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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te: Amsterdam
Zaakdoende te: Habraken 2145a te Veldhoven
KVK-nummer: 58931139
Faillissementsnummer: F19.97
Datum Faillissement: 19 maart 2019

24-04-2019
1

Activiteiten onderneming
HECTICINTERNATIONAL B.V. tevens handelend onder de naam W orkhouse
(hierna: “Gefailleerde”) verricht w erkzaamheden op het gebied van fotografie,
film en grafische vormgeving.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 4.645,00

€ -16.154,00

€ 0,00

2018

€ 183.259,00

€ -67.434,00

€ 37.038,00

2017

€ 306.294,00

€ -6.678,00

€ 85.718,00

2016

€ 374.487,00

€ 64.139,00

€ 109.156,00

24-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De bedragen over 2019 betreffen de periode tot datum faillissement.

24-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.746,81

24-04-2019
1

€ 33.518,53

25-10-2019
2

€ 41.086,82

29-04-2020
3

€ 41.108,97

30-07-2020
4

Verslagperiode
van
19-3-2019

24-04-2019
1

t/m
18-4-2019
van
19-4-2019

25-10-2019
2

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

29-04-2020
3

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020
t/m
29-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 30 min

2

29 uur 0 min

3

8 uur 24 min

4

4 uur 0 min

totaal

71 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 4 oktober 2013. JUSTMarc B.V. is
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Gefailleerde. De heer Kubbinga is
op zijn beurt alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van JUSTMarc B.V.
Aandeelhouders van Gefailleerde zijn JUSTMarc B.V. (50%) en EfraimGons B.V.
(50%). Daarnaast heeft Gefailleerde een 100% deelneming in Hectic Electric
Eindhoven B.V. en een 49% deelneming in een Indiase vennootschap genaamd
Hectic Content.

24-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er geen lopende
civiele procedures zijn w aarbij Gefailleerde betrokken is.

24-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten zullen in kaart w orden gebracht en w aar
nodig beëindigd w orden. Eventuele premierestituties zullen w orden gestort op
de faillissementsrekening.

24-04-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte aan de Habraken 2145a te Veldhoven.
De curator heeft bij brief van 22 maart 2019 de huurovereenkomst ex artikel
39 Fw opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris en met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden. Hierdoor
eindigt de huurovereenkomst op 22 juni 2019.

24-04-2019
1

De curator heeft het gehuurde (bezemschoon) opgeleverd.

25-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft de curator over de oorzaken van het faillissement als volgt
bericht. Gefailleerde verrichtte al jaren met name w erkzaamheden voor één
grote klant. De omzet liep echter ieder jaar verder terug. Gefailleerde zou er
niet in geslaagd zijn om haar klantenbestand te vergroten. Het bestuur zou
voorts hebben geprobeerd om de onderneming te reorganiseren. De
huurlasten zouden gereduceerd zijn door te verhuizen naar een andere
locatie. Daarnaast is van medew erkers afscheid genomen, o.a. door het treffen
van een regeling en een tijdelijk contract niet te verlengen. Medio/eind 2018
zou de enige declarabele medew erker zich (langdurig) ziek hebben gemeld.
Toen bleek dat boekjaar 2018 met een fors verlies zou w orden afgesloten en
in de eerste maanden van 2019 nog nauw elijks omzet w as gerealiseerd zou
het bestuur hebben besloten om het eigen faillissement aan te geven.

24-04-2019
1

De curator heeft geen aanleiding te tw ijfelen aan de door het bestuur
opgegeven oorzaken van het faillissement.

29-04-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

24-04-2019
1

Toelichting
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak drie w erknemers in dienst zouden zijn van Gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

24-04-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement zouden vijf w erknemers in dienst
van Gefailleerde zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-9-2020

3

De curator heeft de w erknemers van Gefailleerde ex artikel 40 FW
ontslag aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris en
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuur, correspondentie met rechter-commissaris, correspondentie
met het UW V, bijeenkomst met personeel, w erkzaamheden ten behoeve van
het aanzeggen van ontslag, etc.

24-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Zie toelichting.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde niet
beschikt over onroerende zaken die tot haar eigendom behoren.

24-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

24-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting.
Bedrijfsmiddelen

€ 22.738,32

NAS servers

€ 1.750,00

QNAP server

€ 337,50

totaal

€ 24.825,82

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen, w aaronder met name
kantoorinventaris bestaande uit tafels, stoelen, bureaus, w hiteboards,
boekenkasten, computers, laptop, etc. en fotografiematerialen. Daarnaast
beschikt Gefailleerde over een autobus van het merk Hyundai type H200 2.5
tci. De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand. De curator heeft HNVI opdracht
gegeven om de bedrijfsmiddelen te verkopen.

24-04-2019
1

HNVI heeft de bedrijfsmiddelen verkocht via een internetveiling voor een
bedrag van € 25.869,80. De netto-opbrengst bedraagt € 22.738,32. De curator
heeft de netto-opbrengst op de boedelrekening ontvangen.

25-10-2019
2

De curator heeft voorts tw ee NAS servers aangetroffen. Op een van de servers
bevindt zich projectadministratie van DAF. De curator heeft overeenstemming
bereikt met DAF over de verkoop en levering van de NAS server aan DAS voor
een bedrag van € 1.750 (ex btw ). Betaling van de koopsom en levering hebben
nog niet plaatsgevonden. De andere NAS server zal hoogstw aarschijnlijk
verkocht w orden door HNVI via een inbrengveiling.
De curator heeft de koopsom voor de NAS server op de boedelrekening
ontvangen. Daarnaast heeft de curator de QNAP server verkocht via een
inbrengveiling bij HNVI. De netto-opbrengst bedraagt € 337,50 (ex btw ). Ook
deze opbrengst heeft de curator op de boedelrekening ontvangen.

29-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en schouw en bedrijfsmiddelen, correspondentie met het
bestuur, w erkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen, overleg met HNVI, etc.

24-04-2019
1

Correspondentie met HNVI, controle eindafrekening HNVI, onderhandelingen
met DAF, controle van gegevens op NAS servers, etc.

25-10-2019
2

Correspondentie met HNVI en DAF, etc.

29-04-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat
Gefailleerde niet beschikt over voorraad of onderhanden w erk.

24-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie met het bestuur, etc.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting andere activa

24-04-2019
1

Toelichting andere activa
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde over een
tw eetal deelnemingen beschikt. Gefailleerde beschikt over een 100%
deelneming in Hectic Electric Eindhoven B.V. Het bestuur heeft de curator
bericht dat deze deelneming haar activiteiten heeft beëindigd, maar dat er
mogelijk een gegadigde is om de aandelen over te nemen. De curator zal de
mogelijkheden van verkoop in de aankomende verslaperiode onderzoeken.
Daarnaast heeft Gefailleerde een aandelenbelang van 49% in Hectic Content
te India. Ook deze onderneming zou haar activiteiten hebben gestaakt. De
curator heeft nadere informatie over de onderneming bij het bestuur
opgevraagd en zal in de aankomende periode onderzoeken of het mogelijk is
om de aandelen over te dragen.

24-04-2019
1

De curator heeft de aandelen in Hectic Electric Eindhoven B.V. verkocht aan
Hectic Holding B.V. voor een bedrag van € 5.000. Betaling van de koopsom en
levering van de aandelen hebben nog niet plaatsgevonden. Koper heeft een
notaris opdracht gegeven om de akte van levering op te maken. Levering van
de aandelen zal w aarschijnlijk op korte termijn kunnen plaatsvinden.

25-10-2019
2

De curator heeft de koopsom voor de aandelen in Hectic Electric Eindhoven B.V.
op de boedelrekening ontvangen, maar levering heeft nog niet
plaatsgevonden. De curator heeft nog niet van de notaris vernomen w anneer
levering zal kunnen plaatsvinden, maar verw acht w ordt dat levering in de
aankomende verslagperiode plaats zal kunnen vinden.

29-04-2020
3

De aandelen zijn, kort na publicatie van het vorige verslag, op 7 mei 2020
aan koper geleverd.

30-07-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie met het bestuur, etc.

24-04-2019
1

Onderhandelingen met Hectic Holding B.V., opstellen koopovereenkomst,
correspondentie met notaris, etc.

25-10-2019
2

Correspondentie met koper en de notaris, etc.

29-04-2020
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met koper
en de notaris over levering van de aandelen en de leveringsakte in ontvangst
genomen.

30-07-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Zie toelichting.

€ 7.393,74

€ 7.393,74

€ 0,00

totaal

€ 7.393,74

€ 7.393,74

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bestuur van de Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde
vorderingen heeft op een drietal debiteuren voor een totaalbedrag van €
7.393,74. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek om
de openstaande vordering te voldoen. De curator heeft van alle debiteuren
volledige betaling ontvangen.

24-04-2019
1

De debiteurenincasso is afgerond.

25-10-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, correspondentie met het bestuur,
aanschrijven debiteuren, correspondentie met debiteuren, etc.

24-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Gefailleerde beschikt over een tw eetal
betaalrekeningen, w aarvan een nog ten name van W orkhouse w as gesteld.
Beide rekeningen vertoonde een positief saldo. De betaalrekening van
Gefailleerde vertoonde een creditsaldo van € 3.123,04. De curator heeft
Rabobank verzocht om het saldo over te maken naar de boedelrekening.
Rabobank heeft het saldo overgeboekt op de boedelrekening. De
betaalrekening van W orkhouse vertoonde een creditsaldo van € 3.270,46. De
curator heeft het creditsaldo ontvangen op de boedelrekening.

24-04-2019
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met het bestaan van enig leasecontract.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het bestuur van de Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde geen
zekerheden aan derden heeft verstrekt.

24-04-2019
1

Er hebben zich geen crediteuren met zekerheden bij de curator gemeld.

30-07-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een retentierecht.

24-04-2019
1

Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het recht van
retentie.

30-07-2020
4

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van
reclame.

24-04-2019
1

Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het recht van
reclame.

30-07-2020
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank, correspondentie crediteuren, correspondentie
bestuur, etc.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

24-04-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde beschikte niet over onderhanden w erk. Er bleek geen interesse te
zijn in een doorstart van de onderneming van de Gefailleerde. Ook het
personeel bleek niet bereid te zijn in een doorstart van de onderneming of om
bij een eventuele opvolgend w erkgever in dienst te treden. Reden w aarom de
curator ervoor heeft gekozen om de onderneming van de Gefailleerde niet
voort te zetten.

24-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg met het bestuur en het personeel, etc.

24-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er bleek geen interesse te zijn in een doorstart van de onderneming van de
Gefailleerde. Ook het personeel bleek niet bereid te zijn in een doorstart van
de onderneming of om bij een eventuele opvolgend w erkgever in dienst te
treden.

24-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg met het bestuur en het personeel, etc.

24-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van Gefailleerde
zodanig w as ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van Gefailleerde konden w orden gekend.

24-04-2019
1

De curator heeft de boekhouding van Gefailleerde op hoofdlijnen bestudeerd.
Gelet op de beperkte en dus overzichtelijke omvang van de onderneming van
Gefailleerde w orden aan de inrichting van de administratie geen bijzondere
zw are eisen gesteld. De curator heeft geconstateerd dat de boekhouding van
Gefailleerde zodanig w as ingericht dat op basis daarvan voldoende inzicht
bestond in de rechten en verplichtingen van Gefailleerde.

25-10-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator zal als onderdeel van zijn oorzakenonderzoek nog controleren of de
jaarrekeningen van Gefailleerde tijdig zijn gedeponeerd.

24-04-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over boekjaar 2017 te laat
is gedeponeerd (12-02-2019). De jaarrekeningen over boekjaren 2016 en
2018 zijn tijdig gedeponeerd.

25-10-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die zij op grond van artikel
2:396 BW als ‘kleine’ vennootschap genoot.

24-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de geplaatste aandelen zijn
volgestort.

24-04-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de aandelen zijn volgestort in geld.

25-10-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en
de rol van het bestuur.
Ja

24-04-2019
1

25-10-2019
2

Toelichting
Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat reeds vast dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoedt dat onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak is van het faillissement (omdat het bestuur niet heeft
voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:394 BW : de jaarrekening over
boekjaar 2017 is niet tijdig gedeponeerd).
Hoew el vast staat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
w ordt vermoedt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement, heeft de curator op basis van zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek vooralsnog geen aanw ijzingen dat onbehoorlijke
taakvervulling daadw erkelijk een belangrijke oorzaak is gew eest van het
faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

24-04-2019
1

Toelichting
De curator heeft (vooralsnog) geen reden om te veronderstellen dat sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond,
althans de uitkomst van het onderzoek van de curator is dat nader onderzoek
vooralsnog niet vereist is.

25-10-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie Gefailleerde, overleg bestuur, etc.

24-04-2019
1

Uitvoeren van een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, raadplegen
Handelsregister, bestudering boekhouding, etc.

25-10-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-04-2019
1

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen.
€ 16.475,29

25-10-2019
2

Toelichting
Er zijn tot op heden drie boedelvorderingen ingediend.

Toelichting
Dit is het eindverslag. Er zijn drie boedelvorderingen ingediend.

30-07-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.996,00

24-04-2019
1

€ 22.711,00

25-10-2019
2

Toelichting
Er zijn tot op heden vier preferente vorderingen van de fiscus ingediend.

Toelichting
Dit is het eindverslag. Er zijn vier preferente vorderingen van de Fiscus
ingediend.

30-07-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-04-2019
1

€ 11.015,56

25-10-2019
2

Toelichting
Er zijn tot op heden tw ee preferente vorderingen van het UW V ingediend.

Toelichting
Dit is het eindverslag. Er zijn tw ee preferente vorderingen van het UW V
ingediend.

30-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

Toelichting
Dit is het eindverslag. Er zijn nul andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-04-2019
1
30-07-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

24-04-2019
1

5

25-10-2019
2

Toelichting
Er zijn tot op heden vijf concurrente vorderingen ingediend.

Toelichting
Dit is het eindverslag. Er zijn vijf concurrente vorderingen ingediend.

30-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.659,88

24-04-2019
1

€ 8.712,99

25-10-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden ingeschat op w elke
w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

24-04-2019
1

Het faillissement zal w aarschijnlijk vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

29-04-2020
3

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld.

30-07-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, onderzoek administratie Gefailleerde, etc.

24-04-2019
1

Correspondentie crediteuren, voorbereidende w erkzaamheden ten behoeve
van de (vereenvoudigde) afw ikkeling van het faillissement, etc.

30-07-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- verkoop bedrijfsmiddelen;
- afw ikkelen deelnemingen;
- correspondentie crediteuren;
- onderzoek administratie;

24-04-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- in ontvangst nemen van koopsom voor de NAS server en aandelen;
- levering/overdracht van de aandelen en NAS server;
- afw ikkelen deelnemingen;
- verkoop van (tw eede) NAS server;
- correspondentie crediteuren;

25-10-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- levering van de aandelen;
- correspondentie met crediteuren;

29-04-2020
3

Na levering van de aandelen kan het faillissement w aarschijnlijk w orden
afgew ikkeld. De datum van levering is nog niet bekend.
Dit is het eindverslag. De curator zal de rechtbank verzoeken het
faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

30-07-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op w elke termijn het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

24-04-2019
1

De curator verw acht dat na afw ikkeling van de deelnemingen en verkoop van
de NAS servers het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

25-10-2019
2

Dit is het eindverslag. De curator gaat over tot (vereenvoudigde) afw ikkeling
van het faillissement.

30-07-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

