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Algemene gegevens
Naam onderneming
ClickConcepts B.V. h.o.d.n. KeukenSpecialist Zw olle

18-02-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap heeft haar statutaire zetel in Olst. Zij is gevestigd aan de
Marsw eg 31 te 8013 PE Zw olle

18-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan uit het voeren van een w inkel in keukens en sanitair.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 421.734,00

€ -168.247,00

€ 925.235,00

2018

€ 354.788,00

€ -8.846,00

€ 528.049,00

Toelichting financiële gegevens

18-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen financiële gegevens bekend. De curator heeft de jaarrekeningen
over de afgelopen jaren ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe nog niet
van de (feitelijk) bestuurder ontvangen.

18-02-2020
1

Ondanks herhaaldelijke verzoeken, heeft de curator (nog steeds) geen
jaarrekeningen ontvangen.

27-05-2020
2

De curator heeft inmiddels de grootboeken, (kolommen)balansen en w inst- en
verliesrekeningen over 2017, 2018, 2019 en 2020 ontvangen.

12-02-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

18-02-2020
1

Toelichting
Er w aren circa vijf personeelsleden w erkzaam. Ten tijde van het faillissement
w aren er nog tw ee personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 16.212,62

18-02-2020
1

€ 55.440,68

27-05-2020
2

€ 18.618,44

16-09-2020
3

€ 17.662,54

12-02-2021
4

€ 9.433,04

26-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-1-2020

18-02-2020
1

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

27-05-2020
2

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

16-09-2020
3

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

12-02-2021
4

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

26-05-2021
5

t/m
11-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

121 uur 0 min

2

39 uur 42 min

3

17 uur 0 min

4

67 uur 12 min

5

9 uur 48 min

totaal

254 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van ClickConcepts B.V. is ClickGroup Holding B.V., w aarvan
de heer Serhan Ak enig aandeelhouder en bestuurder is.

18-02-2020
1

Voor de periode 26 februari 2016 tot en met 4 november 2019 stond
ClickGroup Holding B.V. bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als
bestuurder. Voor de periode 31 oktober 2019 tot en met 12 december 2019
stond de heer Mehmet Kadir Salmangil ingeschreven als bestuurder. Voor de
periode van 6 december 2019 stond de heer John Milton Braaf ingeschreven
als bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

18-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

18-02-2020
1

1.4 Huur
Huur van het bedrijfspand aan de Marsw eg 31 te Zw olle. De huurprijs
bedraagt € 5.000,00 excl. BTW per maand. Voor 2019 w as een huurkorting van
€ 1.000,00 per maand overeengekomen en voor 2020 een huurkorting van €
500,00 per maand.

18-02-2020
1

De curator heeft de huurovereenkomst op 20 januari 2020 opgezegd.
In verband met de corona-maatregelen heeft er geen fysieke oplevering van
het bedrijfspand plaatsgevonden. De curator heeft de sleutels op 10 april 2020
per aangetekende post naar de verhuurder gezonden. De verhuurder heeft de
curator bericht dat het pand naar behoren aan hem is opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

27-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Ak heeft het volgende verklaard:
Ak heeft geprobeerd betalingsregelingen te treffen met Atradius, die de
vordering van keukenleverancier Nobilia W erke J. Stickling GmbH & Co. KG
incasseerde, maar dat dat niet is gelukt. In oktober 2019 w erd het Ak allemaal
te veel en 'trok hij het niet meer'. Ak heeft hij zijn oom Salmangil bereid
gevonden om bestuurder te w orden. Salmangil heeft kort daarna het bestuur
overgedragen aan Braaf. Volgens Ak w as het de bedoeling dat
KeukenSpecialist Zw olle online keukens zou gaan verkopen vanuit het
magazijn van het bedrijfspand te Zw olle. Braaf zou dat gaan doen. Zo ver is
het niet gekomen, omdat Nobilia samen met een andere leverancier het
faillissement heeft aangevraagd.
De heer Salmangil heeft het volgende verklaard:
Salmangil is per september 2019 als parttimer in loondienst is gekomen bij
KeukenSpecialist Zw olle. Ak kon het niet meer aan en het w as de bedoeling
dat Salmangil keukens zou gaan verkopen. Salmangil zou de zaak eind oktober
gaan draaien en is bestuurder gew orden. Na 2 à 3 w eken kw am Salmangil er
achter dat de verw achte omzetstijging uitbleef, w aarna hij zijn bestuurstaken
heeft neergelegd. Daarna is Braaf bestuurder gew orden.
De heer Braaf heeft niet gereageerd op verzoeken van de curator om contact
op te nemen.
De curator doet zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

18-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

18-02-2020
1

Toelichting
Uit onderzoek door de curator is gebleken dat er ten tijde van de uitspraak van
het faillissement nog tw ee personeelsleden in dienst w aren. De curator heeft
deze personeelsleden met machtiging van de rechter-commissaris het ontslag
aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

18-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-1-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek naar mogelijke w erknemers en ontslagaanzegging.

18-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

diverse bedrijfsmiddelen

€ 2.933,28

€ 0,00

totaal

€ 2.933,28

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator heeft
opdracht gegeven aan een veilingbureau om de bedrijfsmiddelen te veilen.

18-02-2020
1

De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt € 2.933,28

27-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen zijn - voor zover bekend - niet verpand.

18-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie, taxatie, overleg met veilingbureau over veiling.

18-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.264,46

€ 0,00

voorraad show roomkeukens en
keukenapparatuur

€ 29.075,58

€ 0,00

totaal

€ 37.340,04

€ 0,00

onderhandenw erk bestaande uit de
orderportefeuille

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand zijn diverse show roomkeukens aangetroffen.

18-02-2020
1

De curator heeft een tip gekregen dat tijdens het faillissement diverse
voorraden (keukens en keukenapparatuur) vanuit het magazijn zijn verplaatst
naar een andere locatie. De curator heeft de verplaatste activa teruggebracht
in de boedel.
De curator heeft opdracht gegeven aan een veilingbureau om de voorraden te
veilen.
De opbrengst van de voorraad show roomkeukens en overige voorraden
bedraagt € 29.075,58. De opbrengst van de orderportefeuille bedraagt €
8.264,46.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

27-05-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie aangetroffen voorraden, terughalen verplaatste voorraden,
taxatie, overleg met veilingbureau over veiling.

18-02-2020
1

inzichtelijk maken en verkoop onderhanden w erkportefeuille.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is een banksaldo aangetroffen van € 8.813,88. Het saldo is overgeboekt
naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

eindafrekening van voor faillissement
afgeronde veiling van show roomkeukens

€ 1.678,40

€ 1.678,40

€ 0,00

totaal

€ 1.678,40

€ 1.678,40

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft enkele facturen aangetroffen w aarvan niet vastgesteld kon
w orden of deze voldaan w aren. De betreffende debiteuren zijn
aangeschreven. Gebleken is dat zij de vordering allen (contant) hebben
voldaan.

18-02-2020
1

De failliete vennootschap heeft in de maanden voor het faillissement via een
veilingbureau enkele online veilingen gehouden w aarin de show roomkeukens
w erden aangeboden. Het merendeel van de show roomkeukens is in die
veilingen verkocht. De nog in de boedel aangetroffen keukens zijn door de
curator middels een veiling verkocht (zie ook onder Activa).
Gebleken is dat het veilingbureau nog niet alle veilingen voor het faillissement
geheel had afgerekend. Het saldo van de eindafrekening is in de boedel
gevloeid.

27-05-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
onderzoek debiteuren, aanschrijven en afw ikkelen.

18-02-2020
1

onderzoek naar veilingen voorafgaand aan faillissement en afrekening
daarvan.

27-05-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van banken.

18-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden.

18-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

18-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
curator zal deze beroepen de komende verslagperiode beoordelen en zo nodig
afhandelen met de leveranciers.

18-02-2020
1

De curator heeft meerdere beroepen op eigendomsvoorbehoud afgew ezen,
omdat het eigendomsvoorbehoud niet op een juiste w ijze w as
overeengekomen, dan w el dat de geleverde goederen niet meer aanw ezig
w aren of niet meer identificeerbaar w aren.
De curator heeft tw ee beroepen op eigendomsvoorbehoud toegew ezen. De
betreffende leveranciers zijn in de gelegenheid gesteld de goederen w aar het
eigendomsvoorbehoud op rustte op te halen.

27-05-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep op het retentierecht gedaan.

18-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op het recht van reclame gedaan.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

18-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is niet doorgestart.

18-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen boekhouding ontvangen.

18-02-2020
1

De curator heeft inmiddels de grootboeken, (kolommen)balansen en w inst- en
verliesrekeningen over 2017, 2018, 2019 en 2020 ontvangen. Daarnaast heeft
de curator toegang gekregen tot een cloud-omgeving w aar volgens bestuurder
Ak de administratie is opgeslagen.

12-02-2021
4

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie en heeft
geconstateerd dat er onregelmatigheden in de administratie aanw ezig zijn. De
curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurder voorgelegd en heeft hem de
gelegenheid gegeven om zijn visie op de bevindingen van de curator te geven.

De curator heeft diverse onregelmatigheden in de administratie
geconstateerd.

26-05-2021
5

De curator heeft geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de
eisen van artikel 2:10 BW . Uit de administratie kunnen de rechten en
verplichtingen van ClickConcepts per datum faillissement niet w orden gekend.
De curator concludeert dat het bestuur niet heeft voldaan aan de
administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is op 1 maart 2019 gedeponeerd. De
jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd.

18-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

18-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal bedraagt € 120,00. Er zijn geen aanw ijzingen dat niet
aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode(n) het rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren.
Ja

18-02-2020
1

12-02-2021
4

Toelichting
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft zijn
bevindingen aan de bestuurder voorgelegd en heeft hem de gelegenheid
gegeven om zijn visie op de bevindingen van de curator te geven.

Toelichting
De bevindingen van de curator zijn als volgt.
Deponering jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over 2016 op 1 maart
2019 is gepubliceerd. De jaarrekeningen over 2017 en 2018 w aren ten tijde
van de uitspraak van het faillissement niet gedeponeerd, terw ijl de maximale
termijn voor deponering w as verlopen. De curator heeft geconstateerd dat er
over de jaren 2017 en 2018 zelfs geen jaarrekeningen zijn opgemaakt.
Administratieplicht
De curator heeft geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de
eisen van artikel 2:10 BW . Uit de administratie kunnen de rechten en
verplichtingen van ClickConcepts per datum faillissement niet w orden gekend.
Het bestuur heeft niet voldaan aan de administratieplicht. Zie ook onder 7.1.
Paulianeuze betalingen in het zicht van het faillissement
Er is in het zicht van het faillissement voor een bedrag van € 53.100,00
betalingen verricht aan ClickGroup Holding B.V. De kantonrechter heeft
geoordeeld dat de betalingen van 25 december 2019 en 7 januari 2020,
samen € 19.000,00 onverplicht zijn verricht, paulianeus zijn en terecht door
de curator zijn vernietigd. Dat brengt met zich mee dat ook de overige in
september, oktober en november 2019 uitgevoerde betalingen, samen €
34.100,00 onverplicht zijn verricht en paulianeus zijn. De curator heeft ook
die laatste betalingen (rechtshandelingen) vernietigd.
Overig
De curator heeft diverse overige feiten en omstandigheden geconstateerd,
op basis w aarvan de curator - in samenhang met het bovenstaande - tot de
conclusie komt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
De curator heeft zow el Clickgroup Holding B.V. als bestuurder Ak
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.
De advocaat van de bestuurders heeft de curator bericht dat de bestuurders
zich - kort gezegd - niet kunnen vinden in de bevindingen van de curator. De
bestuurders w ijzen iedere aansprakelijkheid van de hand.
De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

26-05-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Ja

18-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat in het zicht van het faillissement een
bedrag van € 4.000,00 en een bedrag van € 15.000,00 is overgeboekt naar de
moeder ClickGroup Holding B.V. De curator heeft deze betalingen aangemerkt
als paulianeuze rechtshandelingen en heeft deze vernietigd. De curator heeft
ClickGroup Holding B.V. verzocht het bedrag terug te betalen aan de boedel.
ClickGroup Holding B.V. heeft daar geen gehoor aan gegeven, w aarna de
curator met machtiging van de rechter-commissaris een procedure tegen
ClickGroup Holding B.V. is gestart, w aarin terugbetaling van € 19.000,00 w ordt
gevorderd.

Toelichting
De curator verw ijst voor de toelichting op de voortgang van de procedure naar
rubriek 9 (Procedures).
Ja

27-05-2020
2

12-02-2021
4

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat in oktober 2019 een aantal keukens aan
de tandartspraktijk van bestuurder Ak zijn geleverd, zonder dat hiervoor
betaling heeft plaatsgevonden. Tussen de failliete vennootschap en de
tandartspraktijk w as overeengekomen dat de keukens tegen inkoopprijs
zouden w orden geleverd. Uit de administratie is gebleken dat de inkoopprijs
van de keukens € 7.249,94 bedroeg. De curator heeft aanspraak gemaakt op
betaling van dat bedrag. De curator heeft een betalingsregeling met Ak
getroffen.
Ja

26-05-2021
5

Toelichting
Inmiddels is het bedrag van € 7.2469,94 ontvangen op de boedelrekening.
De kw estie is hiermee afgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode(n) het rechtmatigheidsonderzoek
uitvoeren.

18-02-2020
1

De curator heeft zow el Clickgroup Holding B.V. als bestuurder Ak
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

26-05-2021
5

De advocaat van de bestuurders heeft de curator bericht dat de bestuurders
zich - kort gezegd - niet kunnen vinden in de bevindingen van de curator. De
bestuurders w ijzen iedere aansprakelijkheid van de hand.
De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse (voor)onderzoeken. Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de
faillissementspauliana.

18-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.601,26

18-02-2020
1

Toelichting
Diverse boedelvorderingen met betrekking tot binnentreden en terughalen
verplaatste activa.
€ 24.129,02

27-05-2020
2

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit:
- diverse boedelvorderingen met betrekking tot binnentreden en terughalen
verplaatste activa;
- boedelvordering UW V;
- boedelvordering verhuurder;
- proceskosten, zoals griffierecht en deurw aarderskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.799,00

18-02-2020
1

€ 9.903,00

27-05-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.364,41

27-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.077,50
Toelichting
De schuldeisers die het faillissement hebben aangevraagd hebben een
preferente vordering ingediend van € 1.077,50.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

18-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft geen administratie ontvangen, zodat het niet mogelijk w as
om de crediteuren te informeren over het faillissement. Inmiddels hebben zich
23 crediteuren bij de curator gemeld.
35

27-05-2020
2

41

16-09-2020
3

44

12-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 151.487,82

18-02-2020
1

€ 184.964,06

27-05-2020
2

€ 231.406,34

16-09-2020
3

€ 250.711,94

12-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

18-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
beoordelen en voorlopig erkennen diverse vorderingen.

18-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen ClickGroup Holding
B.V.

18-02-2020
1

9.2 Aard procedures
De curator heeft geconstateerd dat in het zicht van het faillissement een
bedrag van € 4.000,00 en een bedrag van € 15.000,00 is overgeboekt naar de
moeder ClickGroup Holding B.V. De curator heeft deze betalingen aangemerkt
als paulianeuze rechtshandelingen en heeft deze vernietigd. De curator heeft
ClickGroup Holding B.V. verzocht het bedrag terug te betalen aan de boedel.
ClickGroup Holding B.V. heeft daar geen gehoor aan gegeven, w aarna de
curator met machtiging van de rechter-commissaris een procedure tegen
ClickGroup Holding B.V. is gestart, w aarin terugbetaling van € 19.000,00 w ordt
gevorderd.

18-02-2020
1

9.3 Stand procedures
De dagvaarding is aan ClickGroup Holding B.V. betekend en zal w orden
aangebracht.

18-02-2020
1

ClickGroup Holding heeft een conclusie van antw oord genomen, w aarna de
curator in de gelegenheid is gesteld een conclusie van repliek in te dienen. De
zaak staat nu voor conclusie van dupliek van de zijde van ClickGroup Holding.

27-05-2020
2

ClilckGroup Holding heeft de conclusie van dupliek genomen. Bij vonnis van 8
september 2020 heeft de kantonrechter een mondelinge behandeling bevolen.
Er is nog geen datum voor de zitting bekend.

16-09-2020
3

De rechtbank heeft op 12 januari 2021 vonnis gew ezen. De kantonrechter
heeft geoordeeld dat de betalingen van 25 december 2019 en 7 januari 2020,
samen € 19.000,00 onverplicht zijn verricht, paulianeus zijn en terecht door de
curator zijn vernietigd. De vorderingen van de curator zijn toegew ezen.

12-02-2021
4

De curator heeft een betalingsregeling met ClickGroup Holding getroffen.
De betalingsregeling w ordt tot op heden correct nagekomen.

26-05-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen processtukken.

18-02-2020
1

bestuderen conclusie van antw oord en opstellen conclusie van repliek.

27-05-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop activa en afronden diverse onderzoeken.
afw achten uitkomst procedure.

18-02-2020
1

afronden diverse onderzoeken.
afw achten uitkomst procedure.

27-05-2020
2

vervolg geven aan uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De verw achting is dat het faillissement niet binnen een jaar zal w orden
afgew ikkeld.

18-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-05-2021
5

