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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pleasure Lounge B.V.

21-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pleasure Lounge
B.V. (hierna: "Curanda"), statutair gevestigd te W ijchen, vestigingsadres Van
de Loostraat 24 te (6901 BP) Zevenaar.

21-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Het organiseren van evenementen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

21-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van diverse financiële gegevens.

21-06-2018
1

Volgens mevrouw Berends, de enig aandeelhoudster en bestuurder van
Curanda, bevindt zich een groot deel van de administratie bij het voormalig
boekhoudkantoor van Curanda.

13-09-2018
2

De curator heeft inmiddels diverse administratieve bescheiden opgevraagd bij
dit boekhoudkantoor en is nog in afw achting van bedoelde bescheiden, zie ook
hierna sub 7.1.
De curator heeft slechts administratieve bescheiden van het boekhoudkantoor
ontvangen ten aanzien van het eerste kw artaal van 2017. Overige
administratie heeft het boekhoudkantoor niet in haar bezit.

10-12-2018
3

De curator beschikt nog altijd niet over de administratieve bescheiden van
2016 en 2017.
Naast de door de curator ontvangen administratieve bescheiden zoals
genoemd in de eerste drie faillissementsverslagen, blijkt Curanda niet te
beschikken over andere administratieve bescheiden.

14-03-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-06-2018
1

Er zijn geen personeelsleden in dienst van Curanda.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

21-06-2018
1

14-03-2019
4

Verslagperiode
21-06-2018
1

van
12-6-2018
t/m
20-6-2018

13-09-2018
2

van
21-6-2018
t/m

10-12-2018
3

van
14-9-2018
t/m
10-12-2018

14-03-2019
4

van
11-12-2018
t/m
11-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

21,20 uur

3

8,40 uur

4

3,50 uur

totaal

33,10 uur

Toelichting bestede uren
Volgt later.

21-06-2018
1

Uren in periode: 12 juni 2018 tot en met 31 juli 2018.

13-09-2018
2

Uren in de periode: 1 augustus 2018 tot en met 30 november 2018.

10-12-2018
3

Uren in de periode: 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019.

14-03-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda hield zich bezig met het organiseren van evenementen.
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is Curanda opgericht op 5
oktober 2016.

21-06-2018
1

Van 5 oktober 2016 tot 1 september 2017 w as de heer Roy Allardus Jacobus
Peperkamp alleen/zelfstandig bevoegd.
Sinds 3 oktober 2017 is mevrouw Heidi Maria Theodora Berends enig
aandeelhoudster en bestuurder van Curanda.

1.2 Lopende procedures
Volgens mevrouw Berends loopt er één procedure tegen Curanda. De
kantonrechter heeft een comparitie na antw oord bepaald op dinsdag 24 juli
2018.
Zie ook hierna sub 9.

21-06-2018
1

De comparitie na antw oord van 24 juli 2018 heeft niet plaatsgevonden. De
zaak is ambtshalve doorgehaald vanw ege het faillissement van Curanda.

14-03-2019
4

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen w aar mogelijk w orden opgezegd.

21-06-2018
1

Er w aren geen verzekeringen (meer) die opgezegd moesten w orden.

14-03-2019
4

1.4 Huur
Naar zeggen van mevrouw Berends zijn er geen lopende
huurovereenkomsten.
Curanda is kantoorhoudend op het privéadres van mevrouw Berends.

1.5 Oorzaak faillissement

21-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als reden van het faillissement van Curanda heeft mevrouw Berends het
volgende medegedeeld.
De vorige bestuurder / enig aandeelhouder van Curanda w as, w egens
privéomstandigheden, voornemens om Curanda te verkopen. Hij heeft
vervolgens de heer Peperkamp en mevrouw Berends hiervoor benaderd.
Om de koopsom te kunnen bekostigen hebben de heer Peperkamp en
mevrouw Berends een financiering afgesloten bij een derde. Deze derde kreeg
daarvoor in ruil 33% van de aandelen in Curanda. Uiteindelijk vond deze derde
dat er niet snel genoeg w inst w erd gerealiseerd, aldus mevrouw Berends.
Deze derde heeft zijn aandelen vervolgens overgedragen aan de huidige
aandeelhoudster. Daarna heeft deze derde zich bij potentiële opdrachtgevers
negatief uitgelaten over Curanda, zo gaf mevrouw Berends aan. Hierdoor zou
de kaartverkoop flink achteruit gelopen zijn, w aardoor er geen w inst
gerealiseerd kon w orden, zo liet mevrouw Berends w eten.
Voorts is er een geschil ontstaan tussen Curanda en de accountant van
Curanda.
De accountant heeft in oktober 2017 conservatoir beslag laten leggen bij
onder andere de bank van Curanda, de belastingdienst en Ticketscript B.V.
De accountant heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt bij de
kantonrechter, zie ook hierna sub 9 "Procedures".
Door dit alles w as het voor Curanda niet meer mogelijk haar onderneming te
exploiteren; inkomsten w erden er niet meer gerealiseerd en de schulden
liepen op.
Hierdoor zag mevrouw Berends zich genoodzaakt het faillissement van
Curanda aan te vragen.

21-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
21-06-2018
1

Personeelsleden
0
Mevrouw Berends heeft aangegeven dat er geen w erknemers in dienst zijn bij
Curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-06-2018
1

Personeelsleden
0
Volgens mevrouw Berends had Curanda ook in het jaar vóór het faillissement
geen w erknemers.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van een bedrijfsgebouw of enig ander onroerend
goed.

21-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-03-2019
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda heeft, naar zeggen van mevrouw Berends, geen bedrijfsmiddelen.

21-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

14-03-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naar zeggen van mevrouw Berends beschikt Curanda niet over voorraden en
is er geen sprake van onderhanden w erk.

21-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-03-2019
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

21-06-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
2,80 uren.

13-09-2018
2

0,70 uren.

10-12-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens mevrouw Berends zijn er geen debiteurenvorderingen.

21-06-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

14-03-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 18.000,00

21-06-2018
1

Naar zeggen van mevrouw Berends is er een geldleningsovereenkomst
gesloten met een financier ter grootte van € 18.000,-.
De curator is nog in afw achting van de onderliggende stukken.
€ 0,00
De geldleningsovereenkomst in kw estie ziet niet op een
geldleningsovereenkomst met een bank dan w el een andere financiële
instelling. Het betreft hier een geldleningsovereenkomst tussen tw ee
ondernemingen. De vordering ter grootte van € 18.897,00 is geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

5.2 Leasecontracten

10-12-2018
3

5.2 Leasecontracten
Volgens mevrouw Berends w as er sprake van een aantal
leaseovereenkomsten dat gesloten is met W ensink Automotive B.V.
Deze leaseovereenkomsten w aren reeds beëindigd vóór datum faillissement
en de voertuigen zijn ook al teruggehaald door de leasemaatschappij, aldus
mevrouw Berends.

21-06-2018
1

De curator is nog in afw achting van de onderhavige stukken.
Inmiddels is gebleken dat er een leaseovereenkomst w as gesloten tussen
Curanda en Volksw agen Pon Financial Services.
Deze leaseovereenkomst w as reeds beëindigd vóór datum faillissement. Het
voertuig w as ook al teruggehaald en verkocht door de leasemaatschappij.

13-09-2018
2

Volksw agen Pon Financial Services heeft thans nog een restvordering van €
7.743,53. Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente schuldeisers.
Met betrekking tot de leaseovereenkomsten die gesloten zijn tussen Curanda
en W ensink Automotive B.V. heeft de curator nog geen stukken mogen
ontvangen. De curator heeft W ensink Automotive B.V. verzocht om de
onderhavige leaseovereenkomsten en is nog in afw achting van een reactie van
W ensink Automotive B.V.
De curator is nog steeds in afw achting van een reactie van W ensink
Automotive B.V.

10-12-2018
3

De curator heeft op 11 maart 2019 een (financial) leaseovereenkomst
ontvangen. Uit deze overeenkomst volgt dat Curanda op 23 augustus 2017
een financial leaseovereenkomst heeft afgesloten voor een Mercedes-Benz C
180 kompressor met een looptijd van 30 maanden. De aankoopprijs van dit
voertuig bedroeg € 15.144,99. Op datum faillissement w aren nog niet alle
termijnen voldaan. De kredietgever, Volksw agen Bank GmbH h.o.d.n.
AutoCash, heeft dit voertuig uiteindelijk verkocht voor € 5.106,90, w aarna er
nog een vordering resteerde van € 7.743,53. Deze vordering is geplaatst op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Hiermee is dit
onderdeel afgew ikkeld.

14-03-2019
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Naar zeggen van mevrouw Berends is er een geldleningsovereenkomst
gesloten met een financier ter grootte van € 18.000,-, zie ook hiervoor sub 5.1.

21-06-2018
1

Het is de curator nog niet bekend of er sprake is van zekerheden. De curator is
nog in afw achting van de onderliggende stukken.
Tot op heden is de curator niet bekend met door Curanda verstrekte
zekerheden.

10-12-2018
3

Er hebben zich geen partijen gemeld met zekerheidsrechten.

14-03-2019
4

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Er is geen activa. Een pandrecht op de activa van Curanda is dan ook niet aan
de orde.

21-06-2018
1

De curator is niet bekend met partijen die een separatistenpositie hebben.

14-03-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen activa. Een eigendomsvoorbehoud is dus niet aan de orde.

21-06-2018
1

Zie hiervoor 5.2.

14-03-2019
4

5.6 Retentierechten
Er is geen activa. Een retentierecht is dus niet aan de orde.

21-06-2018
1

Er hebben zich geen partijen gemeld die een beroep hebben gedaan op een
retentierecht.

14-03-2019
4

5.7 Reclamerechten
Er is geen activa. Een recht van reclame is dus niet aan de orde.

21-06-2018
1

Er hebben zich geen partijen gemeld die een beroep hebben gedaan op het
recht van reclame.

14-03-2019
4

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

14-03-2019
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1,50 uren

13-09-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens mevrouw Berends zijn de activiteiten van Curanda reeds in augustus
2017 gestaakt. Een voortzetting is derhalve niet aan de orde.

21-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

21-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Niet aan de orde.

21-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Niet aan de orde.

21-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

14-03-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft mevrouw Berends verzocht om diverse administratieve
bescheiden. De curator is nog in afw achting van deze bescheiden.

21-06-2018
1

De curator heeft inmiddels een heel beperkt aantal administratieve bescheiden
mogen ontvangen van mevrouw Berends.

13-09-2018
2

Volgens mevrouw Berends bevindt zich een groot deel van de administratie bij
het voormalig boekhoudkantoor van Curanda.
De curator heeft inmiddels diverse administratieve bescheiden opgevraagd bij
dit boekhoudkantoor en is nog in afw achting van bedoelde bescheiden.
De curator heeft slechts administratieve bescheiden van het boekhoudkantoor
ontvangen ten aanzien van het eerste kw artaal van 2017. Overige
administratie heeft het boekhoudkantoor niet in haar bezit.

10-12-2018
3

De curator beschikt nog altijd niet over de administratieve bescheiden van
2016
Naast de door de curator ontvangen administratieve bescheiden zoals
genoemd in de eerste drie faillissementsverslagen, blijkt Curanda niet te
beschikken over andere administratieve bescheiden.

14-03-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen aanw ezig.

21-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor een onderneming met de omvang zoals door Curanda gedreven is een
accountantsverklaring niet nodig.

21-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar zeggen van mevrouw Berends is hieraan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-06-2018
1

In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator onderzoeken of er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019
4

Zie hiervoor onder 7.1. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan. Ook is
het opmerkelijk dat er in augustus 2017 nog een financial lease
overeenkomst w ordt gesloten voor een Mercedes-Benz (zie hiervoor sub 5.2)
terw ijl volgens de bestuurder de activiteiten reeds in augustus 2017 zijn
gestaakt (zie hiervoor sub 6.1). Het starten van een procedure lijkt evenw el
niet opportuun. De reden daartoe is dat het voeren van een procedure veel
kosten met zich mee brengt, er daarnaast een procesrisico is en
daarenboven er niet (voldoende) verhaalsmogelijkheden lijken te zijn.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

21-06-2018
1

In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator nagaan of er
aanw ijzingen zijn van paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-03-2019
4

Er zijn geen aanw ijzingen van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor sub 7.5

14-03-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
0,80 uren.

13-09-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Er zijn geen boedelvorderingen kenbaar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-06-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
(Nog) niet bekend.
€ 624,00

21-06-2018
1
13-09-2018
2

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend ter grootte van € 624,00.
€ 989,00

10-12-2018
3

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ingediend ter grootte van € 989,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Naar zeggen van mevrouw Berends heeft het UW V geen vordering op
Curanda.
€ 0,00

21-06-2018
1

14-03-2019
4

Het UW V heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
De vorderingen van andere preferente crediteuren zijn (nog) niet bekend.
€ 0,00

21-06-2018
1
14-03-2019
4

Andere preferente vorderingen zijn er niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

21-06-2018
1

Volgens de door mevrouw Berends overhandigde crediteurenlijst zijn er 12
concurrente crediteuren.
Op dit moment heeft één concurrente crediteur zijn vordering ingediend.
12

13-09-2018
2

Tot op heden hebben tw aalf concurrente crediteuren hun vorderingen
ingediend.
14
Tot op heden hebben veertien concurrente crediteuren hun vorderingen
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-12-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.641,55

21-06-2018
1

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt volgens de door
mevrouw Berends overhandigde crediteurenlijst circa € 40.000,-.
De crediteur genoemd sub 8.5 heeft een vordering ingediend voor een bedrag
van € 1.641,55.
€ 35.344,26

13-09-2018
2

De voornoemde tw aalf concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van in
totaal € 35.344,26 aan vorderingen ingediend.
€ 54.304,30

10-12-2018
3

De voornoemde veertien concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van
in totaal € 54.304,30 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-06-2018
1

Gelet op de stand van de boedel zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden
aan de preferente en concurrente schuldeisers.

14-03-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1,50 uren.

13-09-2018
2

1,60 uren.

10-12-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Administrateurs op Maat B.V.

21-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Tussen Curanda en Administrateurs op Maat B.V. loopt een procedure voor de
kantonrechter te Arnhem.

21-06-2018
1

Inzet van de procedure is een vordering van Administrateurs op Maat B.V. op
Curanda van bijna € 10.000,- uit hoofde van (onder andere) door
Administrateurs op Maat B.V. uitgevoerde w erkzaamheden en conservatoire
beslagkosten.
zie hierna sub 9.3.

14-03-2019
4

9.3 Stand procedures
De kantonrechter heeft een comparitie na antw oord bepaald op dinsdag 24 juli
2018.

21-06-2018
1

De curator is thans doende de onderliggende stukken met betrekking tot de
onderhavige procedure te bestuderen.
Curanda is gedaagde. Deze procedure is door het faillissement van
rechtsw ege geschorst. De curator heeft nog geen nader bericht ontvangen van
de kantonrechter.

13-09-2018
2

De comparitie na antw oord van 24 juli 2018 heeft niet plaatsgevonden. De
zaak is ambtshalve doorgehaald vanw ege het faillissement van Curanda.

10-12-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
0,70 uren.

10-12-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
a) beoordeling van vóór faillissement gesloten overeenkomsten;
b) beoordeling van beschikbare (financiële) bescheiden van de administratie en

21-06-2018
1

trachten de ontbrekende gegevens te verkrijgen;
c) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
d) onderzoek naar paulianeus handelen;
e) bestuderen lopende procedure;
f) inventarisatie van de crediteuren, alsmede het aanschrijven van de
crediteuren; en
g) overige onderw erpen.
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

10-12-2018
3

a) beoordeling van vóór faillissement gesloten overeenkomsten;
b) beoordeling van beschikbare (financiële) bescheiden van de administratie en
trachten de ontbrekende gegevens te verkrijgen;
c) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
d) onderzoek naar paulianeus handelen;
e) inventarisatie van de crediteuren; en
f) overige onderw erpen.
Alle kw esties in dit faillissement zijn afgew ikkeld. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken dit faillissement w egens de toestand van de boedel
voor opheffing voor te dragen.

14-03-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-06-2018
1

Alle kw esties in dit faillissement zijn afgew ikkeld. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken dit faillissement w egens de toestand van de boedel
voor opheffing voor te dragen.

14-03-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
7,10 uren.

13-09-2018
2

2,80 uren.

10-12-2018
3

Dit verslag zal w egens de toestand van de boedel ter opheffing w orden
voorgedragen.

14-03-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

