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

7
15-07-2022
F.08/20/213
NL:TZ:0000131128:F002
23-10-2020

R-C
Curator

mr. M.M. Verhoeven
mr A. Ben Daoued

Algemene gegevens
Naam onderneming
Boogle Smart Cycling B.V.

04-12-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd aan de Brunsw ijkstraat 6 te (7418 EM) Deventer, KvK nummer
72320494

04-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verhuren van fietsen, e-bikes, speed pedelecs en (elektrische) scooters,
alsmede het bemiddelen in de verhuur van de genoemde vervoermiddelen.

Financiële gegevens
Jaar
2019

Omzet
€ 92.463,00

2018
2020

€ 105.139,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -71.503,00

€ 549.996,00

€ -20.284,00

€ 38.865,00

€ -11.883,00

€ 747.276,83

Toelichting financiële gegevens

04-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De besloten vennootschap is opgericht op 8 augustus 2018.
De cijfers voor 2020 zijn voorlopige cijfers per datum uitspraak faillissement (23
oktober 2020).
De cijfers voor 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018 / 2019
(balans per 31 december 2019; w inst- en verliesrekening 8 augustus 2018 - 31
december 2019)

04-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-12-2020
1

Toelichting
Er is 1 vaste medew erker in dienst (36 uur per w eek). De administratie w erd
gedaan door een ZZP-er (20-24 uur per w eek).

Boedelsaldo
€ 4.598,29

04-12-2020
1

Toelichting
Het batig saldo van de bedrijfsrekeningen per datum uitspraak faillissement
bedroeg 3.220,07. Daarna zijn er nog diverse bedragen bijgeschreven.

€ 1.814,89

08-03-2021
2

Toelichting
Vanaf de bedrijfsrekening zijn debiteurenbetalingen ontvangen. De volgende
kosten zijn betaald: taxatiekosten, verzekeringspremies en hostingkosten voor
de w ebsite.

€ 92.472,57

04-06-2021
3

Toelichting
De opbrengst van de verkoop van de activa bedraagt € 90.644,73 (inclusief
Btw ).

€ 43.546,12

15-10-2021
4

€ 44.670,78

15-01-2022
5

€ 44.670,78

15-04-2022
6

€ 50.584,77

15-07-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-10-2020

04-12-2020
1

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

08-03-2021
2

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021

04-06-2021
3

t/m
4-6-2021
van
5-6-2021

15-10-2021
4

t/m
14-10-2021
van
15-10-2021

15-01-2022
5

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022

15-04-2022
6

t/m
14-4-2022
van
15-4-2022
t/m
14-7-2022

Bestede uren

15-07-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 36 min

2

35 uur 48 min

3

89 uur 36 min

4

28 uur 0 min

5

11 uur 0 min

6

37 uur 18 min

7

5 uur 36 min

totaal

264 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Relatief veel tijd is besteed aan de verkoop en overdracht van (het grootste
deel van) de activa. Daarnaast aan het retentierecht dat door tw ee partijen is
ingeroepen en onderzoek naar de administratie en mogelijk onbehoorlijk
bestuur. Ook de communicatie met huurders (members) van Boogle en de
diverse dealers in den lande vergde veel tijd.

04-06-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder / enig aandeelhouder van Boogle Smart Cycling BV is TradeCare
International BV.
Bestuurders van TradeCare International BV zijn Ashsha Holding BV en Teska
Holding BV.
Bestuurder / enig aandeelhouder van Ashsha Holding BV is mevrouw A.B. de
W eerd-Rossing.
Bestuurder / enig aandeelhouder van Teska Holding BV is de heer J.H.M.
Hafkamp.

04-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is zijn er geen lopende procedures.

04-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden en
er zijn diverse verzekeringen afgesloten bij ENRA voor verhuurde tw eew ielers
in het duurdere segment (e-bikes en speed pedelecs).

04-12-2020
1

De verzekeringen bij ENRA lopen nog.

08-03-2021
2

1.4 Huur
Boogle Smart Cycling BV is gehuisvest in een door de middellijke bestuurders
gehuurd bedrijfspand. De gefailleerde vennootschap betaalt geen huur. Er is
geen huurovereenkomst.

04-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Boogle Smart Cycling BV is eigenaar van circa 1350 rijw ielen (voornamelijk
stadsfietsen maar ook e-bikes en speed pedelecs). De meeste rijw ielen zijn
gestald bij de 25 dealers die gevestigd zijn in diverse studentensteden. De
fietsen w orden per maand verhuurd aan (buitenlandse) studenten. De dealers
zorgen voor de uitgifte en reparatie van de fietsen. Zij krijgen hiervoor een
percentage van de maandelijkse huurprijs en een vergoeding voor de
reparatiekosten (maximaal 40 euro per fiets per jaar). De huurprijs van de
fietsen w ordt maandelijks bij de studenten geïncasseerd door Buckaroo, dat
de geïncasseerde bedragen overmaakt naar de bedrijfsrekening van Boogle.
Boogle rekent per kw artaal af met de dealers. Het bedrijf is in augustus 2018
gestart. Door een groeiend aantal klanten zou Boogle in 2020 voor het eerst
w inst gaan maken. Door de Covid-19 pandemie is de omzet echter juist sterk
teruggelopen. Het bedrijf kw am in liquiditeitsproblemen en de bestuurders
hebben het eigen faillissement aangevraagd.

04-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

04-12-2020
1

Toelichting
Er is 1 vaste medew erker in dienst (voor 36 uur per w eek). De administratie
w erd gedaan door een ZZP-er (20-24 uur per w eek).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-10-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verzoek RC toestemming ontslag, ontslagaanzegging, inschakelen en overleg
UW V.

04-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aanw ezig.

04-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is geen inventaris aangetroffen. Boogle is 'ingetrokken' bij een andere
onderneming van de bestuurders.

04-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

deel voorraad rijw ielen

€ 59.355,00

totaal

€ 59.355,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit ongeveer 1350 tw eew ielers die verspreid over het
hele land bij dealers gestald zijn dan w el verhuurd zijn. Het grootste deel van
de voorraad bestaat uit aluminium stadsfietsen. Er zijn echter ook e-bikes en
speed pedelecs aanw ezig. De voorraad is geïnventariseerd en getaxeerd door
FDR & Associés.

04-12-2020
1

De curator is doende met de verkoop hiervan.

08-03-2021
2

Het grootste deel van de voorraad rijw ielen is verkocht aan de hoogste bieder.
Het betreft de rijw ielen in opslag op tw ee locaties in Deventer, de rijw ielen
aanw ezig bij de dealers in den lande en de rijw ielen onder contract (in gebruik
bij huurders). Uitgezonderd van de verkoop zijn de rijw ielen aanw ezig bij de
dealer in Tilburg en de rijw ielen die in die plaats in gebruik zijn bij huurders.
Deze uitzondering houdt verband met het gepretendeerde retentierecht van
de dealer in Tilburg op de fietsen.
De opbrengst is € 59.355,00 exclusief Btw .

04-06-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie / taxatie laten maken, contact gegadigden overname / doorstart,
opstellen verkoopmemorandum

04-12-2020
1

Onderhandelen over verkoop en levering.

08-03-2021
2

Opstellen koopovereenkomst, overdracht activa.

04-06-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriële activa

€ 15.558,00

totaal

€ 15.558,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een speciaal voor Boogle vervaardigd CRM softw arepakket aanw ezig en
een w ebsite.

04-12-2020
1

De curator is doende met de verkoop hiervan.

08-03-2021
2

De immateriële activa zijn verkocht voor € 15.558,00 exclusief Btw . Het betref
goodw ill, de w ebsite, gebruiksrechten van het CRM-pakket en het
klantenbestand, alsmede de medew erking van curator aan de overdracht van
lopende overeenkomsten met klanten en derden.

04-06-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek eigendomsrechten softw are en w ebsite.

04-12-2020
1

Het overdragen van inloggegevens, w achtw oorden, financiële gegevens, etc.
en de communicatie met klanten, dealers en andere partijen over de
overdracht.

04-06-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er staan 6 facturen open voor een totaal bedrag van 654,91 euro.

04-12-2020
1

Tijdens de verslagperiode is nog een bedrag van 713,63 ontvangen.

08-03-2021
2

Totaal is een bedrag ad 13.120,25 ontvangen.

15-10-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenportefeuille

04-12-2020
1

Via betaaldienst Buckaroo zijn de abonnementskosten tot en met de maand
januari 2021 nog geïncasseerd bij de huurders van rijw ielen van Boogle. Het
account bij Buckaroo w ordt opgeheven. Het saldo van circa 13.000 euro zal
w orden bijgeschreven op de boedelrekening.

04-06-2021
3

De betaling van Buckaroo is ontvangen.

15-10-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

04-12-2020
1

Er zijn tw ee bedrijfsrekeningen aangetroffen:
Rekening NL87 RABO 0332 5249 65 € 3.242,04 credit
Rekening NL56 RABO 0356 4791 88 € 21,34 debet
De Rabobank heeft de credit- en debetstanden verrekend. Het batig saldo
w ordt overgemaakt naar de boedelrekening. De eerstgenoemde rekening
w ordt voorlopig aangehouden omdat hierop nog betalingen binnenkomen van
debiteuren. De bank heeft geen vorderingen op de gefailleerde vennootschap.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

04-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover aan curator bekend is zijn er geen zekerheden.

04-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

04-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Eén van de dealers stelt retentierecht te hebben op de rijw ielen die hij voor de
gefailleerde vennootschap onder zich houdt. Deze zijn opgeëist maar nog niet
afgegeven. De curator zal actie ondernemen op dit onderdeel.

04-12-2020
1

De curator is in overleg met de betreffende dealer over de afw ikkeling hiervan.

08-03-2021
2

De curator is in gesprek met de dealer. Laatstgenoemde w il de fietsen van de
boedel overnemen.

04-06-2021
3

Ondanks inspanningen daartoe door de curator heeft dat niet geleid tot de
verkoop. De curator zal de goederen of de w aarde ervan via een gerechtelijke
procedure vorderen.

15-01-2022
5

Op 12 april 2022 zou er een kortgedingzitting plaatsvinden. Deze is voor een
periode van tw ee w eken aangehouden in verband met het treffen en
uitw erken van een minnelijke regeling.

15-04-2022
6

Met de dealer is een minnelijke regeling getroffen. De rijw ielen zijn voor een
bedrag ad € 5.000,- excl. BTW gekocht en betaald, na toestemming te
hebben verkregen van de rechter-commissaris. De gerechtelijke procedure is
ingetrokken.

15-07-2022
7

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact Rabobank, onderzoek retentierecht.

04-12-2020
1

Onderhandeling met de retentor.

04-06-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse gegadigden gemeld voor een eventuele doorstart van
de onderneming. Er is een verkoopmemorandum opgesteld dat aan de
doorstart- c.q. overnamekandidaten is toegezonden. De onderhandelingen zijn
nog gaande.

04-12-2020
1

Een deel van de voorraad rijw ielen en de immateriële activa zijn verkocht. Zie
onder 3.

08-03-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart, contact geïnteresseerden, samenstelling
verkoopmemorandum met bijlagen.

04-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd verzorgd door een ZZP-er. De jaarrekeningen zijn
opgesteld door administratiekantoor Klijn te Deventer. De jaarrekening over
2018 en 2019 is overgelegd alsmede de Balans en W inst- en Verliesrekening
per faillissementsdatum.

04-12-2020
1

Uit boekenonderzoek door de Belastingdienst is gebleken dat er in de periode
van 1 januari tot en met 30 september 2020 te w einig Omzetbelasting is
afgedragen. Er is een naheffingsaanslag opgelegd van 32.434,00.

08-03-2021
2

Op 31 mei 2021 is door een deskundige verslag gedaan van de in opdracht
van de curator verrichte analyse van de financiële administratie van Boogle
Smart Cycling BV over de periode 2018 tot 23 oktober 2020.
Uit het verslag blijkt onder meer dat Boogle sinds de oprichting van de
vennootschap een negatief w erkkapitaal had. Dit negatieve w erkkapitaal
bestond hoofdzakelijk uit een schuld aan de groepsmaatschappij Big
W holesale B.V. Bij oprichting bedroeg deze schuld EUR 29.040 en op datum
faillissement EUR 607.516.
Voorts blijkt uit het verslag dat de administratie op een aantal punten geen
getrouw beeld geeft van de financiële positie van de gefailleerde
vennootschap. Dit behoeft nader onderzoek.

04-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn gedeponeerd op 19 oktober 2020.

04-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-12-2020
1

Is in onderzoek.

Toelichting

08-03-2021
2

W ordt nader onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-12-2020
1

Is in onderzoek.

Toelichting
W ordt nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-03-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie administratie.

04-12-2020
1

Nader onderzoek administratie, formuleren onderzoeksopdracht deskundige,
aanleveren stukken t.b.v. analyse deskundige.

04-06-2021
3

Nader onderzoek administratie.

15-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

04-12-2020
1

Vooralsnog geen vordering. Het UW V zal te zijner tijd een boedelvordering
indienen.

€ 6.700,86

08-03-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van 6.700,86 inzake de loondoorbetaling
tijdens de opzegperiode.

€ 6.790,12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-10-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 75,00

04-12-2020
1

Toelichting
loonheffingen juli 2020

€ 60.196,00

08-03-2021
2

Toelichting
De volgende vorderingen w erden nog ingediend:
loonheffingen september 2020 1.093,00
loonheffingen oktober 2020 68,00
Omzetbelasting 2019 16.366,00
Omzetbelasting 2020 42.594,00

€ 75.664,00

15-01-2022
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

04-12-2020
1

UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 7.321,97

08-03-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

04-12-2020
1

Er zijn geen andere preferente schuldeisers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

04-12-2020
1

12

08-03-2021
2

21

04-06-2021
3

22

15-10-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.895,85

04-12-2020
1

€ 16.421,59

08-03-2021
2

€ 627.752,54

04-06-2021
3

€ 627.752,54

15-10-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren en aanschrijven, opnemen en bevestigen ingediende
vorderingen.

04-12-2020
1

opnemen en bevestigen ingediende vorderingen.

04-06-2021
3

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
Realiseren doorstart c.q. verkoop activa, onderzoek administratie /
rechtmatigheid, crediteuren.

04-12-2020
1

Afw ikkeling verkoop activa, onderzoek administratie en rechtmatigheid.

08-03-2021
2

Afw ikkeling verkoop voorraad in Tilburg, afw ikkeling Buckaroo (huurincasso),
nader onderzoek rechtmatigheid (administratie)

04-06-2021
3

Afw ikkeling verkoop voorraad in Tilburg, nader onderzoek rechtmatigheid
(administratie)

15-10-2021
4

Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Dat samenhangt met het onderzoek dat
plaatsvindt in de faillissementen van de zustervennootschappen (Big
W holesale B.V. en Fietsservice Nederland B.V.).

15-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2022
7

