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Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap NextNovelty B.V. h.o.d.n. NextNovelty Business Events, statutair
gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2516 BE) Den Haag aan de Binckhorstlaan
36, Unit M4 23, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 59029633.
Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
onderneming als bedrijfsomschrijving heeft ontwikkelen en produceren van evenementen en
business development projecten.
Het bureauprofiel op de (voormalige) website van Gefailleerde geeft het volgende weer:
³Het organiseren van evenementen is een zorgvuldig vak. NextNovelty loopt hierin voorop en
FUHsHUWHQSURGXFHHUW]DNHOLMNHHYHQHPHQWHQURQGRPPHQVHQHQPHUNHQRSWRSQLYHDX1RRLW
13 in dozijn, maar belevenissen op maat met stevige inhoud en voor het hoogste rendement.
Dit alles vanuit de overtuiging dat een evenement geen doel op zich is, maar een middel om
achterliggende ambities en doelen van organisaties te behalen.
In opdracht bedenken en organiseren we evenementen rondom klanten, relaties,
medewerkers, merken en merkbeleving. Van product & marktintroducties, marketing
campagnes, kickoff sessies tot corporate verandertrajecten.
Bij evenementen die impact maken, hoort uiteraard ook treffende marketing & communicatie
die raakt. On- en offline. Van flyers, uitnodigingen, websites, mailings, branded give aways tot
complete aankleding op locatie. Onze marketeers & grafisch vormgevers maken het graag
voor je.
Overtuigd van de kracht van online en live communicatie, maken we veelvuldig gebruik van
nieuwe media en technologie.
In 2013 werd onze werkwijze bekroond door het winnen van de prestigieuze Gouden Giraffe
Award. En in 2015 met het winnen van de Gouden Mier Award.´
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Omzetgegevens
De omzetgegevens (netto) zijn de volgende:
2017 (per 30 juni 2017): EUR 86.974,72
2016: EUR 222.589
2015: EUR 173.705
2014: EUR 240.269
Deze gegevens zijn voor de jaren 2014-2016 ontleend aan de gedeponeerde jaarrekening
2015 en de reeds opgemaakte jaarrekening 2016 van gefailleerde. De gegevens per 30 juni
2017 zijn ontleend aan de ±naar zeggen van de bestuurder ±bijgewerkte kolommenbalans
van gefailleerde per die datum.
2013: EUR >«@
2012: EUR >«@

Personeel gemiddeld aantal
Volgens de bestuurder blijkt dat per faillissementsdatum 3 werknemers in dienst zouden zijn.
Saldo einde verslagperiode
EUR 26.779,59
EUR 28.932,54
Verslagperiode
11 juli 2017 t/m 10 augustus 2017
11 augustus 2017 t/m 10 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
18,84 uren
6,55 uren.
Bestede uren totaal
18,84 uren
25,39 uren.
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Toelichting
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend.
1LHWVLQGLWYHUVODJNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQDDQVSUDNHOLMNKHLGHQRI
als afstand van enig recht.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Gefailleerde is statutair gevestigd in ¶s-Gravenhage en houdt kantoor te (2516 BE) ¶sGravenhage aan het Binckhorstlaan 36, Unit M 4 23. Gefailleerde is op 18 oktober 2013 door
RD Group B.V. ³RD Group´ opgericht. RD Group is sinds de oprichting van Gefailleerde enig
bestuurder en enig aandeelhouder van Gefailleerde. RD is op 18 oktober 2013 opgericht door
Dekker, die sindsdien de enig bestuurder en enig aandeelhouder is van RD Group. Dekker
heeft dus indirect ±via RD Group ±alle touwtjes in handen bij Gefailleerde.

1.2

Winst en verlies
De resultaten van gefailleerde zijn de volgende:
2017 (tot en met 30 juni 2017): EUR 16.244,82
2016: EUR 39.782
2015: EUR 37.795
2014: EUR 2.635
Deze gegevens zijn voor de jaren 2014-2016 ontleend aan de gedeponeerde jaarrekening
2015 en de reeds opgemaakte jaarrekening 2016 van Gefailleerde. De gegevens per 30 juni
2017 zijn ontleend aan de ±naar zeggen van Dekker ±bijgewerkte kolommenbalans van
Gefailleerde per die datum.
2013: EUR >«@
2012: EUR >«@
2011: EUR >«@
[2010: EUR >«@@

1.3

Balanstotaal
De balanstotalen van gefailleerde zijn de volgende:
2017 (per 30 juni 2017): EUR 138.484,87
2016: EUR 150.717
2015: EUR 102.530
2014: EUR 108.132
Deze gegevens zijn voor de jaren 2014-2016 ontleend aan de gedeponeerde jaarrekening
2015 en de reeds opgemaakte jaarrekening 2016 van Gefailleerde. De gegevens per 30 juni
2017 zijn ontleend aan de ±naar zeggen van Dekker ±bijgewerkte kolommenbalans van
Gefailleerde per die datum.
2011: EUR >«@
[2010: EUR >«@@
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Lopende procedures
Voor zover bekend, was er op faillissementsdatum geen sprake van lopende procedures waar
gefailleerde bij betrokken was.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde had via tussenpersoon Klap een beroeps- en edrijfsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten bij Hiscox. De betreffende premie is tot 1 april 2017, zijnde de contractvervaldatum,
betaald. Er zijn achterstanden in de premiebetaling, zodat er geen sprake zal zijn van een
premierestitutie.

1.6

Huur
Gefailleerde huurt van Bink Management B.V. een tweetal units (M4.23 en M.4.31) in het
bedrijfsverzamelgebouw Bink 36 in Den Haag. M4.23 betreft kantoorruimte van ca. 48 m2,
terwijl de maandelijks te betalen vergoeding hiervoor EUR 498,52 is, onverdeeld in huur (incl.
btw) van EUR 324,28 en servicekosten (incl. btw) van EUR 174,24. M4.31 betreft
opslagruimte van ca. 19 m2, terwijl de maandelijks te betalen vergoeding hiervoor EUR 145,60
is, onverdeeld in huur (incl. btw) van EUR 76,63 en servicekosten (incl. btw) van EUR 68,97.
De opslagruimte is reeds leeg. Volgens de huurovereenkomsten zou er voor unit M4.23 een
waarborgsom van EUR 1.495,56 zijn betaald, en voor unit M4.31 een waarborgsom van EUR
436,80.
De huur zou tot en met juni 2017±op basis van automatische incasso - zijn betaald. Op
faillissementsdatum heeft echter een storno plaatsgevonden, hetgeen tot resultaat heeft gehad
dat de huurbetalingen over de maanden mei en juni 2017 niet hebben plaatsgevonden.
De beide huurovereenkomsten zijn in overleg met de verhuurder per 31 juli 2017 met
ZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQEHsLQGLJG]RGDWHHQIRUPHOHRS]HJJLQJH[DUWLNHO39
Faillissementswet niet aan de orde is geweest.

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat in 2016 de opdrachtenportefeuille naar tevredenheid leek
te stijgen. Ook de vooruitzichten voor 2017 leken aanvankelijk redelijk. Echter, hebben twee ±
voor de onderneming ±grote opdrachtgevers hun opdracht ingetrokken. Hierdoor is een acuut
liquiditeitstekort ontstaan. De zomermaanden juli en augustus zijn traditioneel slecht.
Belastingbetaling is uitgesteld op basis van de gunstige vooruitzichten voor het najaar 2017.
Er was een gezonde basis aan uitstaande offertes. Door omstandigheden bij opdrachtgevers,
hebben geen van die offertes tot een opdracht geleid.
Nadat het personeel is ingelicht over de liquiditeitsproblematiek heeft zich onmiddellijk een
werknemer ziek gemeld. Doordat er (nog) geen verzuimverzekering was, wordt de
liquiditeitskrapte extra groot. Lonen en belasting kunnen niet worden betaald.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
3.
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Aantal in jaar voor faillissement
3.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft per aangetekende brief van 12 juli 2017 alle werknemers met machtiging van
de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke termijn ontslag aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
ontslag personeel, correspondentie UWV, opvragen loonadministratie, invullen andere
verrichte werkzaamheden.
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom
heeft.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Onderzoek gegevens van het Kadaster.
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De inventaris en/of bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit kantoorinventaris. Puper
heeft op 13 juli 2017 in opdracht van de curator de inventaris en bedrijfsmiddelen getaxeerd.
Uit het taxatierapport volgt een liquidatiewaarde van EUR 3.200,00 en een onderhandse
verkoopwaarde van EUR 5.730,00 (een en ander ex btw).
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
EUR 3.419,44 (inclusief btw).

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, nu er geen sprake is van rechten van derden op de bodemzaken.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder, correspondentie met geinteresseerde partijen, overleg met
taxateur, organiseren bezichtiging, opstellen koopdocumentatie.
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Geen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is een creditsaldo bij de bank aangetroffen van EUR 15.173,43. Dat bedrag is inmiddels
bijgeschreven op de boedelrekening.
Daarnaast is er sprake van mogelijke goodwill, welke bestaat uit onder meer de handelsnamen
van gefailleerde, de domeinnamen van gefailleerde en de daaraan gekoppelde mailadressen
en het telefoonnummer van gefailleerde. De curator heeft de markt verkend om deze goodwill
te verzilveren, maar dat heeft tot op heden tot niets geleid.
In de boeken van gefailleerde bevindt zich daarnaast nog een rekening-courantvordering van
ca. EUR 136.000 op RD Group. De curator heeft dit in onderzoek.

Pagina 6 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

14-11-2017

In de boeken van gefailleerde bevindt zich daarnaast nog een rekeningcourantvordering van ca. EUR 136.000 op RD Group. De curator heeft dit in onderzoek.
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Vooralsnog niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Aanschrijven banken en RDW, verkennen markt en toezenden informatiememorandum aan
mogelijk geinteresseerde partijen.
Overleg (indirect) bestuurder inzake rekening-courantvordering.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
In onderzoek.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder, bestuderen administratie, correspondentie met de bank.

Bestuderen administratie.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Er is geen sprake van een bankfinanciering o.i.d.

5.2

Leasecontracten
Er was een leasecontract met BNP Paribas Leasing Solutions (Ricoh) voor het
SULQWHUDSSDUDDW'LWOHDVHFRQWUDFWLVLQPLGGHOVEHsLQGLJGHQKHWDSSDUDDWLVRSJHKDDOG
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Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder, bestuderen administratie, correspondentie met de bank.
Geen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.
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Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek.
De curator heeft dit in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
Uit de slotverklaringen van de akte van oprichting van 21 oktober 2013 van gefailleerde blijkt
dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2014. Er is derhalve sprake van een verlengd
boekjaar.
De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn tijdig op respectievelijk 18 augustus 2015 en 19 oktober
2016 gedeponeerd. Daarmee is er voldaan aan de deponeringsverplichting van artikel 2:394
BW.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
De jaarrekening 2015 is voorzien van een samenstellingsverklaring van Administratiekantoor
Adcover B.V.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Er is aan de stortingsverplichting voldaan. Er op 28 november 2013 namens de aandeelhouder
een bedrag van EUR 1 betaald aan gefailleerde ten titel van volstorting.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator dient hier nog onderzoek naar te doen.
De curator dient hier nog onderzoek naar te doen.
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Paulianeus handelen
De curator dient hier nog onderzoek naar te doen.
De curator dient hier nog onderzoek naar te doen.

7.7

Werkzaamheden
Innemen en onderzoek naar jaarrekeningen en administratie, overleg met bestuurder.
Innemen en onderzoek administratie.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
EUR 0,00
Salaris curator: pm
Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, welke ingevolge de loongarantieregeling
worden overgenomen door het UWV: pm

8.2

Pref. vord. van de fiscus
EUR 35.298
EUR 45.211

8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot op heden EUR 0,00 (de verwachting is wel dat het UWV een preferente vordering zal gaan
indienen).

8.4

Andere pref. crediteuren
Nee.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
6.
9

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 7.614,52.
EUR 12.258,96
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Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de wijze van afwikkeling.
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de wijze van afwikkeling.

8.8

Werkzaamheden
opvragen naw-gegevens crediteuren, aanschrijven crediteuren, verwerken ingediende
vorderingen, invullen andere verrichte werkzaamheden.
Verwerken ingediende vorderingen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
verkrijgen:
- nadere pogingen resterende activa te verkopen;
overleg over rekening-courantvordering en afwikkeling daarvan;
aanvang onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten.
- de gebruikelijke werkzaamheden.
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In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
verkrijgen:
- overleg over rekening-courantvordering en afwikkeling daarvan;
- onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.
10.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk op 11 november 2017
Uiterlijk 11 februari 2018

10.4

Werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden.
De gebruikelijke werkzaamheden.
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