Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
05-11-2021
F.05/19/268
NL:TZ:0000108421:F001
09-07-2019

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr R.W.J.M. Schuurman

Algemene gegevens
Naam onderneming
C&C B.V.

09-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&C B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65018788, statutair
gevestigd te Zevenaar en kantoorhoudende te (7005 BD) Doetinchem aan de
Terborgsew eg 156.

09-08-2019
1

Activiteiten onderneming
C&C B.V. (een start-up) hield zich bezig met het ontw ikkelen van RE-LOCK: een
automatisch fietsslot zonder fietssleutel. In 2016 is er een octrooi voor dit
product aangevraagd en verkregen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ -12.209,00

€ 68.101,00

2016

€ -65.069,00

€ 122.239,00

2017

€ -44.781,00

€ 52.573,00

Toelichting financiële gegevens

09-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bron: Jaarrekeningen 2016 en 2018.

09-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-08-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 77,49

09-08-2019
1

€ 84,66

07-02-2020
3

€ 5.084,66

06-11-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2019

09-08-2019
1

t/m
9-8-2019
van
10-8-2019

08-11-2019
2

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

07-02-2020
3

t/m
7-2-2020
van
8-2-2020

07-05-2020
4

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

06-08-2020
5

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
6

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

05-05-2021
7

t/m
5-6-2021
van
6-5-2021
t/m
5-11-2021

Bestede uren

05-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 12 min

2

16 uur 18 min

3

2 uur 54 min

4

3 uur 12 min

5

6 uur 48 min

6

9 uur 6 min

7

1 uur 36 min

8

1 uur 0 min

totaal

88 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer M. Bekker.

09-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Een tw eetal externe investeerders hebben verzet aangetekend tegen de
faillietverklaring. Op de dag voor de mondelinge behandeling van het verzet,
hebben de investeerders het verzet c.q. verzoek ingetrokken.

09-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Van verzekeringen is niet gebleken.

09-08-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde geen kantoorruimte o.i.d. De vennootschap w erd
geëxploiteerd vanuit de privéw oning van bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

09-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De ontw ikkeling van RE-LOCK w erd deels gefinancierd uit eigen middelen en
deels met middelen van externe geldschieters. De directe aanleiding van het
faillissement betreft een liquiditeitsprobleem die volgens de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap is ontstaan doordat een aantal externe
geldschieters niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Nu
gefailleerde (nog) niet in staat w as om inkomsten te genereren met RE-LOCK
(de ontw ikkeling is blijven steken op 98%) en de gesprekken met potentiële
(nieuw e) investeerders niet vergevorderd genoeg w aren, w as een
faillissement onafw endbaar.

09-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-08-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing. De bestuurder verrichte w erkzaamheden maar had geen
dienstverband.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
09-08-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

09-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over een eenvoudige en beperkte
kantoorinventaris. Gelet op de geringe w aarde zal deze kantoorinventaris niet
w orden getaxeerd, maar w orden (mee)verkocht aan een eventuele
overnamekandidaat.

09-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

09-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren bedrijfsmiddelen.

09-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

RE-LOCK
Goodw ill

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het product RE-LOCK (automatisch fietsslot zonder sleutel) is een
activabestanddeel dat eigendom is van de gefailleerde vennootschap. In 2016
is er een octrooi voor dit product aangevraagd en verkregen. De ontw ikkeling
van RE-LOCK is op datum faillissement blijven steken op ongeveer 98%. De
w aarde van RE-LOCK is op dit moment nog onduidelijk en zal afhangen van
een eventuele overname.

09-08-2019
1

De goodw ill hangt nauw samen met het product RE-LOCK en het octrooi.
Er heeft een overname van de activa en activiteiten plaatsgevonden. Zie
onderdeel 6.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-11-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren andere activa.

09-08-2019
1

W erkzaamheden in verband met verlenging patent RE-LOCK.

06-08-2020
5

W erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de activa van de
gefailleerde vennootschap.

06-11-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de ING Bank. Per datum faillissement w as
sprake van een positief saldo ad € 77,49. Dit bedrag is op de boedelrekening
overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In 2016 is er voor het product RE-LOCK een octrooi aangevraagd en
verkregen. De ontw ikkeling van het product w erd deels gefinancierd met eigen
middelen en deels met middelen van externe geldschieters, w aaronder
crow dfunding-platform Kapitaal Op Maat. Kapitaal Op Maat heeft als zekerheid
voor de financiering een pandrecht op het octrooi gekregen. De curator heeft
de rechtsgeldigheid van de vestiging van dit pandrecht nog in onderzoek.

09-08-2019
1

Onderdeel van de verkoop van de activa is dat de koper een separate regeling
heeft getroffen met Kapitaal op Maat zodat de rechtsgeldigheid van het
pandrecht niet langer onderw erp van onderzoek zal zijn.

06-11-2020
6

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

Niet van toepassing.

06-11-2020
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren posities derden, w aaronder zekerheden.

09-08-2019
1

Overleg pandhouder.

06-08-2020
5

Correspondentie met de bank.

06-11-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-08-2019
1

6.4 Beschrijving
(Nog) niet van toepassing. Met de bestuurder is w el een aantal keren
gesproken over de mogelijkheden van een verkoop van het product c.q.
doorstart van de activiteiten. Daarnaast heeft een aantal andere partijen
kenbaar gemaakt mogelijk geïnteresseerd te zijn in een overname van de
activa/activiteiten van de gefailleerde vennootschap. De curator zal ter zake
een biedingenprocedure starten.

09-08-2019
1

In de afgelopen periode is de curator een biedingenprocedure gestart met als
doel de activa van de gefailleerde vennootschap, meer specifiek het
ontw ikkelde product, te verkopen. Deze biedingenprocedure heeft uiteindelijk
geresulteerd in één concrete bieding. Aan deze bieding w aren echter meerdere
(ontbindende) voorw aarden gekoppeld. Medew erking van meerdere partijen is
noodzakelijk om deze verkoop te kunnen realiseren. Helaas is deze overname
afgeketst op het feit dat geen overeenstemming kon w orden bereikt tussen
deze partijen onderling.
Momenteel is de curator aan het praten met een andere potentiële koper.
Deze potentiële koper heeft aangegeven eerst nader onderzoek te w illen doen
alvorens een eventuele bieding uit te brengen. Het onderzoek van deze
potentiële koper loopt nog.

08-11-2019
2

De potentiële koper w aarover de curator schreef in het tw eede verslag, is
afgehaakt. De curator is nadien benaderd door w eer een andere partij. Deze
partij is momenteel nog de mogelijkheden van een overname van de activa en
activiteiten aan het onderzoeken.

07-02-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is er meerdere malen gesproken met een partij
die heeft aangegeven de mogelijkheden van overname van de activa en
activiteiten te w illen onderzoeken. In de komende verslagperiode moet blijken
of een overname alsnog tot stand kan komen.

07-05-2020
4

De gesprekken aangaande een mogelijke overname lopen nog steeds.

06-08-2020
5

De activa en activiteiten van de gefailleerde vennootschap zijn overgedragen.
Deze activa bestaat uit enkele roerende goederen (oude laptop en prototype
van het slot) en de goodw ill.

06-11-2020
6

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

09-08-2019
1

Na ruim 15 maanden en het voeren van diverse gesprekken met diverse
gegadigden die allen uiteindelijk afhaakten, kan de conclusie w orden
getrokken dat er geen ander (/beter) alternatief aanw ezig is.

06-11-2020
6

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 5.000,00

09-08-2019
1

06-11-2020
6

Toelichting
De koopprijs bedraagt minimaal € 5.000,00, w elk bedrag direct w ordt voldaan,
en kan oplopen tot € 10.000,00, indien er sloten w orden verkocht. Van ieder
slot dat w ordt verkocht zal de boedel namelijk € 1,00 ontvangen, met een
maximum van € 5.000,00.
€ 0,00

05-05-2021
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er (nog) geen sloten verkocht zodat er
(nog) geen nabetaling heeft plaatsgevonden aan de boedel.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er (nog) geen sloten verkocht zodat er
(nog) geen nabetaling heeft plaatsgevonden aan de boedel.

05-11-2021
8

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

09-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoeken mogelijkheden overname. Verzamelen informatie en het voeren
van gesprekken met bestuurder van de gefailleerde vennootschap en andere
geïnteresseerde partijen.

09-08-2019
1

Allerhande w erkzaamheden met betrekking tot het mogelijk maken van een
eventuele verkoop w aaronder opstarten biedingenprocedure, opstellen
documenten en voeren diverse gesprekken.

08-11-2019
2

Contact potentiële koper en bestuurder.

07-02-2020
3

Contact potentiële koper en bestuurder.

07-05-2020
4

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot het tot stand brengen van een
overname.

06-08-2020
5

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot het tot stand brengen van een
overname.

06-11-2020
6

Met de doorstarter heeft overleg plaatsgevonden over de status van de
doorstart en zicht op verkoop sloten in verband met de gemaakte afspraken
aangaande de bijdrage aan de boedel bij de verkoop van een slot.

05-11-2021
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de gefailleerde vennootschap lijkt de rechten en
verplichtingen van de gefailleerde vennootschap correct w eer te geven.

09-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

09-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderdeel niet nog nader te w orden onderzocht.
Nee

09-08-2019
1

08-11-2019
2

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit onderdeel niet nog nader te w orden onderzocht.
Nee
Toelichting
Van paulianeuze handelingen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-08-2019
1

08-11-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit onderdeel niet nog nader te w orden onderzocht.

09-08-2019
1

De curator heeft de administratie nader onderzocht. Ook heeft de curator in
zijn onderzoek aandacht besteed aan de rol van de investeerders en
bestuurder bij het ontstaan van het faillissement. Ondanks dat bepaalde
(rechts)handelingen vragen oproepen, is juridisch gezien niet onrechtmatig
gehandeld. Hier zal derhalve verder geen actie op w orden ondernomen.

08-11-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen administratieve stukken.

09-08-2019
1

Bestuderen stukken en literatuur/jurisprudentie.

08-11-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

09-08-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

09-08-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

09-08-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

09-08-2019
1

Toelichting
Een van de ingediende vordering w ordt betw ist.
6

08-11-2019
2

Toelichting
Een van de ingediende vorderingen w ordt betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 125.566,47

09-08-2019
1

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de betw iste vordering.
€ 130.598,78

08-11-2019
2

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de betw iste vordering.
€ 131.749,63

05-05-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is op dit moment nog onduidelijk.

09-08-2019
1

De curator verw acht dat dit faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

08-11-2019
2

Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

06-11-2020
6

Het faillissement zal vermoedelijk w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

05-05-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

09-08-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

08-11-2019
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

07-02-2020
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

06-08-2020
5

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

05-05-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heren Ter Heerdt en Hoogland.

09-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Verzet(procedure) jegens de faillietverklaring van de gefailleerde
vennootschap.

09-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Op de dag voor de mondelinge behandeling van het verzet hebben de
verzoekers het verzet ingetrokken.

09-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen stukken en opstellen advies ten behoeve van de behandeling van
het verzet.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

09-08-2019
1

- Inventariseren schulden;
- rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek oorzaak faillissement);
- verkoop activa.

09-08-2019
1

Verkoop activa.

08-11-2019
2

Verkoop activa.

07-02-2020
3

Verkoop activa.

07-05-2020
4

Verkoop activa.

06-08-2020
5

Incasseren (c.q. het monitoren hiervan) van de koopsom.

06-11-2020
6

Incasseren (c.q. het monitoren hiervan) van de koopsom.

05-05-2021
7

Incasseren (c.q. het monitoren hiervan) van de koopsom.

05-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

Dit is nog niet bekend en is afhankelijk van de verkoop van de activa.

08-11-2019
2

Dit is nog niet bekend en is afhankelijk van de verkoop van de activa.

07-02-2020
3

De curator verw acht in de komende verslagperiode over te kunnen gaan tot
afw ikkeling van het faillissement.

07-05-2020
4

De curator verw acht in de komende verslagperiode over te kunnen gaan tot
afw ikkeling van het faillissement.

06-08-2020
5

Nog onbekend. Is afhankelijk van de incasso van de koopsom. De curator zal
hierover tevens in overleg treden met de Rechter-Commissaris.

06-11-2020
6

Nog onbekend. Is afhankelijk van de incasso van de koopsom c.q. moment van
verkoop van de sloten.

05-05-2021
7

Nog onbekend. Is afhankelijk van de incasso van de koopsom c.q. moment
van verkoop van de sloten.

05-11-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
5-5-2022

05-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

09-08-2019
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

08-11-2019
2

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van onderhavig verslag.

07-02-2020
3

W erkzaamheden in verband met opstellen verslag.

07-05-2020
4

W erkzaamheden in verband met opstellen verslag.

06-08-2020
5

W erkzaamheden in verband met opstellen verslag.

06-11-2020
6

W erkzaamheden in verband met opstellen verslag.

05-05-2021
7

W erkzaamheden in verband met opstellen verslag.

05-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

