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Algemene gegevens
Naam onderneming
KIJK UP BV, NEW MYCOM BV, RETAIL OPS BV en TECHDIRECT BV

Gegevens onderneming

26-02-2019
1

Gegevens onderneming
KIJK UP BV
Statutair gevestigd te Zaltbommel
Kantoorhoudende te (5223 GS) 's-Hertogenbosch aan het adres Oude
Vlijmensew eg 114
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64577333

26-02-2019
1

RETAIL OPS BV
Statutair gevestigd te Zaltbommel
Kantoorhoudende te (5223 GS) 's-Hertogenbosch aan het adres Oude
Vlijmensew eg 114
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64577236
TECHDIRECT BV
Statutair gevestigd te Zaltbommel
Kantoorhoudende te (5223 GS) 's-Hertogenbosch aan het adres Oude
Vlijmensew eg 114
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51460033
NEW MYCOM
Statutair gevestigd te Zaltbommel
Kantoorhoudende te (5223 GS) 's-Hertogenbosch aan het adres Oude
Vlijmensew eg 114
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64572897
Met nevenvestigingen te Amsterdam, Den Helder, Zeist, Apeldoorn, Arnhem,
Den Bosch, Nijmegen, Utrecht, Roermond, Helmond, Breda, Leiden, Haarlem en
Amstelveen
In het vervolg van dit faillissementsverslag w orden bovengenoemde
vennootschappen gezamenlijk aangeduid als "gefailleerden".

Activiteiten onderneming
KIJK UP BV
Organisatie-adviesbureaus, niet-gespecialiseerde groothandel in
consumentenartikelen, handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige
goederen.
NEW MYCOM BV
W inkels in computers, randapparatuur en softw are, financiële holdings.
RETAIL OPS BV
Holdings (geen financiële), w inkels in telecommunicatieapparatuur, w inkels in
speelgoed, w inkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment, w inkels
in computers, randapparatuur en softw are.
TECHDIRECT BV
Groothandel in computers, randapparatuur en softw are, groothandel in
computerapparatuur.

Financiële gegevens

26-02-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.406.870,00

2017

€ 628.466,00

2017

€ 3.229.336,00

2017

€ 86.576,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in het volgend verslag w orden opgenomen. De
financiële stukken zijn opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerden.

26-02-2019
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De balanstotalen over het jaar 2017 zijn opgenomen in de volgende volgorde:
Kijk Up BV, New MyCom BV, Retail OPS BV en Techdirect BV. De ontbrekende
gegevens heeft curator nog in onderzoek. Tevens zal curator in het kader van
de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken (hoofdstuk 7), de financiële
gegevens nader doornemen en analyseren.

29-05-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
70
Toelichting
KIJK UP BV
9 w erknemers
NEW MYCOM BV
60 w erknemers
RETAIL OPS BV
1 w erknemer
Bovengenoemde w erknemers w erkten voor gefailleerden.

Boedelsaldo

26-02-2019
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Boedelsaldo
€ 125.294,00

26-02-2019
1

Toelichting
Voornoemd boedelsaldo is het totaal gerealiseerde boedelsaldo.
€ 45.426,18

29-05-2019
2

€ 84.087,08

28-08-2019
3

€ 84.479,25

28-11-2019
4

€ 84.482,82

28-02-2020
5

€ 32.705,72

28-05-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-1-2019

26-02-2019
1

t/m
25-2-2019
van
26-2-2019

29-05-2019
2

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019

28-08-2019
3

t/m
27-8-2019
van
28-11-2019

28-02-2020
5

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

28-05-2020
6

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

26-11-2020
7

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020
t/m
25-5-2021

Bestede uren

26-05-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

341 uur 54 min

2

187 uur 18 min

3

27 uur 48 min

4

8 uur 24 min

5

11 uur 0 min

6

2 uur 18 min

7

8 uur 54 min

8

16 uur 24 min

totaal

604 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van de faillissementen van
gefailleerden. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten w orden
ontleend. Curator behoudt zich het recht voor slechts die gegevens in het
verslag op te nemen, w aarvan curator het opportuun acht dat deze gegevens
openbaar w orden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn
dat niet altijd alle gegevens door curator in dit verslag zijn opgenomen.

26-02-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oprichting
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Kijk Up BV, New
MyCom BV en Retail OPS BV zijn opgericht bij akte van 18 november 2015. De
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techdirect BV is
opgericht bij akte van 9 december 2010.
Bestuurder
Bestuurder van New MyCom BV, Retail OPS BV en Techdirect BV is Kijk Up BV.
Bestuurder van Kijk Up BV is de heer Marco Heestermans.
Aandeelhouder
Aandeelhouder van New MyCom BV, Retail OPS BV en Techdirect BV is tevens
Kijk Up BV. aandeelhouders van Kijk Up BV zijn Marone Holding BV, Tone Kijk
Holding AB en P.M. Groenew oud Holding Zw anenburg BV.
Relatie Kijkshop BV
Gefailleerden maakten onderdeel uit van het concern dat voorheen de w inkels
van Kijkshop BV exploiteerde.

26-02-2019
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1.2 Lopende procedures
Voor de faillissementsdatum zijn er tw ee dagvaardingen uitgebracht aan Kijk
Up BV (zie verder hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag).

26-02-2019
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerden beschikten over de voor hun bedrijfsvoering gebruikelijke
verzekeringen.

26-02-2019
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Curator heeft de benodigde verzekeringen in verband met de voorlopige
voortzetting (zie hoofdstuk 6 van dit faillissementsverslag) vooralsnog niet
beëindigd.
Curator zal de komende verslagperiode de verzekeringen beëindigen en de
mogelijkheid van premierestituties nader onderzoeken.
Curator heeft de benodigde verzekeringen in verband met de voorlopige
voortzetting van gefailleerden na de voortzetting beëindigd.

29-05-2019
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1.4 Huur
Kijk Up BV had huurovereenkomsten voor 14 filialen en het hoofdkantoor van
gefailleerden. Al deze huurovereenkomsten zijn kort na de faillissementsdatum
opgezegd met inachtneming van de daarvoor geldende termijn krachtens de
Faillissementsw et.

26-02-2019
1

Alle filialen en het hoofdkantoor zijn inmiddels door curator opgeleverd. Curator
is met de verhuurders in overleg getreden om de huurovereenkomsten eerder
te beëindigen dan tegen de eerst mogelijke einddatum op grond van de
Faillissementsw et. Met deze verhuurders is overeengekomen dat door hen een
boedelvordering w ordt ingediend tot en met de datum van feitelijke oplevering.

29-05-2019
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van de faillissementen, verklaarde de bestuurder
van gefailleerden het volgende.
De oorzaken van de faillissementen zijn gelegen in de veranderende
marktsituatie en het daarmee gepaard gaande teruglopen van het aantal
consumenten in de filialen.
Bestuurder c.q. aandeelhouders hebben na het faillissement van Kijkshop BV
getracht om een nieuw platform in de markt te zetten. De gedachte daarbij
w as dat een combinatie van een platform op internet via e-commerce en
enkele fysieke w inkels tot een optimale verkoop aan consumenten zou leiden.
Bestuurder c.q. aandeelhouders hebben geïnvesteerd in de naamsbekendheid
van gefailleerden, alsmede in de aantrekkelijkheid van de fysieke w inkel. Dit
heeft evenw el niet geleid tot een voldoende marktpositie.
De omzetten die w erden gerealiseerd w aren onvoldoende om de kosten te
dekken en de activiteiten w aren verlieslatend. Hierdoor kon Kijk Up BV niets
anders dan haar faillissement aanvragen. Vervolgens zijn ook de
faillissementen aangevraagd van New MyCom BV, Retail OPS BV en Techdirect
BV.
Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder van gefailleerden.
Curator zal de geschetste gang van zaken nog nader onderzoeken. Meer in
het algemeen zal curator ook zelf onderzoek doen naar de oorza(a)k(en) van
de faillissementen.

26-02-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
70

26-02-2019
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Toelichting
Op faillissementsdatum hadden gefailleerden 70 personeelsleden in dienst.
Bij brief van 30 januari 2019 zijn de personeelsleden, met inachtneming van de
opzegtermijn krachtens de Faillissementsw et, ontslagen. Curator heeft dit op
deze datum tevens bij UW V gemeld.
Op w oensdag 6 februari 2019 is in samenw erking met UW V een
informatiebijeenkomst georganiseerd op kantoor van curator. Tijdens deze
informatiebijeenkomst zijn de personeelsleden ingelicht over hun rechten,
verplichtingen en W W -aanspraken.
Vervolgens zijn een aantal filialen bezocht in het kader van de
faillissementsuitverkoop (zie hoofdstuk 6 van dit faillissementsverslag) om
vragen van personeelsleden te beantw oorden en praktische problemen op te
lossen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
70

26-02-2019
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Toelichting
In het jaar voorafgaand aan de faillissementen heeft het personeelsbestand
van gefailleerden niet veel veranderingen ondergaan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-1-2019

70

Zie paragraaf 2.1

totaal

70

2.4 Werkzaamheden personeel
Naar verw achting dienen er niet veel w erkzaamheden meer te w orden verricht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

26-02-2019
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Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hadden geen onroerende zaken in eigendom.

26-02-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris en kantoorinventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft in 14 filialen van gefailleerden een beperkte w inkelinventaris
aangetroffen, met name bestaande uit kunststof stellingen en houten
stellingen. Daarnaast heeft curator een zeer beperkte kantoorinventaris
aangetroffen, aanw ezig op het hoofdkantoor van gefailleerden.

26-02-2019
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Voornoemde zaken zijn, na een biedingenprocedure, verkocht voor een
totaalbedrag van € 2.500,--. Deze koop/verkoop moet w orden gezien in een
groter verband, w aarin ook de restant voorraad (€ 15.000,--) w erd verkocht.
De koper, de partij Max ICT BV, nam bij gelegenheid van de koop/verkoop ook
de verplichting op zich om de gehuurde panden uiterlijk op 8 maart 2019
ontruimd en bezemschoon aan curator op te leveren.
De in het vorige verslag genoemde verkoop van de w inkel- en
kantoorinventaris is afgerond. De gehuurde panden zijn ontruimd en
uiteindelijk w eer opgeleverd aan curator.

29-05-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven inventariszaken vallen aan te merken als bodemzaken.
Nu er geen verpanding heeft plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen, speelt
de verdelingsproblematiek van het bodemvoorrecht van de fiscus echter niet.

26-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator zal zijn medew erking verlenen aan de afw ikkeling van de
koop/verkoop van de w inkel- en kantoorinventaris.

26-02-2019
1

Curator verw acht op dit moment geen w erkzaamheden meer uit te voeren in
dit verband.

29-05-2019
2

VERSLAG 5:
Curator zal nader onderzoek verrichten en corresponderen met de potentiele
koper van het klantenbestand over de verkoop van dit bestand.

28-02-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelvoorraad

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curator heeft een groot gedeelte van de w inkelvoorraad verkocht door middel
van een faillissementsuitverkoop (zie hoofdstuk 6 van dit
faillissementsverslag). De restant w inkelvoorraad, verdeelt over 7 filialen, is
door curator verkocht tezamen met de inventaris van gefailleerden aan de
partij Max ICT BV.

26-02-2019
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De in het vorige verslag genoemde verkoop van de w inkelvoorraad is
afgerond.

29-05-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator zal zijn medew erking verlenen aan de afw ikkeling van de
koop/verkoop van de restant w inkelvoorraad.

26-02-2019
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Curator verw acht op dit moment geen w erkzaamheden meer uit te voeren in
dit verband.

29-05-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

creditsaldi

€ 102.605,60

totaal

€ 102.605,60

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerden beschikten tevens over creditsaldi op de bij Rabobank, Knab
Bank en ING Bank aangehouden bankrekeningen. Curator heeft na het
uitspreken van de faillissementen een faillissementsuitverkoop gehouden (zie
hoofdstuk 6 van dit faillissementsverslag). De hiermee gepaard gaande
omzetten zijn bijgeschreven op de bij Rabobank aangehouden bankrekening.
Vervolgens heeft curator de creditsaldi naar de boedelrekening geleid.

26-02-2019
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De afgelopen verslagperiode heeft zich een potentiele koper gemeld bij curator
voor overname van het klantenbestand van gefailleerden. Dit klantenbestand
bestaat uit namen van consumenten met bijbehorende e-mailadressen.
Curator verricht momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van de
overdracht van het klantenbestand.

28-02-2020
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Verslag 6:
Curator maakte in zijn vorige faillissementsverslag melding van een potentiele
koper voor de overname van het klantenbestand van gefailleerden. Deze
potentiele koper heeft geen opvolging gegeven aan zijn interesse. Curator zal
onderzoeken of het klantenbestand van gefailleerden alsnog te gelde kan
w orden gemaakt.

28-05-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Vermoedelijk geen.

26-02-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenportefeuille KIJK UP B.V. & NEW
MYCOM B.V.

€ 36.543,26

€ 8.035,93

totaal

€ 36.543,26

€ 8.035,93

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een aan curator uitgereikt overzicht staat thans een bedrag open aan
vorderingen van:

26-02-2019
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KIJK UP BV
€ 43.225,14
NEW MYCOM BV
€ 29.561,94
In de vorige verslagperiode heeft curator de inning van de
debiteurenvorderingen ter hand genomen. Gelet op de ouderdom van sommige
vorderingen en de verw eren heeft curator vastgesteld dat de w aarde van de
debiteurenportefeuille enigszins naar beneden moet w orden vastgesteld. De
omvang van de debiteurenportefeuille bedraagt zodoende:
KIJK UP B.V.
€ 10.706,42
NEW MYCOM B.V.
€ 25.836,84

4.2 Werkzaamheden debiteuren

29-05-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator heeft de omvang en aard van de debiteurenportefeuille in onderzoek
en brengt deze momenteel nader in kaart. Curator verw acht de
debiteurenincasso op korte termijn te starten.

26-02-2019
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Curator heeft inmiddels iedere debiteur tw eemaal aangeschreven. Hoew el
curator enkele betalingen heeft ontvangen, hebben de meeste debiteuren een
verrekenbare tegenvordering op gefailleerde w aardoor de vordering van
gefailleerde tenietgaat. Curator zal in de volgende verslagperiode de inning
van de debiteurenvorderingen voortzetten en mogelijk tot een afronding
daarvan komen.

29-05-2019
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Curator heeft de afgelopen verslagperiode de incasso voortgezet en tevens
afgerond. Gelet op de diverse verrekenbare tegenvorderingen alsmede de
relatief geringe hoogte van de nog openstaande bedragen, acht curator het
treffen van verdere (rechts)maatregelen niet opportuun.

28-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerden hielden diverse bankrekeningen aan bij Rabobank, ING Bank en
KNAB bank. Deze banken hadden geen vorderingen op gefailleerden. De
financiering van gefailleerden vond voornamelijk plaats via de aandeelhouders.

26-02-2019
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5.2 Leasecontracten
Curator is gebleken dat gefailleerden een leasecontract hadden afgesloten
met betrekking tot een personenauto. Het leasecontract is inmiddels
beëindigd.

26-02-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerden hebben geen zekerheden afgegeven aan derden.

26-02-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

26-02-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse beroepen van leveranciers op het recht van
eigendomsvoorbehoud/recht van reclame binnengekomen.

26-02-2019
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Curator heeft uitgebreid met deze leveranciers gecorrespondeerd. Hierbij heeft
curator het standpunt ingekomen dat het merendeel van de w inkelvoorraad
bestaat uit generieke producten, geleverd door zo'n 30 leveranciers. De
producten w aren aldus op de faillissementsdatum niet meer
individualiseerbaar. Gelet op deze oneigenlijke vermenging hebben nagenoeg
alle leveranciers afstand gedaan van hun eigendomsvoorbehoud/recht van
reclame.
Voor een leverancier ging voornoemde oneigenlijke vermenging niet op,
aangezien zij de enige leverancier van een product w as. Zij deed tevens een
geslaagd beroep op het recht van eigendomsvoorbehoud/recht van reclame.
Curator heeft de producten van deze leverancier uitgeleverd tegen een
boedelbijdrage ter hoogt van € 1.500,00.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode na kort onderzoek nog aan één
dienstverlener apparatuur geretourneerd dat niet aan de boedel toebehoorde.

28-08-2019
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5.6 Retentierechten
Op dit moment is bij curator geen beroep op het recht van retentie gedaan.

26-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Zie paragraaf 5.5 eigendomsvoorbehoud.

26-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.500,00

26-02-2019
1

Toelichting
Zie paragraaf 5.5 eigendomsvoorbehoud.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vermoedelijk geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

26-02-2019
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator trof op de faillissementsdatum een w inkelvoorraad aan verspreid over
7 filialen. Na intensief overleg met de bestuurder van gefailleerden en nadat
nagenoeg alle leveranciers afstand deden van het recht van
eigendomsvoorbehoud/recht van reclame, is besloten om de 7 filialen
gedurende een periode van 4 dagen te openen om een
faillissementsuitverkoop te realiseren.

26-02-2019
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De faillissementsuitverkoop w as tevens van groot belang om spoedig en
efficiënt tot uitlevering van de aan gefailleerden in reparatie gegeven
computerapparatuur over te kunnen gaan.
De 7 filialen zijn door curator vanaf 7 t/m 10 februari 2019 opengesteld voor
voornoemde faillissementsuitverkoop. Door de w elw illendheid van de
personeelsleden is de faillissementsverkoop succesvol verlopen.

6.2 Financiële verslaglegging
Curator heeft over een periode van vier dagen een omzet w eten te realiseren
ter hoogte van circa € 77.489,05. De exacte financiële verslaglegging zal
volgen in het volgende faillissementsverslag.

26-02-2019
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Na kort onderzoek is gebleken dat de kasstaten een totaalomzet over de
voortzetperiode tonen van circa € 70.000,=. Het verschil met de vorige
inschatting lijkt te vinden in enkele vertraagde pinopbrengsten die niet aan de
voortzetperiode w aren toe te rekenen. De gemaakte kosten over de
voortzetperiode (exclusief inzet personeel en huur) komen tot op heden uit op
circa € 3.900,=.

29-05-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Naar verw achting zal curator nog een aantal in reparatie gegeven
computerapparatuur dienen uit te leveren. Daarnaast dient curator nog diverse
hand- en spandiensten te verrichten in het kader van de koop/verkoop van de
restant voorraad en inventaris.

26-02-2019
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Inmiddels zijn de in het vorige verslag genoemde hand- en spandiensten
uitgevoerd en verw acht curator geen w erkzaamheden meer te verrichten. Met
betrekking tot de in reparatie gegeven computerapparatuur merkt curator op
dat de personeelsleden de instructie hebben gehad om contact op te nemen
met de desbetreffende klanten. Indien de klanten de computerapparatuur niet
gedurende de voortzetperiode konden ophalen, zijn deze bij de ontruiming
meegenomen door MaxICT. De computerapparatuur is uiteindelijk bij het
kantoor van curator afgeleverd, w aarna de desbetreffende klanten hierover
zijn geïnformeerd.

29-05-2019
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Over de verdere afhandeling van de door curator aangetroffen
computerapparatuur, verw ijst curator naar "Hoofdstuk 8" van dit verslag.

28-08-2019
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

26-02-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-02-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-02-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-02-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

26-02-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie van gefailleerden is door curator volledig
veiliggesteld en maakt een ordentelijke indruk.

26-02-2019
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Curator zal de administratie en boekhouding alsmede de gang van zaken
voorafgaand aan de faillissementen nog nader onderzoeken.
Curator is inmiddels aangevangen met een eerste - inventariserend onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. Gelet op de nauw e
verw evenheid met de aan gefailleerden gerelateerde zustervennootschap
Kijkshop B.V., zal curator zijn onderzoeken zo veel als mogelijk parallel laten
lopen. In een volgend verslag zal curator over zijn bevindingen nader
rapporteren.
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Verslag 3:
Zoals in het tw eede verslag gemeld, heeft curator de
rechtmatigheidsonderzoeken in gang gezet. In dat kader heeft onderzoek
plaatsgevonden in de boekhouding en administratie. Op dit moment vormt
curator zich een oordeel over de oorzaken van de faillissementen. Curator zal

28-08-2019
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hierover corresponderen met de bestuurders van gefailleerden. Afhankelijk van
de uitkomst hiervan zal curator - mogelijk in samenw erking met een accountant
- nader onderzoek verrichten.
Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en hierover
corresponderen met de bestuurders van gefailleerden.

28-11-2019
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VERSLAG 5:
De komende verslagperiode zal curator de onderzoeken intensief voortzetten.
Curator betrekt hierbij de reeds uitgevoerde onderzoeken in het faillissement
van zustervennootschap Kijkshop B.V. W aar mogelijk zal curator over zijn
bevindingen rapporteren.

28-02-2020
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Verslag 6:
Curator zet de aankomende verslagperiode de onderzoeken als bedoeld in dit
hoofdstuk voort.

28-05-2020
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Curator heeft het onderzoek met betrekking tot de oorzaken van het
faillissement van zustervennootschap Kijkshop B.V. afgerond. Gelet op de
nauw e verw evenheid tussen gefailleerden en Kijkshop B.V., zal curator de
uitkomsten uit dit onderzoek meenemen en verw erken in haar rapport over de
oorzaken van de faillissementen van gefailleerden.

26-11-2020
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Curator heeft het onderzoek met betrekking tot de oorzaken van de
faillissementen van gefailleerden de afgelopen verslagperiode voortgezet.
Curator verw acht dit onderzoek de aankomende verslagperiode te kunnen
afronden.

26-05-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
KIJK UP BV
jaarrekening 2017
datum deponering 21 december 2018

26-02-2019
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NEW MYCOM BV
jaarrekening 2017
datum deponering 2 december 2018
TECHDIRECT BV
jaarrekening 2017
datum deponering 21 december 2018
RETAIL OPS BV
jaarrekening 2017
datum deponering 21 december 2018
Curator zal nader onderzoek doen naar de deponeringsdatums van de
jaarrekeningen 2015 en 2016.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit punt heeft curator in onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

26-02-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft curator in onderzoek.

26-02-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft curator in onderzoek.

26-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt heeft curator in onderzoek.

26-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal de aankomende verslagperiode een aanvang maken met de
onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk.

26-02-2019
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Curator verw ijst naar hetgeen is gemeld onder paragraaf 7.1 van dit verslag.

29-05-2019
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Curator verw ijst naar hetgeen is gemeld onder paragraaf 7.1 van dit verslag.

28-08-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In onderhavige faillissementen zijn tot op heden de volgende
boedelvorderingen ingediend:
KIJK UP BV
geen
NEW MYCOM BV
€ 85.111,13. Het gaat hier om de vorderingen van de verhuurders van diverse
filialen.
RETAIL OPS BV
geen
TECHDIRECT BV
geen

26-02-2019
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Toelichting
In onderhavige faillissementen zijn tot op heden de volgende
boedelvorderingen ingediend:

29-05-2019
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KIJK UP BV: € 3.953,38 kosten voortzetting en super-preferente
boedelvorderingen
NEW MYCOM BV: € 102.791,99 vorderingen met betrekking tot huurpenningen
RETAIL OPS BV: geen
TECHDIRECT BV: geen

Toelichting
Verslag 3:
In onderhavige faillissementen zijn tot op heden de volgende
boedelvorderingen ingediend: KIJK UP BV: € 61.831,69 kosten voortzetting en
super-preferente boedelvorderingen en boedelvordering UW V
NEW MYCOM BV: € 102.791,99 vorderingen met betrekking tot huurpenningen
RETAIL OPS BV: geen
TECHDIRECT BV: geen

Toelichting
Verslag 4:

28-08-2019
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KIJK UP
€ 57.878,31. Het gaat hier om een w ijziging in de boedelvordering van UW V.
NEW MYCOM BV
€ 217.523,35. Afgelopen verslagperiode heeft UW V een boedelvordering
ingediend ter hoogte van € 114.731,36.
RETAIL OPS
geen
TECHDIRECT BV
geen

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen bij curator
ingediend:
KIJK UP BV
€ 11.667,-- (loonheffingen)
NEW MYCOM BV
€ 119.293,-- (loonheffingen en omzetbelasting)
RETAIL OPS BV
geen
TECHDIRECT BV
geen

26-02-2019
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen bij curator
ingediend:

29-05-2019
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KIJK UP BV: € 195.836,= (loonheffingen en omzetbelasting)
NEW MYCOM BV: € 247.884,= (loonheffingen en omzetbelasting)
RETAIL OPS BV: geen
TECHDIRECT BV: € 37.225,= (omzetbelasting)

Toelichting
Verslag 3:
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen bij curator
ingediend:
KIJK UP BV: € 242.3166,= (loonheffingen en omzetbelasting)
NEW MYCOM BV: € 247.884,= (loonheffingen en omzetbelasting)
RETAIL OPS BV: € 365,= (omzetbelasting)
TECHDIRECT BV: € 37.225,= (omzetbelasting)

Toelichting
Verslag 6:
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen bij curator
ingediend:
KIJK UP BV: € 242.316,-- (loonheffingen en omzetbelasting)
NEW MYCOM BV: € 247.884,= (loonheffingen en omzetbelasting)
RETAIL OPS BV: € 365,= (omzetbelasting)
TECHDIRECT BV: € 37.225,= (omzetbelasting)

Toelichting
Verslag 7:
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen bij curator
ingediend:
KIJK UP BV: € 244.972,= (loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting)
NEW MYCOM BV: € 247.884,= (loonheffingen en omzetbelasting)
RETAIL OPS BV: € 3.021,= (omzetbelasting en vennootschapsbelasting)
TECHDIRECT BV: € 37.225,= (omzetbelasting)

8.3 Pref. vord. UWV

28-08-2019
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28-05-2020
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26-11-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft in onderhavige faillissementen haar vorderingen nog niet kenbaar
gemaakt. Deze vorderingen zullen echter nog w el w orden ingediend.

Toelichting
UW V heeft in onderhavige faillissementen haar vorderingen nog niet kenbaar
gemaakt.
€ 44.246,88

26-02-2019
1

29-05-2019
2

28-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
UW V heeft haar preferente vordering de afgelopen verslagperiode bij curator
ingediend. De vordering van UW V bedraagt: € 44.246,88

Toelichting
Verslag 4:

28-11-2019
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KIJK UP
€ 44.246,88. Het gaat hier om een preferente vordering van UW V.
NEW MYCOM BV
€ 132.184.44. Afgelopen verslagperiode heeft UW V een preferente vordering
ingediend.
RETAIL OPS
geen
TECHDIRECT BV
geen

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
In het faillissement van New MyCom BV heeft een voormalig w erknemer zijn
vordering ingediend. Het betreft niet uitbetaalde uren, die niet door UW V
w orden overgenomen.

26-02-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Inmiddels zijn alle bij curator bekende crediteuren aangeschreven. Diverse
crediteuren, w aaronder vele klanten (niet geleverde producten, beschadigde
producten etc.), hebben inmiddels hun vordering bij curator ingediend. Tot op
heden is de crediteurenstand als volgt:
KIJK UP BV
10 crediteuren
NEW MYCOM
149 crediteuren

26-02-2019
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RETAIL OPS
5 crediteuren
TECHDIRECT BV
4 crediteuren

Toelichting
Tot op heden is de crediteurenstand als volgt:

29-05-2019
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KIJK UP BV: 21 crediteuren
NEW MYCOM BV: 174 crediteuren
RETAIL OPS BV: 6 crediteuren
TECHDIRECT BV: 6 crediteuren

Toelichting
Verslag 3:
Tot op heden is de crediteurenstand als volgt:
KIJK UP BV: 23 crediteuren
NEW MYCOM BV: 180 crediteuren
RETAIL OPS BV: 6 crediteuren
TECHDIRECT BV: 7 crediteuren

Toelichting
Verslag 4:

28-08-2019
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KIJK UP
25 concurrente crediteuren.
NEW MYCOM BV
182 concurrente crediteuren.
RETAIL OPS
6 concurrente crediteuren.
TECHDIRECT BV
7 concurrente crediteuren.

Toelichting
Verslag 5:
KIJK UP
26 concurrente crediteuren.
NEW MYCOM BV
184 concurrente crediteuren.
RETAIL OPS
6 concurrente crediteuren.
TECHDIRECT BV
7 concurrente crediteuren.

28-02-2020
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Toelichting
Verslag 7:
KIJK UP B.V.: 16
NEW MYCOM B.V.: 186
RETAIL OPS B.V.: 6
TECHDIRECT B.V.: 7

26-11-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
KIJK UP BV
€ 147.690,89

26-02-2019
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NEW MYCOM BV
€ 832.912,87
RETAIL OPS BV
€ 41.891,98
TECHDIRECT BV
€ 172.744,72

Toelichting
KIJK UP BV: € 2.818.214,20
NEW MYCOM BV: € 1.078.176,40
RETAIL OPS BV: € 41.969,43
TECHDIRECT BV: € 277.790,18

Toelichting
Verslag 3:
KIJK UP BV: € 2.856.802,79
NEW MYCOM BV: € 1.102.750,35
RETAIL OPS BV: € 41.969,43
TECHDIRECT BV: € 326.452,23

Toelichting
Verslag 4:

29-05-2019
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28-08-2019
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KIJK UP
€ 2.860.146,94
NEW MYCOM BV
€ 1.106.983,37
RETAIL OPS
€ 41.969,43
TECHDIRECT BV
€ 326.452,29

Toelichting
Verslag 5:

28-02-2020
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KIJK UP
€ 2.860.285,51
NEW MYCOM BV
€ 1.129.551,67
RETAIL OPS
€ 41.969,43
TECHDIRECT BV
€ 326.452,29

Toelichting
Verslag 6:
NEW MYCOM BV: € 1.129.559,67

Toelichting
Verslag 7:
KIJK UP B.V.: € 1.132.472,05
NEW MYCOM B.V.: € 1.132.472,05
RETAIL OPS B.V.: € 41.969,43
TECHDIRECT B.V.: € 326.452,29

28-05-2020
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26-11-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

26-02-2019
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Vooralsnog onbekend.

29-05-2019
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Verslag 3:
Vooralsnog onbekend.

28-08-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator verw acht nog w erkzaamheden te zullen verrichten met betrekking tot
de crediteuren. Deze w erkzaamheden zien onder meer op de gebruikelijke
correspondentie met crediteuren, alsmede op de afw ikkeling van de
klantenverzoeken.

26-02-2019
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Curator doet daarnaast zijn uiterste beste om producten die ter reparatie zijn
aangeboden, retour te (laten) zenden naar de eigenaren van de betreffende
producten.
Ook in deze verslagperiode verw acht curator nog w erkzaamheden te zullen
verrichten met betrekking tot de crediteuren.

29-05-2019
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Onderdeel van deze w erkzaamheden zijn nog regelmatig klantverzoeken.
Deze klantverzoeken zien o.a. op het traceren van reparaties bij externe
reparateurs. Curator tracht nog altijd zo veel mogelijk zijn medew erking te
verlenen om de klanten in contact te brengen met de externe reparateur en zo
de producten aan de rechtmatige eigenaar te koppelen.
Verslag 3:
De afgelopen verslagperiode heeft curator zich - naast de gebruikelijke
correspondentie met crediteuren ook - beziggehouden met het retourneren
van aangetroffen computerapparatuur. Curator heeft met betrekking tot de
aangetroffen computerapparatuur in ieder geval de bij hem ingediende
verzoeken behandeld. Daarbij heeft curator ook contact opgenomen met de
traceerbare eigenaren van aangetroffen computerapparatuur die zich nog niet
bij curator hadden gemeld. De computerapparatuur is ondertussen zoveel als
mogelijk door curator naar de eigenaren geretourneerd. Curator verw acht in
dit kader dan ook geen w erkzaamheden meer te verrichten.

28-08-2019
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Curator verw acht echter nog w el w erkzaamheden te verrichten inzake overige
klantverzoeken. Deze klantverzoeken zien o.a. nog steeds op het traceren van
reparaties bij externe reparateurs of vragen met betrekking tot de gevolgen
van de faillissementen. Indien mogelijk verleent curator zijn medew erking aan
deze verzoeken.
Ook de afgelopen verslagperiode heeft curator zich beziggehouden met het
afhandelen van klantverzoeken. Indien mogelijk verleent curator zijn
medew erking aan deze verzoeken.

28-11-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden zijn door curator geen procedures aanhangig gemaakt.

26-02-2019
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W el liepen er al een tw eetal procedures tegen Kijk Up BV voorafgaand aan het
uitspreken van dit faillissement. Eén procedure is aanhangig gemaakt door een
voormalig bestuurder van Kijk Up BV. De andere procedure is aanhangig
gemaakt door Collective-IT BV.

9.2 Aard procedures
De procedure door een voormalig bestuurder van Kijk Up BV tegenover Kijk Up
BV, behelst het navolgende:

26-02-2019
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Tussen een voormalig bestuurder van Kijk Up BV en Kijk Up BV is voor de
faillissementsdatum een vaststellingsovereenkomst gesloten. De voormalig
bestuurder van Kijk Up BV heeft gesteld dat Kijk Up BV de
vaststellingsovereenkomst niet correct is nagekomen en vordert in de
gerechtelijke procedure nakoming. Voorafgaand aan de procedure heeft de
voormalig bestuurder van Kijk Up BV diverse conservatoire beslagen doen
laten leggen. Kijk Up BV heeft voorafgaand aan de gerechtelijke procedure de
vordering inhoudelijk betw ist.
De procedure door Collective-IT BV tegenover Kijk Up BV, behelst het
navolgende:
Tussen Collective-IT BV en Kijk Up BV is een overeenkomst van opdracht
gesloten. Uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht vordert Collective-IT
BV een bedrag van Kijk Up BV. Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure
heeft Kijk Up B.V. de vordering inhoudelijk betw ist.

9.3 Stand procedures
Curator heeft de verschillende processtukken in onderzoek en zal binnenkort na overleg met de rechter-commissaris - een beslissing nemen over de
eventuele voortzetting van de procedures.

26-02-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Afhankelijk van de hierboven genoemde beslissing zal curator zich (nog) stellen
in de procedures.

26-02-2019
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Voornoemde procedures hebben allebei voldoening van een verbintenis uit de
boedel ten doel. Gelet hierop zijn beide procedures ex art. 29
Faillissementsw et geschorst.

29-05-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

26-02-2019
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- medew erking verlenen aan de afw ikkeling van de koop/verkoop van de
inventaris en voorraad;
- opstellen financiële verantw oording over faillissementsuitverkoop en het
verzorgen van de btw -aangifte over deze periode (m.b.t. verkoop aan
consumenten);
- opleveren van de filialen en het hoofdkantoor, alsmede correspondentie
hierover met verhuurders;
- incasso debiteurenportefeuille;
- corresponderen met crediteuren en klanten van gefailleerden;
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- beoordelen van de lopende procedures.
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

29-05-2019
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- opstellen financiële verantw oording over faillissementsuitverkoop en het
verzorgen van de btw -aangifte over deze periode (m.b.t. verkoop aan
consumenten);
- verdere incasso debiteurenportefeuille en mogelijke afronding hiervan;
- corresponderen met crediteuren en klanten van gefailleerden;
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- eventueel verder beoordelen van de lopende procedures.
Verslag 3:
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:
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- corresponderen met crediteuren en klanten van gefailleerden; en
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken.
De komende verslagperiode zal curator zich vooral bezighouden met het
voortzetten van de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

28-11-2019
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De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

28-02-2020
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- mogelijke verkoop van klantenportefeuille aan potentiele koper;
- rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 6:
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met de
rechtmatigheidsonderzoeken.

28-05-2020
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Curator zet de de onderzoeken naar de oorzaken van de faillissementen van
gefailleerden voort.

26-11-2020
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Curator zet de de onderzoeken naar de oorzaken van de faillissementen van
gefailleerden voort.

26-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.
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Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

29-05-2019
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Afhankelijk van de uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken, zal curator
onderhavige faillissementen de aankomende verslagperiode afw ikkelen. De
verw achting is dat de faillissementen w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten, omdat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening
van de faillissementskosten en de overige boedelkosten.

26-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

26-05-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Blijkt uit het voorgaande.

26-02-2019
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Blijkt uit het voorgaande.

29-05-2019
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Verslag 3:
Blijkt uit het voorgaande.
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Bijlagen
Bijlagen

