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Algemene gegevens
Naam onderneming
The Crow 2.0 B.V.

Gegevens onderneming

13-09-2019
1

Gegevens onderneming
Het gaat om het failllissement van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid The Crow 2.0 B.V. (KvKnr: 58993215). Gefailleerde is
statutair gevestigd te Den Haag en houdt volgens de laatste opgave in de KvK
kantoor te (2566 GG) Den Haag aan de Nieboerw eg 268. Gefailleerde houdt
zich volgens de laatste opgave in de KvK bezig met vermogensbeheer. De
curator vermoedt echter dat dit laatste feitelijk niet juist is.

13-09-2019
1

Uit de KvK blijkt namelijk ook de oude bedrijfsomschrijving: het exploiteren van
een horecaonderneming. Uit de KvK blijkt voorts ook het oude vestigingsadres:
Hooikade 7, 2514 BH te Den Haag. Op dit adres w ordt en w erd feitelijk een
coffeeshop gerund.
De onderneming die door The Crow 2.0 B.V. w erd geëxploiteerd is
overgedragen door middel van een akte d.d. 8 juni 2017 verleden voor een
notaris te Den Haag. Deze akte heeft de curator in zijn bezit. In deze akte
staat dat de koopprijs (EUR 140.000) vermeerderd met de door de koper
(Crow -Bar B.V.) te betalen kosten is voldaan op de kw aliteitsrekening van de
notaris. Vervolgens staat er dat de verbintenis tot betaling van de gehele
koopprijs, is tenietgegaan. Er zou namelijk ook een nadere overeenkomst, te
w eten een “escrow ” of “depot” overeenkomst, w aarin zou zijn
overeengekomen tegen w elke bepalingen en onder w elke verplichtingen
gemelde koopsom is voldaan en zal w orden uitgekeerd aan de partij die
daartoe gerechtigd zou zijn. Deze “escrow ” of “depot” overeenkomst heeft de
curator niet in zijn bezit en heeft hij vooralsnog ook niet van de (indirect)
bestuurder gekregen, noch heeft de curator de administratie kunnen innemen
bij gebrek aan w etenschap w aar deze zich bevindt. De (indirect) bestuurder
w erkt ondanks herhaalde verzoeken daartoe nog niet mee.
Inmiddels heeft de curator contact gehad met de indirect bestuurder, de koper
van de onderneming en de betrokken notaris. De verkoop van de onderneming
in 2017 lijkt valide.

19-12-2019
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde houdt zich volgens de laatste opgave in de KvK bezig met
vermogensbeheer. De curator vermoedt echter dat dit laatste feitelijk niet juist
is. De curator verw ijst naar hetgeen hij hiervoor heeft geschreven. Het lijkt
erop dat de onderneming thans geen activiteiten meer heeft en dat het zijn
voormalige activiteiten - een coffeeshop - heeft overgedragen op of omstreeks
8 juni 2017. De curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de
administratieve gegevens zijn nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
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Inmiddels heeft de curator contact gehad met de indirect bestuurder, de koper
van de onderneming en de betrokken notaris. De verkoop van de onderneming
in 2017 lijkt valide.

19-12-2019
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Hieromtrent zijn thans geen gegevens bekend. De administratieve gegevens
zijn nog niet voorhanden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde heeft volgens opgave in de KvK 3 w erknemers. De curator
vermoedt echter dat dit feitelijk niet juist is. De curator verw ijst naar hetgeen
hij hiervoor heeft geschreven. Het lijkt erop dat de onderneming thans geen
activiteiten meer heeft en dat het zijn voormalige activiteiten - een coffeeshop
- heeft overgedragen op of omstreeks 8 juni 2017. De curator kan een en
ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens zijn nog niet
voorhanden zijn.

Toelichting
Inmiddels heeft de curator contact gehad met de indirect bestuurder, de koper
van de onderneming en de betrokken notaris. De verkoop van de onderneming
in 2017 lijkt valide.

13-09-2019
1

19-12-2019
2

Boedelsaldo
€ 0,00

13-09-2019
1

€ 0,00

19-12-2019
2

€ 0,00

26-06-2020
4

€ 0,00

21-09-2020
5

€ 0,00

18-12-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-8-2019

13-09-2019
1

t/m
12-5-2019
van
13-9-2019

19-12-2019
2

t/m
12-12-2019
van
13-12-2019

16-03-2020
3

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

26-06-2020
4

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

21-09-2020
5

t/m
12-9-2020
van
13-9-2020

18-12-2020
6

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

12-03-2021
7

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021
t/m
11-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 21 min

2

7 uur 31 min

3

9 uur 7 min

4

8 uur 24 min

5

7 uur 15 min

6

7 uur 24 min

7

16 uur 57 min

8

4 uur 36 min

totaal

70 uur 35 min

Toelichting bestede uren
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

13-09-2019
1

Totaal uren: 90,29 (inclusief garantstelling).

12-03-2021
7

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 15 oktober 2013 opgericht.

13-09-2019
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MACH Holding B.V. - eveneens opgericht op 15 oktober 2013 - is vanaf de
oprichting de enig aandeelhouder en de enig bestuurder van gefailleerde.
De heer M. Eerhart is vanaf 16 oktober 2013 de enig bestuurder van MACH
Holding B.V. Op 15 oktober w as de heer E.A.C.H. Eerhart - vader van M.
Eerhart - de enig bestuurder en de enig aandeelhouder van Mach Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander echter
niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
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1.3 Verzekeringen
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander echter
niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.
Diverse verzekeraars zijn aangeschreven.

13-09-2019
1

1.4 Huur
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander echter
niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De indirect bestuurder heeft hierover nog geen verklaring gegeven. Hierover
valt nog niets te zeggen.

13-09-2019
1

Na verkoop van de onderneming in 2017 is een deel van de schulden betaald,
maar niet allemaal. Vanw ege enig gebrek aan inkomsten konden deze
schulden ook niet meer w orden betaald en kon de aanvraag van het
faillissement niet w orden afgew end.

19-12-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Gefailleerde heeft volgens opgave in de KvK 3 w erknemers. De curator
vermoedt echter dat dit feitelijk niet juist is. De curator verw ijst naar hetgeen
hij hiervoor heeft geschreven. Het lijkt erop dat de onderneming thans geen
activiteiten meer heeft en dat het zijn voormalige activiteiten - een coffeeshop
- heeft overgedragen op of omstreeks 8 juni 2017. De curator kan een en
ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

13-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Gefailleerde heeft volgens opgave in de KvK 3 w erknemers. De curator
vermoedt echter dat dit feitelijk niet juist is. De curator verw ijst naar hetgeen
hij hiervoor heeft geschreven. Het lijkt erop dat de onderneming thans geen
activiteiten meer heeft en dat het zijn voormalige activiteiten - een coffeeshop
- heeft overgedragen op of omstreeks 8 juni 2017. De curator kan een en
ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

13-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

13-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

13-09-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

13-09-2019
1

Geen.

19-12-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator heeft geen
bedrijfsmiddelen aangetroffen die aantoonbaar van gefailleerde zijn. De
curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve
gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

13-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

13-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator heeft geen voorraden
aangetroffen die aantoonbaar van gefailleerde zijn. Onderhanden w erk lijkt
gezien de vermoedelijke (voormalige) activiteiten niet van toepassing. De
curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve
gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

13-09-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator heeft geen andere activa
aangetroffen die aantoonbaar van gefailleerde zijn. De curator kan een en
ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

13-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

13-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander echter
niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

13-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn vooralsnog geen vorderingen van banken ingediend. De curator kan een
en ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

13-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander niet
verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hieromtrent zijn geen gegevens bekend. De curator kan een en ander niet
verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

13-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen eigendommen bekend en derhalve ook geen
eigendomsvoorbehouden. De curator kan een en ander echter niet verifiëren
nu de administratieve gegevens nog niet voorhanden zijn.

5.6 Retentierechten

13-09-2019
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen eigendommen bekend en derhalve ook geen retentierechten. De
curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve
gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

13-09-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

13-09-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

13-09-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

13-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

13-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft geen administratie kunnen innemen bij gebrek aan
w etenschap w aar deze zich bevindt. De curator heeft slechts een akte
overdracht onderneming d.d. 8 juni 2017, verkregen via een crediteur. M.
Eerhart w erkt ondanks herhaalde verzoeken daartoe nog steeds niet mee. De
curator heeft M. Eerhart nog eenmaal in de gelegenheid gesteld (vrijw illig) mee
te w erken en inlichtingen te verschaffen.

13-09-2019
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De curator heeft inmiddels contact met de indirect bestuurder en enige stukken
ontvangen, doch niet de volledige administratie. Die zou de indirect bestuurder
ook niet meer voorhanden hebben. De onderneming is in 2017 verkocht.
Voorshands kan derhalve niet w orden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

19-12-2019
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De administratie die de curator ontving van de bestuurder van gefailleerde
oogt niet volledig en niet bijgew erkt. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn
voldaan. Deels is dit overigens terug te voeren op de branche w aarin
gefailleerde actief w as, w aarin sprake is van een gedoogbeleid voor
zogenoemde ‘inkoop aan de achterdeur’.

12-03-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn volgens de KvK tijdig gedeponeerd. Uit
de gegevens uit de KvK blijkt dat er vanaf 2015 geen jaarrekeningen zijn
gedeponeerd, terw ijl dit w el had gemoeten. Er is derhalve niet meer voldaan
aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

13-09-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit lijkt gezien de vermoedelijke omvang niet aan de orde. De curator kan een
en ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

13-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve
gegevens nog niet voorhanden zijn.

13-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht nog w erkzaamheden op dit punt voordat een standpunt
w ordt uitgedragen.
Ja
Toelichting
Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

13-09-2019
1

12-03-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-09-2019
1

Toelichting
De curator verricht nog w erkzaamheden op dit punt voordat een standpunt
w ordt uitgedragen.
Ja

12-03-2021
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Toelichting
Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en vervolgens is enige
tijd onderhandeld over een minnelijke regeling. Recent is met goedkeuring van
de rechter-commissaris een schikking getroffen, inhoudende dat de bestuurder
vanaf juli 2021 in acht maandelijkse termijnen in totaal EUR 25.000 aan de
boedel voldoet, zodat in februari 2022 het volledig schikkingsbedrag zal zijn
bijgeschreven op de boedelrekening.

12-03-2021
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Tot op heden w erden aflossingen met een totaal van EUR 6.250 ontvangen.
De bestuurder heeft aangegeven dat hij de betalingsachterstand van EUR
6.250 binnen tw ee w eken zal inlopen.

10-09-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheid.

13-09-2019
1

Voortzetten w erkzaamheden rechtmatigheid.

16-03-2020
3

Voortzetten w erkzaamheden rechtmatigheid.

21-09-2020
5

Voortzetten w erkzaamheden rechtmatigheid.

18-12-2020
6

Overleg bestuurder en w erkzaamheden in verband met schikking bestuurder.

12-03-2021
7

Overleg bestuurder en w erkzaamheden in verband met nakoming schikking
bestuurder.

10-09-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-09-2019

1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.187,00

13-09-2019
1

€ 29.483,00

19-12-2019
2

€ 36.480,00

16-03-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.350,00

13-09-2019
1

Toelichting
St. Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een vordering van EUR 1.350
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

13-09-2019
1

2

19-12-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.047,42

13-09-2019
1

€ 8.557,66

19-12-2019
2

€ 8.482,14

26-06-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier valt thans nog niets over te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

13-09-2019
1

Correspondentie crediteuren.

19-12-2019
2

Correspondentie crediteuren.

16-03-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend niet van toepassing.

13-09-2019
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-09-2019
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-09-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- voortzetten w erkzaamheden in verband met rechtmatigheid; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

13-09-2019
1

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- voortzetten w erkzaamheden in verband met rechtmatigheid; en

19-12-2019
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- de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- voortzetten w erkzaamheden in verband met rechtmatigheid; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

16-03-2020
3

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- voortzetten w erkzaamheden in verband met rechtmatigheid; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

21-09-2020
5

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- voortzetten w erkzaamheden in verband met rechtmatigheid; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-12-2020
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In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- incasseren schikkingsbedrag; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

12-03-2021
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In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- incasseren schikkingsbedrag; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

10-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier valt thans nog niets over te zeggen.

13-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10-09-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

13-09-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden.

19-12-2019
2

De gebruikelijke w erkzaamheden.

16-03-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

