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R-C
Curator

mr. R. Cats
mr E.C. van Lent

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pro Image Brand Activations B.V.

16-05-2019
1

Gegevens onderneming
Curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro
Image Brand Activations B.V., statutair gevestigd te Noordw ijkerhout,
kantoorhoudende te (2201 CX) Noordw ijk aan de Keysersw ey 71. Curanda is
opgericht op 30 mei 2011.

16-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Reclamebureau, overige specialistische zakelijke dienstverlening. In de praktijk
verzorgde curanda o.a. events (w aaronder modeshow s, instore acties etc.) en
mailings voor modebedrijven.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

16-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn nog niet (althans niet volledig) ontvangen en zijn bij de
bestuurder opgevraagd. De accountant van curanda heeft de auditfiles aan de
curator toegestuurd.

16-05-2019
1

In verband met de ontruiming van het gehuurde is de zich ter plaatse
bevindende (project-) administratie veiliggesteld door de curator, nu de
bestuurder heeft verzuimd deze tijdig veilig te stellen. De curator heeft de
bestuurder verzocht deze administratie zo spoedig mogelijk op te halen en
voor de curator beschikbaar te houden, voor zover nodig.

16-08-2019
2

De bestuurder heeft de administratie onder zich genomen.

18-02-2020
4

De administratie (althans de administratie van de projecten) is door de
bestuurder opgehaald. De financiële administratie berust (digitaal) onder de
accountant.

18-08-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
5
Toelichting
Aan de w erknemers zijn - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris
- de ontslagbrieven verstuurd. Tevens is het contact tussen deze w erknemers
en het UW V gelegd.

Boedelsaldo

16-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-05-2019
1

€ 13.178,14

16-08-2019
2

Toelichting
Er heeft een debiteurenbetaling plaatsgehad van € 1.164,66.
Voorts heeft de veiling van de bedrijfsmiddelen (door BVA Auctions) in totaal
een bedrag van € 12.013,48 opgeleverd.
€ 13.886,28

18-11-2019
3

Toelichting
Er zijn door BVA tw ee aanvullende betalingen gedaan betreffende
(restantopbrengsten van) de veiling, te w eten op 22 augustus 2019 een
bedrag van EUR 613,11 en op 10 september 2019 een bedrag van EUR 95,03.
De veiling heeft daarmee in totaal een bedrag van EUR 12.721,62 opgebracht.
€ 415,46

18-08-2020
6

Toelichting
Betaling curatorsalaris.
€ 410,16

17-05-2021
9

Toelichting
Kosten rekening.
€ 394,26

17-08-2021
10

Toelichting
Kosten boedelrekening.
€ 378,36

17-11-2021
11

Toelichting
Kosten boedelrekening.

Verslagperiode
van
16-4-2019

16-05-2019
1

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

16-08-2019
2

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019
t/m
18-11-2019

18-11-2019
3

van
19-11-2019

18-02-2020
4

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

19-05-2020
5

t/m
14-5-2020
van
20-5-2020

18-08-2020
6

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

17-11-2020
7

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

17-02-2021
8

t/m
16-2-2021
van
17-2-2021

17-05-2021
9

t/m
17-5-2021
van
18-6-2021

17-08-2021
10

t/m
17-8-2021
van
18-8-2021
t/m
17-11-2021

Bestede uren

17-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 32 min

2

13 uur 42 min

3

3 uur 48 min

4

3 uur 0 min

5

3 uur 30 min

6

2 uur 24 min

7

1 uur 54 min

8

2 uur 0 min

9

1 uur 48 min

10

3 uur 12 min

11

1 uur 36 min

totaal

57 uur 26 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
mr. E.C. van Lent 14,24 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 6,30 uur.

16-05-2019
1

Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de openbare verkoop van
bedrijfsmiddelen plaatsgehad en de ontruiming van het gehuurde bedrijfspand
te Noordw ijk. Tevens heeft de curator contacten gehad met de bestuurder en
is er gecorrespondeerd met debiteuren.

16-08-2019
2

De curator heeft contact gehad (mail en telefoon) met de bestuurder en met
BVA.

18-11-2019
3

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder en de accountant.

18-02-2020
4

De curator heeft de door de accountant aangeleverde stukken (jaarverslag
2018 in concept afgerond en cashflow overzichten) bestudeerd. Naar aanleiding
daarvan neem de curator contact op met de accountant om de laatste
vraagpunten beantw oord te krijgen.

19-05-2020
5

De curator heeft overleg gevoerd met de accountant. Er dienen nog vragen te
w orden beantw oord, maar de accountant heeft laten w eten dat hij de relatie
met de heer Van Haren (alsmede zijn vennootschappen) bij gebrek aan contact
heeft opgezegd. De curator zal nader contact hebben met de bestuurder.

18-08-2020
6

Kort na de vorige verslaglegging trok de accountant van de heer Van Haren
zich terug. Vervolgens kreeg de curator geen contact meer met de heer Van
Haren. Vorige w eek nam Van Haren w eer contact op met het bericht dat hij
w egens een gehackte w ebsite en gezondheidsredenen uit de running is
gew eest.

17-11-2020
7

De curator heeft de heer Van Haren de afgelopen periode een aantal keer
verzocht om nadere informatie te verstrekken, maar tot op heden heeft de
curator deze informatie nog niet ontvangen, ondanks toezeggingen van Van
Haren.

17-02-2021
8

Zeer recent heeft de heer Van Haren de curator van - beperkte - informatie
voorzien, w elke de curator zal bestuderen en met Van Haren nader zal
bespreken.

17-05-2021
9

De curator heeft nadere vragen gesteld en op een bespreking met de
bestuurder aangedrongen. De bestuurder, de heer Van Haren, laat echter
niets meer van zich horen. Zie hierna onder "7. Rechtmatigheid".

17-11-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Van Haren Group of Companies B.V. Van
deze vennootschap is de bestuurder L.H.F.L. van Haren Management B.V. De
bestuurder van L.H.F.L. van Haren Management B.V. is de heer L.H.F.L. van

16-05-2019
1

Haren.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek. Vooralsnog lijkt geen sprake te zijn van lopende juridische
procedures.

16-05-2019
1

Er zijn geen lopende procedures.

18-11-2019
3

1.3 Verzekeringen
Alle lopende en bekende verzekeringen zijn opgezegd.

16-05-2019
1

1.4 Huur
Curandus huurt een kantoorruimte aan de Keyserw ey 71 te Noordw ijk. De
curator heeft deze overeenkomsten na verkregen machtiging van de RechterCommissaris opgezegd. Tevens is de huur na verkregen machtiging opgezegd
van een opslagruimte in Noordw ijkerhout.

16-05-2019
1

Het gehuurde is door BVA ontruimd.

18-11-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aan de curator laten w eten dat hij de onderneming enkele
jaren geleden heeft gekocht samen met een zakenpartner. Deze zakenpartner
is inmiddels uitgekocht. De bestuurder heeft laten w eten dat de omzetcijfers in
het kader van de aankoop van de onderneming te rooskleurig w aren
w eergegeven. Voorts lijken vooral personele problemen de oorzaak te zijn
(ziekte van w erknemers, aansturingsproblemen) alsmede het niet kunnen
behouden van klanten als gevolg van prijsdruk. Het voorgaande zal w orden
onderzocht.

16-05-2019
1

De bestuurder heeft zijn visie op de oorzaak schriftelijk uiteengezet. De curator
zal op korte termijn een bespreking voeren met de bestuurder over de
oorzaken van het faillissement. Onderdeel van dat gesprek zal zijn de rekening
courant vordering van curanda op Van Haren Companies Group B.V.

18-11-2019
3

Het gesprek met de bestuurder en de accountant van curanda heeft
plaatsgevonden op 16 december 2019. Naar aanleiding daarvan zijn
aanvullende stukken aan de curator toegestuurd, w elke in onderzoek zijn.

18-02-2020
4

De curator heeft de stukken bestudeerd en zal naar aanleiding daarvan
aanvullende vragen stellen aan de accountant.

19-05-2020
5

Overleg heeft plaatsgevonden, maar de door de curator gevraagde nadere
informatie is (nog) niet verstrekt, nu de accountant zijn w erkzaamheden voor
de heer Van Haren (en zijn vennootschappen) heeft neergelegd.

18-08-2020
6

Na terugtrekking door de accountant van de heer Van Haren kreeg de curator
geen contact meer met hem. Vorige w eek nam Van Haren w eer contact op met
het bericht dat hij w egens een gehackte w ebsite en gezondheidsredenen uit
de running is gew eest.

17-11-2020
7

De curator heeft de heer Van Haren de afgelopen periode een aantal keer
verzocht om nadere informatie te verstrekken, maar tot op heden heeft de
curator deze informatie nog niet ontvangen, ondanks toezeggingen van Van
Haren.

17-02-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

16-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

16-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-6-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contacten met de w erknemers, opstellen en verzenden van de ontslagbrieven,
contact UW V.

16-05-2019
1

De curator w acht de indiening van de vordering van het UW V af.

16-08-2019
2

De curator w acht nog steeds de indiening van de vordering van het UW V af.

18-02-2020
4

Het UW V heeft haar vordering ingediend.

17-02-2021
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

16-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 12.721,62

totaal

€ 12.721,62

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een volledige bedrijfsinventaris in het gehuurde. BVA Auctions is
ingeschakeld een veiling te organiseren.

16-05-2019
1

De veiling heeft plaatsgevonden en heeft voormeld nettobedrag opgeleverd.

16-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een (overigens beperkte) fiscale vordering en derhalve heeft de fiscus
bodemvoorrecht. Overigens zijn de bedrijfsmiddelen niet belast met een
pandrecht van de bank. De bestuurder heeft van enkele privézaken (bureau's
en stoelen) afstand gedaan.

16-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Opnemen bedrijfsinventaris, contacten curanda BVA.

16-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

16-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

Uit de administratie blijkt een vordering van curanda op Van Haren Companies
Group B.V. (w elke in hoofdsom deels w ordt erkend). De curator bespreekt dit
onderw erp op korte termijn met de bestuurder en/of de accountant van
curanda.

18-11-2019
3

Er heeft op 16 december 2019 een gesprek met de bestuurder en de
accountant plaatsgevonden. De curator verricht naar aanleiding van nadere
stukken onderzoek.

18-02-2020
4

Met Van Haren dient een r-c verhouding te w orden afgew ikkeld.

17-11-2020
7

Zeer recent heeft de heer Van Haren de curator in deze kw estie van overigens beperkte - informatie voorzien, w elke de curator zal bestuderen en
met Van Haren nader zal bespreken.

17-05-2021
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

16-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 6.658,42

€ 1.164,66

totaal

€ 6.658,42

€ 1.164,66

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is een drietal debiteuren volgens de administratie, w elke zijn
aangeschreven door de curator, w aarvan één al heeft aangegeven dit te
hebben betaald. De curator doet hier onderzoek naar en heeft om
betalingsbew ijs gevraagd.

16-05-2019
1

Eén debiteur heeft de openstaande vordering aan de boedel betaald. Eén
debiteur is failliet verklaard, zodat de curator deze vordering bij deze failliete
boedel zal indienen. Eén debiteur heeft laten w eten al betaald te hebben maar
heeft dit nog niet onderbouw d.

16-08-2019
2

De laatste debiteur stelt (een deel van) de vordering te hebben betaald omdat
hij stelt zich op verrekening te kunnen beroepen. De curator heeft deze
debiteur om een (nadere) onderbouw ing gevraagd.

18-11-2019
3

De curator heeft contact gehad met de laatste debiteur. Naar verw achting
w ordt dit op korte termijn afgerond.

18-02-2020
4

Deze laatste kw estie is nog niet afgerond. De curator heeft eind april 2020
nadere vragen gesteld aan deze debiteur, omdat het verw eer op de vordering
niet de nodige helderheid heeft verschaft. De curator heeft nog niet vernomen,
reden w aarom deze kw estie nog niet is afgerond.

19-05-2020
5

De debiteur (de politieke partij VVD) geeft geen verw eer (w el toegezegd), de
curator heeft omgaande betaling geëist, bij gebreke w aarvan een dagvaarding
zal w orden uitgebracht.

18-08-2020
6

De debiteur heeft stukken aangeleverd w aaruit blijkt dat zij niets meer
verschuldigd is.

17-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren.

16-05-2019
1

De debiteuren w erkzaamheden zijn afgerond.

17-05-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet bekend.

5.2 Leasecontracten

16-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

16-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

16-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

16-05-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

16-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

16-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contacten bank, onderzoek zekerhedenpositie.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

16-05-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

16-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

16-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid

16-05-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Nog niet alle administratie is door de curator ontvangen. De
curator kan over de volledigheid en inzichtelijkheid van de administratie nog
geen oordeel geven.

16-05-2019
1

De curator heeft de bestuurder verzocht om een afspraak om helderheid te
krijgen over de administratie.

17-11-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 11 oktober 2017.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 5 oktober 2018.
De jaarrekening 2018 is nog niet opgesteld.

16-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

16-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

16-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratieve gegevens en deponering jaarstukken.

16-05-2019
1

Gesprek bestuurder en accountant.

18-02-2020
4

Zoals hiervoor gesteld, zal de curator nadere vragen stellen aan de
accountant.

19-05-2020
5

In onderzoek. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een gesprek met als voornaamste onderw erp de rekening-courant vordering op een
verw ante vennootschap - nu de accountant zijn w erkzaamheden heeft
neergelegd.

18-08-2020
6

De curator heeft onlangs w eer bericht ontvangen van de heer Van Haren. Het
gesprek over de r-c w ordt op korte termijn voortgezet.

17-11-2020
7

De curator heeft de heer Van Haren de afgelopen periode een aantal keer
verzocht om nadere informatie te verstrekken, maar tot op heden heeft de
curator deze informatie nog niet ontvangen, ondanks toezeggingen van Van
Haren. De curator stuurt aan op een gesprek op korte termijn.

17-02-2021
8

Zeer recent heeft de heer Van Haren de curator van - beperkte - informatie
voorzien, w elke de curator zal bestuderen en met Van Haren nader zal
bespreken.

17-05-2021
9

De curator heeft nadere vragen gesteld. Het contact met de bestuurder
verloopt echter moeizaam. De door de bestuurder verstrekte antw oorden,
geven nog geen (helder) inzicht in de financiële (r-c) verhoudingen, het
ontstaan ervan en in w elke mate de bestuurder zich beroept op verrekening.
De curator heeft de bestuurder derhalve voorgesteld om de kw estie te
bespreken.

17-08-2021
10

Een gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De bestuurder, de heer Van
Haren, reageert niet meer op verzoeken daartoe van de curator en is ook
telefonisch niet meer bereikbaar. De curator zal aansturen op een
faillissementsverhoor danw el anderszins het nemen van rechtsmaatregelen.

17-11-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.537,50

16-05-2019
1

Toelichting
Verhuurder en salaris curator P.M.
€ 53.556,62
Toelichting
Verhuurders, UW V en salaris curator P.M.

17-02-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.958,00

16-05-2019
1

€ 30.732,00

16-08-2019
2

€ 60.268,00

17-11-2021
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-05-2019
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 68.567,86

17-02-2021
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-05-2019
1

€ 7.051,06

16-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

16-05-2019
1

27

16-08-2019
2

29

17-11-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 79.211,91

16-05-2019
1

€ 117.715,44

16-08-2019
2

€ 125.988,94

17-11-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-05-2019
1

De w ijze van afw ikkeling is nog niet te voorzien.

16-08-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verzoek indienen vorderingen, plaatsen en bevestigen.

16-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

16-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

16-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na verkrijgen administratie, onderzoek administratie. Verkoop activa,
incasseren debiteuren, inventariseren schuldenpositie.

16-05-2019
1

Onderzoek administratie.
Afronden overleg laatste debiteur.
Afw ikkeling r-c vordering Van Haren Companies Group B.V.

18-11-2019
3

Onderzoek administratie.
Afw ikkeling r-c vordering Van Haren Companies Group B.V.

17-11-2020
7

De curator is voornemens een gesprek aan te gaan met de heer Van Haren.

17-05-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-11-2021
11

