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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vignet'D B.V.

24-07-2018
6

Gegevens onderneming
Statutair adres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen

24-07-2018
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Vestigingsadres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen
Correspondentieadres:
Rollecate 49b, 7711 GG Nieuw leusen
KvK-nr: 55627722

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezig houdt met het ontw ikkelen, produceren en uitgeven
van softw are.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 543.704,00

€ 1.649.742,00

2013

€ 542.002,00

€ 1.478.409,00

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde vennootschap is de holding/moeder van de w erkmaatschappij
Crossclicks B.V.
In Crossclicks B.V. w erd overw egend de omzet gemaakt en het w erk
uitgevoerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-07-2018
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Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 2.

Boedelsaldo
€ 22.199,05

24-07-2018
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€ 22.199,05

04-03-2019
8

€ 22.199,05

26-06-2019
9

€ 22.199,05

06-10-2019
10

€ 22.199,05

29-01-2020
11

€ 22.199,05

08-05-2020
12

€ 22.199,05

10-08-2020
13

€ 22.199,05

17-11-2020
14

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-3-2018

24-07-2018
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t/m
10-7-2018
van
11-7-2018

12-11-2018
7

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

04-03-2019
8

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

26-06-2019
9

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

06-10-2019
10

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

29-01-2020
11

t/m
25-1-2020
van
26-1-2020

08-05-2020
12

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

10-08-2020
13

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020
t/m
16-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

0 uur 36 min

7

7 uur 0 min

9

0 uur 48 min

10

0 uur 48 min

11

0 uur 48 min

12

1 uur 0 min

13

1 uur 0 min

14

2 uur 0 min

totaal

14 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 6. Het is evenw el het 11e
verslag.

24-07-2018
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Totaal uren: 126,0
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 7. Het is evenw el het 13e
verslag.

12-11-2018
7

Totaal aantal uren: 126,7
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 8. Het is evenw el het 14e
verslag.

04-03-2019
8

Totaal aantal uren: 127,5
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 9. Het is evenw el het 15e
verslag.

26-06-2019
9

Totaal aantal uren: 128,3
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 9. Het is evenw el het 16e
verslag.

06-10-2019
10

Totaal aantal uren: 129,1
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 11. Het is evenw el het 17e
verslag.

29-01-2020
11

Totaal aantal uren: 129,9
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 12. Het is evenw el het 18e
verslag.

08-05-2020
12

Totaal aantal uren: 130,9
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 13. Het is evenw el het 19e
verslag.

10-08-2020
13

Totaal aantal uren: 131,9
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 14. Het is evenw el het 20e
verslag.

17-11-2020
14

Totaal aantal uren: 133,9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 2012 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 4 juli 2012. De gefailleerde vennootschap betreft een holding en houdt

24-07-2018

100% van de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Crossclicks B.V.
De directie w erd volgens de Kamer van Koophandel gevoerd door: Johannes
W ilhelmus Maria Veldhuis en Machiel van den Berg. Bedoelde personen zijn
volgens de Kamer van Koophandel gezamenlijk bevoegd.

6

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende
procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de navolgende verzekeringen gesloten:
- aansprakelijkheidsverzekering (via een gelieerde onderneming)
- Amersfoortse Personeels Plan
- ziekteverzuim
- collectief W AO-gat
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Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand dient te blijven. De
curator verw acht premierestitutie in verband met beëindiging van de
verzekeringen.
Met betrekking tot de tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten
verzekeringen heeft de curator de zekerheidsgerechtigden verzocht de
betaling van de premie voor hun rekening te nemen.

1.4 Huur
Vignet'D gebruikte een ruimte aan het kantooradres van Instore Digital Printing
B.V. Tot op heden is naar de informatie van de curator geen huurovereenkomst
gesloten.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de curator zijn de volgende redenen aan te geven voor dit
faillissement.
Het belangrijkste activa bestanddeel van Vignet'D betreft een tw eetal
octrooien en een aanvraag voor een Europese octrooi. De octrooiering omvat
feitelijk een vervanging van het huidige systeem van de barcode. Via een
'onzichtbaar' opgebrachte barcode kan op grote schaal een betreffend product
w orden 'gelabeld' ten behoeve van informatie aan gebruiker en consumenten.
Vanw ege de onzichtbare barcode is het mogelijk om de informatie op
verpakkingen efficiënter in te zetten, omdat immers er meer ruimte op de
betreffende verpakking zit om te benutten voor het uitw isselen van informatie
en/of marketing. Vanuit het systeem van de smartphone kan de betreffende
gebruiker/ consument informatie ontvangen over het betreffende product. De
bedoeling w as dat met dit geoctrooieerde systeem met interactieve
verpakkingsoplossingen dit systeem zou w orden aangeboden voor de
FMCGmarkt (Fast Moving Consumer Goods). Het betreffende octrooi biedt
branche en branche ow ners een volw aardige oplossing om de conservatieve
productverpakking te transformeren naar een nieuw , multimediaal en
interactief medium. Voor zover dit beschreven systeem succesvol zou kunnen
w orden uitgerold en doorontw ikkeld, dan is het toepasbaar op de w ereldw ijde
consumentenmarkt en eveneens de b2b-markt. Dan kan het in potentie een
enorm succesvol product zijn met een groot potentieel.
In de afgelopen tw ee jaar is in het systeem ruim € 800.00,-- geïnvesteerd om
de thans bestaande systemen te perfectioneren en de thans verleende
octrooien te vestigen. De grootste investeerder in eerste instantie is de firma
Instore Digital Printing B.V. Instore Digital 800.000,--). Aan het begin van het
jaar 2014 zijn andere investeerders toegetreden (Kerver Beheer B.V., BB
Invest B.V., Frero Capital B.V.) en door die investeerders is nog additioneel een
bedrag van € 200.000,-- inhet systeem ingelegd. Die investeringen zijn gedaan
onder de voorw aarde dat deinvesteerders een aandelenkapitaal zouden
krijgen in Instore Digital Printing B.V., die 100% van de aandelen houdt in
Vignet'D. Dit alles heeft er niet toe geleid dat het businessmodel zodanig kon
w orden uitgerold dat Vignet'D/Crossclicks in de zw arte cijfers zou belanden. De
voorlopige conclusie van de curator is dat uiteindelijk een dergelijk project
zoveel voorinvesteringen nodig heeft dat ook het al ruim € 800.000,-geïnvesteerde bij lange na niet toereikend is.
Uiteindelijk hebben de aandeelhouders een juridisch conflict gekregen w at
uiteindelijk als apotheose heeft geresulteerd in een door een groep
aandeelhouders aanhangig gemaakt kort geding, w aarbij de andere
aandeelhouder w erd verzocht bij te storten. De kort gedingrechter heeft dit
verzoek afgew ezen, w aarna partijen hebben besloten het faillissement aan te
vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
Het contract van het personeelslid is kort na datum faillissement van
rechtsw ege geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

24-07-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
DE curator heeft diverse bijeenkomsten gehad met gegadigden van dit project.
Ook is er correspondentie gevoerd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de balans staat een kleine post terzake inventaris opgenomen. De curator
heeft dit in onderzoek.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het
bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening w orden
gehouden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het
totaal van de debiteurenvorderingen € 39.406,62 bedraagt.
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De thans nog openstaande debiteurenpost bedraagt € 29.870,37. Dit betreft
een drietal debiteuren die de vorderingen inhoudelijk betw isten.
De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt €
9.536,25.
Inmiddels is de conclusie getrokken dat voortzetting der incasso's niet meer
opportuun is omdat de betreffende partijen de vorderingen hebben betw ist en
tegen-vorderingen hebben ingediend w elke de vorderingen vanuit de boedel
overschrijden.

10-08-2020
13

De debiteurenincasso is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft (nog) geen vordering ingediend.
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5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van leaseovereenkomsten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.6 Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator is nog in overleg met gegadigden omtrent de verkoop van de
octrooien en verkoop van debiteuren. Voor het overige heeft de curator geen
toestemming gegeven om activiteiten te ondernemen binnen de onderneming.
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Inmiddels zijn met toestemming van de rechter-commissaris zijn de octrooien
verkocht voor € 10.000,-- exclusief btw .

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft intensief overleg gevoerd met gegadigden om te kijken naar
een mogelijkheid om de activa in dit faillissement te verkopen en over te
dragen.
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De octrooien zijn verkocht.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na aanvang van faillissement heeft de curator onderzoek gedaan of er
voldoende belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de
onderneming. De curator inventariseert de verschillende mogelijkheden, in het
bijzonder hoe concreet en hoe omvangrijk de belangstelling is.
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De octrooien zijn verkocht.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 10.000,00
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Toelichting
De verkoop van octrooien heeft € 10.000,-- exclusief btw opgebracht.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft intensief overleg gevoerd met gegadigden om te kijken naar
een mogelijkheid om de activa in dit faillissement te verkopen en over te
dragen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w ordt in fysieke zin gevoerd en
bew aard op het adres Rollecate 49b te Nieuw leusen. Voor de digitale
administratieve vastlegging w ordt gebruik gemaakt van een systeem via
Instore Digital Printing B.V.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister is de jaarrekening over het jaar 2012 tijdig
gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van
toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit punt in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek.

24-07-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.315,28

24-07-2018

Toelichting
De boedelvorderingen zullen naar alle w aarschijnlijkheid beperkt blijven tot het
salaris en de verschotten van de curator.
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Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 3.315,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.611,00

24-07-2018
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Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering bijgesteld naar een bedrag ad €
13.611,-- ter zake loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.533,26

24-07-2018
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre een vordering ingediend tot een bedrag ad €
8.533,26.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.410,13
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

24-07-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.041.897,52
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraken doen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariserende w erkzaamheden zijn verricht.
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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
Er is een accountant ingeschakeld voor controle van de administratie in het
faillissement van Vignet'D B.V., Crossclicks B.V. en Instore Digital Printing B.V.
Hiervan is op 16 februari 2016 een rapport van feitelijke bevindingen
uitgebracht en op 30 juni 2016 een aanvullende rapportage. De curator heeft
dit verder in onderzoek en hoopt in een volgend verslag informatie te kunnen
verstrekken over de vervolgstappen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-11-2020
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