloten van die overdracht. De
inventaris en de transportmiddelen zijn verkocht Fixers B.V.
Op de transportmiddelen rust een eerste stil pandrecht van Coöperatieve
Rabobank U.A. (hierna “Rabobank”). De executiew aarde van de
transportmiddelen plus 10%, zijnde een bedrag van € 10.010,00, zal aan
Rabobank w orden afgedragen.
Ter voorkoming van discussie of de door de w erknemers van Smartrepair B.V.
gebruikte laptops en mobiele telefoons behoren tot de bodemzaken is met
Rabobank, pandhouder eerste in rang op de inventaris van Smartrepair B.V.,
afgesproken dat de boedel en Rabobank de opbrengst van de verkoop van
deze zaken delen en Rabobank de helft van de executiew aarde plus 10% zal
ontvangen. Uit hoofde hiervan komt Rabobank € 7.782,50 toe.
De boedel ontvangt een bedrag van € 92.207,50 aangaande verkoop van
bodemzaken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De
curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 FW de gerealiseerde opbrengst van
de inventaris opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

13-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voor zover Fixers B.V. geen overeenstemming bereikt met de verhuurders over
de huur van de door Smartrepair B.V. gehuurde bedrijfsruimten zal w orden
toegezien op (tijdige) verw ijdering van de gekochte inventaris. Verder dient
met de pandhouder(s) nog tot een eindafrekening te w orden gekomen.

13-12-2018
1

Met Rabobank is tot een tussentijdse afrekening gekomen. Bezien zal w orden
of komende verslagperiode tot een eindafrekening kan w orden gekomen.

28-06-2019
2

Naar verw achting kan de komende verslagperiode met Rabobank tot een
eindafrekening w orden gekomen.

02-01-2020
3

Afgelopen verslagperiode is met Rabobank tot een eindafrekening gekomen. Er
liggen geen bijzondere w erkzaamheden meer in het verschiet.

03-07-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraden

€ 320.000,00

€ 32.000,00

totaal

€ 320.000,00

€ 32.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een aanzienlijk deel van de verkoopklare voorraad bevond zich ten tijde van
het faillissement onder PostNL E-commerce Services B.V. (verder “PostNL”).
Smartrepair B.V. heeft met PostNL een overeenkomst gesloten inzake het
uitvoeren van fulfilment dienstverlening. PostNL stelt een vuistpandrecht te
hebben op de aan haar in beheer gegeven voorraad. Zij heeft een vordering
ingediend van € 83.544,91. Naast het vuistpandrecht van PostNL heeft
Rabobank een stil pandrecht, eerste in rang, op onder meer de voorraden,
inventaris en transportmiddelen van Smartrepair B.V. Vrolijke Momenten B.V.
(verder “Vrolijke Momenten”), medeaandeelhouder van Smartrepair B.V., heeft
een stil pandrecht, tw eede in rang. Met de zekerheidsgerechtigden is
overeengekomen dat uit de verkoopopbrengst van de voorraden een bedrag
van € 70.000,00 aan PostNL zal w orden voldaan w aarna PostNL haar
zekerheden zal prijsgeven. Het resterende gedeelte van de netto
verkoopopbrengst blijft ter verdeling beschikbaar. Dit bedrag zal na
instemming van Rabobank en Vrolijke Momenten w orden overgemaakt naar
diegene die gerechtigd is op de opbrengst.
De voorraden zijn verkocht aan Fixers B.V. voor een bedrag van € 320.000,00.
Daarbij is met de zekerheidsgerechtigden Rabobank en Vrolijke Momenten B.V.
een boedelbijdrage van 10% afgesproken. Met Fixers B.V. is overeengekomen
dat indien zij op verzoek en instructie van de boedel onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient te retourneren met een
executiew aarde van in totaal meer dan € 20.000,00 Fixers B.V. zal w orden
gecompenseerd voor het meerdere boven de € 20.000,00, met dien verstande
dat de koopsom nimmer minder zal zijn dan € 300.000,00. Hierdoor ontvangt
de boedel in beginsel een boedelbijdrage van € 32.000,00, dan w el minimaal €
30.000,00 als er nog voor meer dan € 20.000,00 aan executiew aarde
goederen op basis van bedongen eigendomsvoorbehouden moeten w orden
geretourneerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er liggen voorshands geen bijzondere w erkzaamheden in het verschiet.

13-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 20.000,00

€ 0,00

IE-rechten/Goodw ill ‘Sw oop’

€ 132.500,00

€ 0,00

totaal

€ 152.500,00

€ 0,00

IE-rechtenGoodw ill ‘Smartrepair’

Toelichting andere activa
Smartrepair B.V. hield zich bezig met de reparatie en verkoop van (refurbished)
telecommunicatieapparatuur. Kort gezegd w erden de reparaties verricht onder
de naam ‘Smartrepair’ en w erd de verkoop van refurbished apparatuur gedaan
onder de naam ‘Sw oop’. De bedoeling w as om de naam ‘Smartrepair’ te
w ijzigen en verder te laten gaan als servicepunt van ‘Sw oop’.

13-12-2018
1

De immateriële activa aangaande ‘Sw oop’, inclusief de bij ‘Sw oop’ behorende
promotiematerialen, zijn verkocht aan iUsed B.V. voor een bedrag van €
132.500,00.
De immateriële activa aangaande ‘Smartrepair’ zijn verkocht aan Fixers B.V.
voor een bedrag van
€ 20.000,00.
In totaal komt er een bedrag van € 152.500,00 aan de boedel toe.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er liggen geen bijzondere w erkzaamheden in het verschiet.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

handelsdebiteuren

€ 738.996,82

totaal

€ 738.996,82

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

13-12-2018
1

Toelichting debiteuren
Het totaal van debiteuren te vorderen bedrag bedroeg, volgens opgave van de
bestuurder, begin oktober 2018 € 738.996,82. Het vermoeden bestaat dat een
deel van de debiteuren de openstaande vorderingen kunnen verrekenen en
daarnaast zal een gedeelte reeds voor het faillissement zijn voldaan. Volgens
de opgave bij de faillissementsaanvraag zou de totale debiteurenportefeuille
namelijk € 246.313,49 bedragen.

13-12-2018
1

Op de debiteurenportefeuille rust een pandrecht, eerste in rang, van
Rabobank. Met Rabobank is afgesproken dat de debiteuren nog niet w orden
aangeschreven.
In de dagen na de faillissementsuitspraak zijn op nadrukkelijk verzoek van een
verzekeraar nog apparaten van haar klanten gerepareerd en geretourneerd.
Dit is reeds afgerond, maar ten tijde van het opstellen van dit verslag w aren
niet alle bedragen van de verzekeraar ontvangen. Komende verslagperiode zal
w orden bezien w elke opbrengst is gerealiseerd.
Verder zijn particuliere klanten in de gelegenheid gesteld om hun apparaten op
te halen en zijn daarbij verzocht eventuele reparatiekosten alsnog te voldoen.
Dit heeft geleid tot een opbrengst van € 1.360,00.
Met de voortzetting van de w erkzaamheden voor de verzekeraar is een
opbrengst van € 80.943,18 voor de boedel gerealiseerd.

28-06-2019
2

Rabobank heeft de debiteureninning afgerond. De bank heeft geconstateerd
dat de grootste vorderingen (ten bedrage van € 481.909,- respectievelijk €
135.007,-) ten onrechte op de debiteurenlijst hebben gestaan. In totaal heeft
Rabobank slechts een bedrag van € 40.408,89 geïncasseerd.

03-07-2020
4

Naar het zich laat aanzien dient het overige deel van de debiteuren als
oninbaar te w orden beschouw d.

22-12-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De aankomende verslagperiode zal w orden bezien in hoeverre de
openstaande debiteuren zijn voldaan en of met de pandhouder(s) afspraken
kunnen w orden gemaakt over de inning van het openstaande gedeelte. Verder
zal een eindafrekening w orden gemaakt aangaande de na het faillissement
verrichtte reparaties ten behoeve van de verzekeraar.

13-12-2018
1

Met Rabobank zijn vooralsnog geen afspraken gemaakt over de (moeizame)
inning van de debiteurenportefeuille. Komende verslagperiode zal een
eindafrekening w orden opgesteld aangaande de reparaties die na het
faillissement voor de verzekeraar zijn verricht.

28-06-2019
2

Rabobank heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang genomen met de
debiteureninning. Er w ordt toegezien op de voortgang hiervan.

02-01-2020
3

Er liggen geen w erkzaamheden in het verschiet.

03-07-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 687.068,18

13-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Smartrepair B.V. w erd mede gefinancierd door Rabobank. Rabobank heeft een
vordering ingediend ten bedrage van € 687.068,18.
Voorts heeft mede-aandeelhouder Vrolijke Momenten financiering ter
beschikking gesteld aan Smartrepair B.V. De door Vrolijke Momenten
ingediende vordering bedraagt € 3.116.225,00.

€ 243.446,68

18-07-2022
8

Toelichting vordering van bank(en)
Na uitw innen van haar zekerheden resteert nog een vordering van €
243.446,68 van Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Smartrepair B.V. heeft leaseovereenkomsten gesloten met Axus Nederland B.V.
h.o.d.n. ALD Automotive aangaande de lease van een vijftal
personenvoertuigen. De onderliggende leaseovereenkomsten zullen w orden
beoordeeld en de leasemaatschappij kan in de gelegenheid w orden gesteld
om de voertuigen op te halen.

13-12-2018
1

De voertuigen zijn door de leasemaatschappij opgehaald.

28-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt: verpanding van huidige
en toekomstige voorraden, inventaris en transportmiddelen alsmede huidige
en toekomstige vorderingen.

13-12-2018
1

Aan Vrolijke Momenten zijn de volgende zekerheden verstrekt: verpanding van
huidige en toekomstige voorraden en inventaris alsmede huidige en
toekomstige vorderingen.
PostNL had een vuistpandrecht op de aan haar ter bew aring gegeven
voorraad en heeft dit pandrecht ingevolge de met haar gemaakte afspraken en
voldoening van een bedrag van € 70.000,00 reeds prijsgegeven.

5.4 Separatistenpositie
Rabobank en Vrolijke Momenten zijn stil pandhouder, eerste in rang
respectievelijke tw eede in rang, met betrekking tot de inventaris, voorraden en
vorderingen van Smartrepair B.V. Rabobank heeft daarnaast nog een
pandrecht op de transportmiddelen van Smartrepair B.V.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daar w aar sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen
eigendomsvoorbehoud zullen de nog aanw ezige zaken w orden uitgeleverd.

13-12-2018
1

Daar w aar sprake w as van een rechtsgeldig overeengekomen
eigendomsvoorbehoud zijn de nog aanw ezige zaken uitgeleverd.

28-06-2019
2

Alle bij de curator bekende eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
De curator is niet met retentierechten bekend die moeten w orden afgew ikkeld.

13-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet met reclamerechten bekend die moeten w orden afgew ikkeld.

13-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

13-12-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordeling van leaseovereenkomsten en uitlevering van de betreffende
leasevoertuigen alsmede mogelijke afw ikkeling van beroepen op
eigendomsvoorbehoud.

13-12-2018
1

Er liggen geen bijzondere w erkzaamheden meer in het verschiet.

28-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de dagen na de faillissementsuitspraak zijn op nadrukkelijk verzoek van een
verzekeraar nog apparaten van haar klanten gerepareerd en geretourneerd.
Dit is reeds afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging

13-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De komende verslagperiode zal w orden bezien w elke opbrengst kort na
faillissement gerealiseerd is ten behoeve van de verzekeraar.

13-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar onderdeel 4 van dit verslag.

28-06-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa van Smartrepair B.V. is verkocht aan Fixers B.V. en iUsed B.V.
Verw ezen w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag.

13-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag.

13-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

13-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

13-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verw ezen w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

13-12-2018
1

Het onderzoek van de administratie zal in de komende verslagperiode een
aanvang nemen.

13-12-2018
1

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het onderzoek van de
administratie. Dit zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

28-06-2019
2

Verslag 3:
De curator heeft zijn eerste bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en
hierop een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft deze reactie
bestudeerd en zal de conclusies van zijn onderzoek in de komende
verslagperiode met de bestuurder delen.

02-01-2020
3

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond en zullen de conclusies w orden gedeeld met de bestuurder.

03-07-2020
4

Naar verw achting zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende
verslagperiode w orden afgerond. De bevindingen van de curator zullen w orden
gedeeld met de bestuurder.

22-12-2020
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

30-06-2021
6

Afgelopen verslagperiode is aanvullende informatie verkregen in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek, w elke informatie nader is onderzocht.

18-01-2022
7

Afgelopen verslagperiode is contact gew eest met advocaat van de
bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt komende verslagperiode
afgerond.

18-07-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn niet tijdig, te w eten 11 oktober 2018
respectievelijk 16 augustus 2018, gedeponeerd. De jaarrekening 2017 is tijdig,
op 10 oktober 2018, gedeponeerd.

13-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ter volstorting van de aandelen zijn door Kappen Beheer B.V. alle
vermogensbestanddelen (activa en passiva) van de eenmanszaak genaamd
Smartrepair rve ingebracht, met uitzonder van de rekening-courant schuld aan
de heer J.A. Kappen ter grootte van € 35.506,00. De w aarde van de
ingebrachte activa en passiva bedraagt volgens de beschrijving behorende bij
de notariële akte € 301.006,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-12-2018
1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.

Toelichting

28-06-2019
2

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het onderzoek naar dit
aspect. Dit onderzoek zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

Toelichting

02-01-2020
3

Verslag 3:
De curator heeft zijn eerste bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en
hierop een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft deze reactie
bestudeerd en zal de conclusies van zijn onderzoek in de komende
verslagperiode met de bestuurder delen.

Toelichting

03-07-2020
4

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond en zullen de conclusies w orden gedeeld met de bestuurder.

Toelichting

30-06-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

Toelichting

18-01-2022
7

Afgelopen verslagperiode is aanvullende informatie verkregen in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek, w elke informatie nader is onderzocht.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is contact gew eest met advocaat van de
bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt komende verslagperiode
afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

18-07-2022
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

13-12-2018
1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader w orden bezien.

Toelichting

28-06-2019
2

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het onderzoek naar dit
aspect. Dit onderzoek zal de komende verslagperiode w orden voortgezet.

Toelichting

02-01-2020
3

Verslag 3:
De curator heeft zijn eerste bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en
hierop een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft deze reactie
bestudeerd en zal de conclusies van zijn onderzoek in de komende
verslagperiode met de bestuurder delen.

In onderzoek

03-07-2020
4

Toelichting
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond en zullen de conclusies w orden gedeeld met de bestuurder.

In onderzoek

22-12-2020
5

Toelichting
Naar verw achting zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende
verslagperiode w orden afgerond. De bevindingen van de curator zullen w orden
gedeeld met de bestuurder.

Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is tot dusver niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-06-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

13-12-2018
1

Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtsmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

28-06-2019
2

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de
bevindingen van de curator uit hoofde van dat onderzoek gedeeld met de
bestuurder.

30-06-2021
6

Afgelopen verslagperiode is contact gew eest met advocaat van de
bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt komende verslagperiode
afgerond.

18-07-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de administratie nader w orden bestudeerd en
zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd.

13-12-2018
1

De komende verslagperiode zal de bestudering van de administratie en het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

28-06-2019
2

Verslag 3:
De curator heeft de bestuurder geïnformeerd over de eerste bevindingen van
het rechtmatigheidsonderzoek. In het kader van hoor en w ederhoor is de
bestuurder in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke reactie te geven op
deze bevindingen en heeft de bestuurder zijn reactie eveneens mondeling
toegelicht. De curator zal deze inhoudelijke reactie en toelichting in de
komende verslagperiode meenemen in zijn conclusies en deze opnieuw delen
met de bestuurder.

02-01-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
afgerond. De uitkomst van dat onderzoek zal w orden gedeeld met de
bestuurder.

03-07-2020
4

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2020
5

Aan de hand van de correspondentie met de bestuurder zal het vervolg
w orden bezien.

30-06-2021
6

Aan de hand van het rechtmatigheidsonderzoek, de aanvullend verkregen
informatie en de correspondentie met de bestuurder zal het vervolg w orden
bezien.

18-01-2022
7

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

18-07-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57.474,09

13-12-2018
1

Toelichting
Er is sprake van een boedelvordering van de verhuurders van de onder 1.4
van dit verslag genoemde bedrijfsruimten. Tot op heden bedraagt die
vordering aangaande de bedrijfsruimten in ’s-Hertogenbosch en Nijmegen €
57.474,09.
Er is voorts sprake van een boedelvordering van het UW V in verband met de
overname van de betalingsverplichtingen door die organisatie jegens de
w erknemers van de gefailleerde vennootschap. De hoogte van die vordering is
nog niet bekend.

€ 314.401,27

28-06-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ten bedrage van € 256.927,18 ingediend.

€ 314.741,05

02-01-2020
3

Toelichting
Er is sprake van een boedelvordering ten bedrage van € 339,78 uit hoofde van
een kennelijk onverschuldigde betaling na de faillissementsdatum.

€ 315.387,05

03-07-2020
4

Toelichting
Er is een reservering opgenomen ten bedrage van € 646,00 voor het te
betalen griffierecht voor het deponeren van de uitdelingslijst.

€ 315.407,05
Toelichting
Er is een reservering opgenomen ten bedrage van € 666,00 voor het te
betalen griffierecht voor het deponeren van de uitdelingslijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-07-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 671.289,00

13-12-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft tot de datum van dit verslag een vordering ingediend van €
671.289,00. Het betreft (naheffings)aanslagen loonheffing over 2017 en 2018
en omzetbelasting over de periode mei 2018 tot en met augustus 2018.

€ 1.378.986,00

28-06-2019
2

Toelichting
Tot dusver is door de fiscus een vordering ingediend van € 1.378.986,00.

€ 1.495.441,00

02-01-2020
3

Toelichting
Tot dusver is door de fiscus een vordering ingediend van € 1.495.441,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-12-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.

€ 142.443,36

28-06-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ten bedrage van € 142.443,36
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-12-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
92

13-12-2018
1

130

28-06-2019
2

133

02-01-2020
3

136

03-07-2020
4

136

22-12-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.619.752,80

13-12-2018
1

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende vorderingen
van in totaal € 3.803.293,18)

€ 5.740.039,04

28-06-2019
2

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende vorderingen
van in totaal € 3.803.293,18)

€ 5.740.544,82

02-01-2020
3

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende vorderingen
van in totaal € 3.803.293,18)

€ 5.743.446,92

03-07-2020
4

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende vorderingen
van in totaal € 3.803.293,18)

€ 5.743.530,05

22-12-2020
5

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende vorderingen
van in totaal € 3.803.293,18)

€ 5.300.410,24

18-07-2022
8

Toelichting
(inclusief de door Rabobank en Vrolijke Momenten B.V. ingediende
vorderingen van in totaal € 3.359.671,68)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet bekend.

13-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Smartrepair B.V. is bij de rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken, een
gerechtelijke procedure gestart tegen 1DayFly.com B.V. ter incasso van een
geldvordering.

13-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure. Smartrepair B.V. vordert betaling van een geldvordering ten
bedrage van
€ 4.845,95.

13-12-2018
1

9.3 Stand procedures
De kantonrechter heeft ten gevolge van het faillissement van Smartrepair B.V.
de procedure geschorst tot eind december 2019. Geschorst in verband met
faillissement. De curator moet zich uitlaten of hij de procedure w enst over te
nemen.

13-12-2018
1

1DayFly.com B.V. is bij vonnis van rechtbank Den Haag van 28 januari 2019 in
staat van faillissement verklaard.

28-06-2019
2

Het faillissement van 1DayFly.com B.V. is afgew ikkeld. Tot een uitkering aan
de concurrente crediteuren is het niet gekomen.

18-07-2022
8

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal bezien of voor de boedel belang bestaat om de procedure tegen
1DayFly.com B.V. over te nemen.

13-12-2018
1

De vordering is ter verificatie ingediend bij de curator van 1DayFly.com B.V.

28-06-2019
2

Er liggen geen w erkzaamheden meer in het verschiet.

18-07-2022
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
a. de afw ikkeling van de overdragen activa;
b. de verdere afw ikkeling van (gepretendeerde) eigendomsrechten
c. de afw ikkeling met de pandhouders;
d. incasso van de debiteurenportefeuille;

13-12-2018
1

e. het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast;
f. het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen
en rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
a. de afw ikkeling met de pandhouders;
b. incasso van de debiteurenportefeuille;
c. het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast;
d. het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen
en rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2019
2

De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
a. de afw ikkeling met de pandhouders;
b. toezien op de debiteureninning door de eerste pandhouder;
c. het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast;
d. het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen
en rechtmatigheidsonderzoek.

02-01-2020
3

De komende verslagperiode zal in het teken staan van:
a. het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast;
b. het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen
en rechtmatigheidsonderzoek.

03-07-2020
4

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaken van de
faillissementen en rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

22-12-2020
5

De komende verslagperiode zal het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek
w orden bezien.

30-06-2021
6

De komende verslagperiode zal het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek
w orden bezien.

18-01-2022
7

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

18-07-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze is thans nog niet aan te geven.

13-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-1-2023

18-07-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Nog niet bekend.

13-12-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

