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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap YEET! Pow er Systems B.V.

05-11-2021
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Gegevens onderneming
YEET! Pow er Systems B.V. (hierna te noemen: YPS) is statutair gevestigd te
Apeldoorn en houdt aldaar kantoor aan de Landdrostlaan 51 (7327 GM). De
vennootschap is op 25 januari 2019 opgericht te Kropsw olde en droeg
aanvankelijk de naam Tw elcon Pow er Systems B.V.
YPS maakt deel uit van een groep van w erkmaatschappijen (naar Nederlands,
Belgisch, Duits en Luxemburgs recht) die onder moederbedrijf YEET! Holding
B.V. (hierna: de Holding) hangen.

Activiteiten onderneming

05-11-2021
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Activiteiten onderneming
Yeet, als groep, richt zich op de markt van (snel)laadinfrastructuur voor
elektrische auto's. YPS hield zich als w erkmaatschappij bezig met sales en
operations. De acht w erknemers w aren allen in dienst bij YPS. Vanuit YPS
w erden contracten gesloten voor de verkoop en exploitatie van
snellaadstations in de Benelux. De contracten staan op naam van een
zustermaatschappij, YEET! Explotatie B.V. Per faillissementsdatum w as reeds
een fors aantal (circa 500) gesloten. De volgende stap zou zijn het plaatsen
van de installaties, w aarna er omzet zou kunnen w orden gegenereerd. Het
verdienmodel van YPS zit in de opslag op het doorverkopen van hardw are en
diensten aan de zustermaatschappij(en). De activiteiten (operational costs)
van YPS w erden nu nog gefinancierd met financiering door aandeelhouders. Op
termijn zou de financiering via de exploitatieomzet van de
zustermaatschappij(en) lopen.

05-11-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -536,00

€ 34,00

2020

€ 110.565,00

€ -364.688,50

€ 87.754,60

2021

€ 107.262.694,00

€ 26.807.508,00

€ 28.725.498,61

Toelichting financiële gegevens
De curator baseert zich in dit verslag op de gegevens zoals deze door de
bestuurder van gefailleerde aan hem zijn overhandigd en staat niet in voor de
juistheid van deze gegevens. De jaarrekening over 2019 is w el opgemaakt
maar - voor zover de curator kan beoordelen - niet vastgesteld en
gedeponeerd. Over 2020 is alleen een kolommenbalans en onderliggende
(grootboek)administratie beschikbaar. De hierboven vermelde financiële
gegevens over 2021 zijn afkomstig uit de voorlopige kolommenbalans en ziet
op de situatie per 30 september 2021.

05-11-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

Boedelsaldo

05-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2021
1

€ 35.889,69

04-02-2022
2

€ 39.626,37

04-05-2022
3

Toelichting
De boedel heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag ontvangen ter
hoogte van € 3.736,68 uit hoofde van een creditsaldo van de bank. Daarnaast
zijn er boedelkosten voldaan in verband met de veiling van de activa.

€ 10.331,55

10-08-2022
4

Verslagperiode
van

05-11-2021
1

5-10-2021
t/m
4-11-2021
van

04-02-2022
2

5-11-2021
t/m
4-2-2022
van

04-05-2022
3

5-2-2022
t/m
3-5-2022
van

10-08-2022
4

4-5-2022
t/m
9-8-2022
van
10-8-2022
t/m
8-11-2022

10-11-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 21 min

2

28 uur 15 min

3

15 uur 36 min

4

3 uur 0 min

5

6 uur 26 min

totaal

112 uur 38 min

Toelichting bestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 10 augustus 2022 tot en
met 8 november 2022.

10-11-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
YPS maakt deel uit van een groep van w erkmaatschappijen (naar Nederlands,
Belgisch, Duits en Luxemburgs recht) die onder moederbedrijf YEET! Holding
B.V. (hierna: de Holding) hangen. De aandelen van de Holding w orden
gehouden door een vijftal vennootschappen (vier Nederlandse bv's en één
Engelse Limited), w aarvan de aandelen door uiteindelijk zeven natuurlijke
personen (UBO's) w orden gehouden. Eén van deze natuurlijke personen is
tevens statutair bestuurder van YPS.

05-11-2021
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YPS is op 25 januari 2019 opgericht en droeg aanvankelijk de naam Tw elcon
Pow er Systems B.V. De aandelen w erden gehouden door één van zeven
huidige UBO's. De huidige holdingstructuur is in september 2020 ingericht.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, w aren er per faillissementsdatum geen
procedures aanhangig.

05-11-2021
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1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend is, zijn de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen op
holdingniveau afgesloten.

1.4 Huur

05-11-2021
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1.4 Huur
YPS huurde sinds juli 2020 een kantoorruimte in bedrijfsverzamelgebouw The
Mixer aan de Landdrostlaan 51 (7327 GM) te Apeldoorn. Verhuurder is Allround
Investment B.V. De huurovereenkomst is op 2 maart 2021 uitgebreid naar
kantoorruimte op tw ee verdiepingen. De huurprijs (inclusief parkeerplaatsen,
servicekosten en internetaansluiting) bedroeg € 13.464,58 (excl. BTW ) per
maand. Er is bij aanvang van de huurovereenkomst een borgsom van tw ee
maanden huur gestort.

05-11-2021
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Voor faillissementsdatum (op 30 september 2021) is de huurovereenkomst
gedeeltelijk (ten aanzien van de kantoorruimte op de eerste verdieping; 'unit
72 t/m 83') met w ederzijds goedvinden beëindigd. De curator heeft de
huurovereenkomst, voor zover deze per faillissementsdatum nog bestond, op
15 oktober 2021 op grond van artikel 39 Fw opgezegd. De opzegtermijn
bedraagt drie maanden of zoveel korter als curator en verhuurder nader in
onderling overleg bepalen.
In de afgelopen verslagperiode is de huurovereenkomst beëindigd en het
gehuurde opgeleverd aan de verhuurder.

04-02-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De statutair bestuurder heeft de curator geïnformeerd over de oorzaak van het
faillissement:
De ondernemingen in de groep Yeet bevonden zich feitelijk nog steeds in een
opstartende fase, w aarin vooral de focus lag op sales in een relatief nieuw e
snel opkomende markt. YPS hield zich bezig met de sales, w aarbij de
contracten w erden ondergebracht in Yeet! Exploitatie B.V. In juni 2021 w aren
er al circa 500 contracten voor laadplekken in Nederland en België afgesloten.
De omzet in Yeet als groep en daarmee in YPS zou echter pas gerealiseerd
w orden na de daadw ekelijke plaatsing en exploitatie van de laadstations.
Vooralsnog w erden de ondernemingen volledig gefinancierd met
aandeelhoudersinvesteringen.
De bestuurder verklaarde dat hij in juli van dit jaar constateerde dat er
onvoldoende middelen w aren om de operationele (en investerings)kosten voor
de groep te blijven voldoen. Er is op holdingniveau gezocht naar korte en
langetermijninvesteringen. De curator ziet thans geen aanleiding om over deze
zoektocht verder uit te w ijden in dit verslag, omdat de holding en andere
groepsmaatschappijen niet in staat van faillissement zijn verklaard. De curator
volstaat daarom met vermelding van het feit dat eind september 2021 nog
geen concrete investeringen w aren gedaan, w aarna de w erknemers (allen in
dienst bij YPS) het faillissement van YPS hebben aangevraagd. Een verzoek tot
aanhouding van het faillissementsverzoek in afw achting van een mogelijk
concreet reddingsplan is door de rechtbank afgew ezen in het belang van de
w erknemers, die al (meer dan) 13 w eken geen salaris meer hadden
ontvangen.

05-11-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

05-11-2021
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8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

05-11-2021
1

1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-10-2021

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

05-11-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
kantoorinventaris + voorraad laadpalen
Opbrengst televisie
Bureau + laadpaal + W hiteboard + notebooks
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 43.440,21
€ 49,61
€ 876,04
€ 44.365,86

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een kantoorinventaris (tafels, stoelen, bureau's, computers
etc.) aangetroffen in het kantoorpand. Deze inventaris is volledig in eigendom
en niet bezw aard met pandrechten.

05-11-2021
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De kantoorinventaris en de onder 3.6 genoemde voorraad laadpalen zijn in de
afgelopen verslagperiode verkocht op een internetveiling. De opbrengst van de
veiling bedroeg € 43.440,21. Na aftrek van veiling- en taxatiekosten (alsmede
de kosten voor de in het aanvangsverslag onder 3.5 genoemde kosten voor
het veiligstellen van een deel van de inventaris) is een bedrag van € 35.889,69
aan de boedel toegekomen.

04-02-2022
2

De restanten hebben op de veiling in totaal € 925,65 opgebracht. Na aftrek
van de verkoopkosten is een bedrag van in totaal € 727,21 aan de boedel ten
goede gekomen.

10-08-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen zijn aan te merken als bodemzaken zodat de fiscus een
bodemvoorrecht heeft. De curator zal hier rekening mee houden.

05-11-2021
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Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen, is er geen pandrecht op
bodemzaken is gevestigd, zodat de volledige opbrengst van de activa via de
boedel zal lopen en er dus geen rekening behoeft te w orden met het
bodemvoorrecht van de fiscus.

04-02-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de eerste verslagperiode is de kantoorinventaris veiliggesteld en is er een
eerste w aardebepaling opgemaakt. In de komende verslagperiode zal de
curator (indien nodig in overleg met en/of na machtiging van de rechtercommissaris) bepalen op w elke w ijze de kantoorinventaris w ordt verkocht.

05-11-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de boedel behoort voorts een voorraad van een tiental laadpalen van het
type Elinta AC.

05-11-2021
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Uit de voorlopige kolommenbalans 2021 bedroeg de onderhanden w erkstand
per 30 september 2021 ruim 27 miljoen euro. De curator neemt aan dat dit de
totaalomzet van de reeds door YPS 'verkochte' contracten betreft.
Zoals de curator in het vorige verslag heeft aangegeven, heeft de bestuurder
de curator desgevraagd aangegeven dat hij, op het moment dat YPS een
opdracht kreeg om een laadpaal turn key op te leveren (dus als er een
contract met een klant w erd afgesloten), deze verplichting direct opnam in de
administratie van YPS (als omzet dan w el als onderhanden w erk (w ork in
progress)). Dat verklaart volgens de bestuurder de omvang van de stand van
het onderhanden w erk, de omzet en het resultaat per faillissementsdatum.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

10-08-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator is in gesprek over een mogelijke onderhandse verkoop van de
laadpalen.

05-11-2021
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De curator zal onderzoek doen naar het bestaan en de juistheid van de
onderhandenw erkstand en onderzoeken of dit op enige w ijze geld voor de
boedel kan opleveren.
De curator heeft in onderzoek of er nog meer goederen, al dan niet aan te
merken als voorraad, tot de boedel behoren.
De in het eerste verslag genoemde laadpalen zijn tezamen met de
kantoorinventaris aangeboden en verkocht op een internetveiling.

04-02-2022
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In de komende periode zal de curator de onderhandenw erkstand zoals deze
per faillissementsdatum geadministreerd w as, nader onderzoeken
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bestuurder gesproken
over de stand van zaken na de datum van het faillissement van YPS, over de
financieringsstructuur en de inrichting van de administratie van YPS. De
bestuurder heeft aangegeven dat YEET - als er een contract w erd gesloten
met een klant - een verplichting aangaat om laadpalen te plaatsen, die volgens
hem direct geboekt moest w orden in de administratie (inclusief de (interne)
inkoopverplichting).
De contracten voor het mogen plaatsen van de laadpalen bij derden w erden zoals hiervoor al is aangegeven - gesloten door Yeet Exploitatie. Hiervoor w as
Yeet Exploitatie aan de derden een vergoeding verschuldigd. Voor het plaatsen
van een turn key laadpaal op locatie rekende YPS een bedrag van € 236.000
aan Yeet Exploitatie, die het w eer leende van Yeet Holding, die daarvoor
investeringen had moeten aantrekken. Het verdienmodel is gelegen in de
'w inst' die gemaakt zou w orden op het gebruik van de laadpaal door de
eindgebruiker.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

04-05-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
YPS heeft vorderingen op handelsdebiteuren van in totaal € 6.575,35.
Daarnaast heeft YPS een vordering van € 30.194,77 op YEET! Pow er Systems
België BvBA en een vordering van € 873,99 op Yeet! Pow er Systems
Luxemburg Sarl uit hoofde van rekening-courant.

05-11-2021
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Alle debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek te betalen op de
boedelrekening.
Ten aanzien van een van de handelsdebiteuren is een vordering van €
5.075,35 afgeboekt in verband met artikel 53 Fw .

04-02-2022
2

De vorderingen op de Belgische en Luxemburgse zustermaatschappijen zijn
niet voldaan. De curator zal in de komende periode in gesprek gaan met deze
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Ondanks de pogingen van de curator daartoe hebben de Belgische en
Luxemburgse zustermaatschappijen h8n schuld aan YPS niet voldaan. De
curator beraadt zich de komende verslagperiode over de te nemen stappen.

04-05-2022
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Naar de curator is gebleken, is inmiddels ook de Belgische vennootschap failliet
verklaard. De curator heeft de vordering van YPS op haar van in totaal €
31.694,77 bij de Belgische curator ingediend.

10-08-2022
4

Ook de Luxemburgse vennootschap is volgens de Luxemburgse Kamer van
Koophandel niet meer actief.
Een van de debiteuren heeft nog w erkplekken van YPS in haar bezit, w aarvoor
zij destijds ten onrechte een factuur zou hebben ontvangen. De curator
onderzoekt dit momenteel en merkt op dat deze debiteur een aanzienlijk
grotere tegenvordering heeft, w aarover in het eerste verslag is aangegeven
dat die vordering ex artikel 53 Fw . verrekend is.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de Belgische curator
contact opgenomen en overleg gevoerd.
Van de w erkplekken die in het vorige verslag genoemd w erden, heeft de
curator met goedkeuring van de rechter-commissaris afstand gedaan.

10-11-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-11-2021
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Nvt

5.2 Leasecontracten
Er w as een operational leasecontract met Arval ten aanzien van een
personenauto. Dit leasecontract is vanw ege het faillissement door de
leasmaatschappij opgezegd. De auto is door de bestuurder ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

05-11-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Nvt

05-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Nvt

05-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend is, hebben er zich geen crediteuren gemeld met
een (beroep op een) eigendomsvoorbehoud.

05-11-2021
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5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, hebben er zich geen crediteuren gemeld met
een (beroep op een) retentierecht.

05-11-2021
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5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend is, hebben er zich geen crediteuren gemeld met
een (beroep op een) reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-11-2021
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft de curator van de nodige administratie voorzien. De
curator heeft de administratie nog niet op volledigheid en correctheid
gecontroleerd.

05-11-2021
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In de komende periode zal de curator de aangeleverde administratie
onderzoeken.

04-02-2022
2

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de curator in de afgelopen verslagperiode
gesproken met de bestuurder over onder andere (de w ijze van het voeren
van) de administratie. De komende verslagperiode doet de curator hier verder
onderzoek naar, w aarover in het volgende verslag zal w orden bericht.

04-05-2022
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De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek naar (de w ijze van het
voeren van) de administratie nog vragen daarover. In het volgende verslag zal
de curator daar nader over berichten.

10-08-2022
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Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond. In een volgend
verslag zal de curator hier nader over berichten.

10-11-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd. Formeel is er daarmee sprake
van schending van artikel 2:394 BW .

05-11-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet afgegeven. Hiertoe w as gefailleerde in 2019 ook niet verplicht.

05-11-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

05-11-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-11-2021
1

Tot op heden is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verw ijst naar hetgeen hij hiervoor onder 7.1 heeft w eergegeven.

04-05-2022
3

Het nadere onderzoek naar (de w ijze van het voeren van) de administratie
heeft nieuw e vragen doen rijzen bij de curator. In het volgende verslag zal
daar nader over w orden bericht.

10-08-2022
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De curator verw ijst naar hetgeen hij hiervoor onder 7.1 heeft opgenomen.

10-11-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 29.396,92
Toelichting
Naast de boedelvordering die voortvloeit uit de door de curator en zijn
medew erkers besteedde uren in het faillissement, is een boedelvordering
ontstaan ter zake van het veiligstellen en verhuizen van kantoorinventaris. De

05-11-2021
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verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 29.396,92
ter zake van de huur over de opzegtermijn (ex artikel 39 Fw ). De curator
verw acht dat het UW V ook een boedelvordering zal indienen.

€ 128.970,85

04-05-2022
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Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 99.573,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 53.264,00

05-11-2021
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 53.264,00.

€ 40.768,00

04-02-2022
2

Toelichting
De fiscale vordering is ten opzichte van het aanvangsverslag naar beneden
bijgesteld in verband met een aanpassing van de loonheffingsvordering over
de maand augustus 2021.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-11-2021
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Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht op termijn
w el een vordering.

€ 133.353,07
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ter hoogte van € 133.353,07 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

04-05-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-11-2021
1

Een w erknemer heeft pro memorie een vordering ingediend uit hoofde van
achterstallig loon en vakantiegeld. Deze vordering is P.M. genoteerd in
afw achting van de definitieve berekening en afrekening van het UW V.

€ 23.596,73

04-02-2022
2

Toelichting
Diverse w erknemers hebben in de afgelopen verslagperiode een loonvordering
ingediend in het faillissement. Deze vorderingen hebben met name betrekking
op het bedrag aan verschuldigd loon dat hoger is dan de maximale vergoeding
die het UW V toekent. Ook zijn er vorderingen uit hoofde van het bepaalde in
artikel 7:625 BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

05-11-2021
1

48

04-02-2022
2

68

10-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.757.534,89

05-11-2021
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€ 3.968.888,15

04-02-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan in dit stadium nog geen uitspraak w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator in kaart brengen of er zich elders
nog tot de boedel behorende zaken bevinden. Daarnaast zal de curator de
nog aanw ezige activa te gelde maken en streven naar een zo vroeg mogelijke
oplevering van het gehuurde.

05-11-2021
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De curator zal daarnaast de administratie van gefailleerde onderzoeken en
nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement en op
het innen van de (intercompany)vorderingen.

04-02-2022
2

In de komende verslagperiode zet de curator zijn onderzoek naar de
deugdelijkheid van de administratie en de oorzaken van het faillissement
voort. Ook neemt hij een beslissing over de inbaarheid van de (intercompany)
vorderingen.

04-05-2022
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Inmiddels is gebleken dat de (intercompany) vorderingen niet inbaar zijn. W at
dan nog resteert aan w erkzaamheden, is het beantw oord krijgen van de
vragen van de curator over (de w ijze van het voeren van) de administratie en
het nemen van een beslissing of van kennelijk onbehoorlijk bestuur dan w el
pauliana sprake is. De komende periode zal de curator zijn aandacht hierop
vestigen.

10-08-2022
4

De komende verslagperiode w il de curator zijn onderzoek naar de
administratie afronden en een standpunt innemen over de al dan niet
aansprakelijkheid van het bestuur.

10-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover kan in dit stadium nog geen uitspraak w orden gedaan.

05-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het
faillissementsverslag.

10-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

