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6
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mr. H.J. Harten
mr B.F. van Noort

Algemene gegevens
Naam onderneming
20 mei 2020

26-05-2020
1

CW M Service B.V.

26-08-2020
2

Gegevens onderneming
CW M Service B.V. h.o.d.n. Carw ash W allet

26-05-2020
1

Statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (2586 BJ) Den Haag aan
de Gevers Deynootw eg 61.

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: Het verrichten van w erkzaamheden verband houdende met een
carw ash, w aaronder onder meer maar niet beperkt tot het leveren van
diensten voor onder meer w assingen, het via een app en online aanbieden
van carw ash mogelijkheden, het verlenen van abonnementen voor de carw ash
en (online) betaalmogelijkheden, het verlenen van service op de geleverde
diensten en het verantw oordelijk zijn voor het plaatsen van hardw are en
ontw ikkelen van softw are voor de eindklant alsmede houdster- en
financieringsactiviteiten.

Financiële gegevens

26-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 274.664,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -340.051,00

€ 353.417,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

26-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.260,68

26-05-2020
1

€ 7.428,49

26-11-2020
3

€ 9.644,12

23-02-2021
4

€ 8.028,49

21-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-4-2020

26-05-2020
1

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

26-08-2020
2

t/m
26-8-2020
van
26-8-2020

26-11-2020
3

t/m
26-11-2020
van
26-11-2020

23-02-2021
4

t/m
23-2-2021
van
23-3-2021

21-07-2021
5

t/m
21-7-2021
van
27-7-2021

01-11-2021
6

t/m
1-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 6 min

2

7 uur 54 min

3

3 uur 24 min

4

13 uur 24 min

5

14 uur 36 min

6

9 uur 6 min

totaal

89 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 6 april 2017.
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap is
mevrouw S.N. van Zijl, geboren op 9 december 1981.

26-05-2020
1

Aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap zijn de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cloud9 Holding B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6448654 (houdster
van 45 procent van de aandelen), de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BelleVille Holding B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64485846 (houdster van 45 procent van de
aandelen) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr.
J.I.J.F. Vermeeren B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 20056173 (houdster van 10 procent van de aandelen).

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

26-05-2020
1

Geen.

26-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten,
onder meer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een
inventarisverzekering. Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden.

26-05-2020
1

Geen of beëindigd.

26-08-2020
2

1.4 Huur
De huurovereenkomsten zijn door de gefailleerde vennootschap reeds vóór
datum faillissement ontbonden. Van lopende huurovereenkomsten is
vooralsnog niet gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

26-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is het
faillissement te w ijten aan een combinatie van factoren. Door de hoge kosten
voor ontw ikkeling van de benodigde softw are voor kentekenw assen is vanaf
eind 2017 gezocht naar investeerders. In dat kader zijn diverse leningen
aangetrokken, te beginnen met een lening van een derde in december 2017.
Ook is een crow dfunding via GeldVoorElkaar in januari 2018 opgestart.
In het licht van voornoemde en vooruitlopend op deze storting is door de
gefailleerde vennootschap verder geïnvesteerd. Zo is een kantoorruimte
gehuurd, is personeel in dienst genomen, zijn leaseovereenkomsten voor
voertuigen afgesloten en is verder geïnvesteerd in de ontw ikkeling van de
benodigde softw are voor het kentekenw assen.
Er is gezocht naar verdere investeerders en opnieuw zijn er leningen
aangetrokken. Verkennende en meer concrete gesprekken met een nieuw e
investeerder die tevens een aandelenbelang in de vennootschap w ilde
verw erven, leverden geen aandelentransactie op.
In het licht hiervan is binnen CW M gesaneerd, onder meer door het
onderverhuren van de gehuurde bedrijfsruimte, het opzeggen van
arbeidsovereenkomsten en het stoppen van leaseovereenkomsten.
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap en de externe investeerders
verschilden van mening over de te varen koers van de gefailleerde
vennootschap. De crediteurenlast bleef onverminderd hoog, terw ijl de
inkomsten daalden.
Na nog een aantal mislukte pogingen om overnamekandidaten te vinden,
w ordt uiteindelijk, na juridisch advies te hebben ingew onnen, besloten het
eigen faillissement aan te vragen.
De curator heeft de gegeven oorzaken in onderzoek.

26-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

26-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

26-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-4-2020

1

n.v.t.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelslid;
- Correspondentie personeelslid.

26-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoor- en w inkelinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement een beperkte
kantoorinventaris in eigendom. Thans w ordt bezien op w elke w ijze deze
bedrijfsmiddelen verkocht moeten gaan w orden. Mogelijk w orden zij betrokken
bij een eventueel te realiseren doorstart. De inventaris is verpand.

26-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

26-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek w ijze van verkoop;
- Verrichten verkoopinspanningen.

26-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk;
- Onderzoek w ijze van verkoop;
- Verrichten verkoopinspanningen;
- Begeleiding faillissementsuitverkoop;
- Incasso uit gefactureerde onderhanden w erk.

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
inventaris
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 8.700,00

€ 8.700,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

26-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Geen

26-05-2020
1

Incasseren restant koopsom.

26-11-2020
3

De koopsom behoeft nog betaling van 4 van de 12 termijnen.

23-02-2021
4

De koopsom is volledig voldaan.

21-07-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 2.487,41

totaal

€ 2.487,41

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is één handelsdebiteur. Mocht blijken van meer openstaande debiteuren,
dan zal de curator de incasso van de openstaande vorderingen ter hand
nemen. De debiteuren zijn verpand.

26-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap.

26-05-2020
1

Afrekenen met pandhouder.

26-11-2020
3

Afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden.

21-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

26-05-2020

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Per datum
faillissement w as sprake van een batig saldo van in totaal € 445,68. Inmiddels
heeft ING Bank N.V. het batig saldo op verzoek van de curator overgemaakt
naar de boedelrekening. De gefailleerde vennootschap heeft geen krediet
en/of leningen afgesloten bij enige bank.

1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap duurden er per datum faillissement geen leaseovereenkomsten
voort.

26-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Thans w ordt onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht.

26-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Een geldverstrekker is separatist ten aanzien van de openstaande
vorderingen van de gefailleerde vennootschap op derden, zo die er zijn.

26-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

26-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht.

26-05-2020
1

Afw ikkelen aanspraken pandrechten.

26-11-2020
3

Met de pandhouder is afgerekend.

21-07-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet.

26-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie rechter-commissaris.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

26-05-2020
1

6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Daartoe
is een informatiememorandum aan diverse mogelijk geïnteresseerde partijen
verstuurd. Deze partijen zijn doorgekregen van het bestuur van de
gefailleerde vennootschap, omdat hier in het verleden reeds gesprekken mee
zijn gevoerd. Naar aanleiding van dit informatiememorandum heeft geen van
de aangeschreven partijen aangegeven mogelijk interesse te hebben in het
realiseren van een doorstart.

26-05-2020
1

Tw ee aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap hebben aangegeven
interesse te hebben in een deel van de activa van de gefailleerde
vennootschap. Deze tw ee aandeelhouders hebben gezamenlijk een bod
uitgebracht op een gedeelte van de activa. Dit bod is ter goedkeuring
voorgelegd aan de Rechter-commissaris.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg en correspondentie (middellijk)bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart;
- Opstellen tender;
- Correspondentie mogelijk geïnteresseerde partij(en);
- Opstellen bidbook;
- Correspondentie rechter-commissaris.

26-05-2020
1

Geen.

26-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de
gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de
administratie nader bestuderen.

26-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

26-05-2020
1

Jaarrekening 2018 is niet tijdig gedeponeerd.

23-02-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

26-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

26-05-2020
1

Belang is nihil.

23-02-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
Ja

26-05-2020
1

23-02-2021
4

Toelichting
Vanw ege de te late deponering van de jaarrekening is er sprake van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

26-05-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator eindconclusies trekken omtrent
de rechtmatigheden.

23-02-2021
4

In verband met ontvangen nieuw e informatie is de eindconclusie nog niet
gereed. Dat zal in de komende verslagperiode alsnog gebeuren.

21-07-2021
5

De curator heeft een derde vragen voorgelegd inzake een transactie die
toelichting behoeft. Een inhoudelijke reactie is nog niet beschikbaar.

01-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek Handelsregister;
- Bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek depot jaarrekeningen;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

26-05-2020
1

Afronden onderzoeken.

26-11-2020
3

Onderzoek.

23-02-2021
4

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

21-07-2021
5

Afw ikkelen rechtmatigheden.

01-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

26-05-2020
1

Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomst en de
algemene en bijzondere faillissementskosten.
€ 5.810,68

26-08-2020
2

Toelichting
UW V
€ 5.810,68

26-11-2020

3
€ 5.810,68

23-02-2021
4

€ 20.436,40

21-07-2021
5

€ 20.436,40

01-11-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.030,34

26-05-2020
1

€ 19.544,34

26-08-2020
2

€ 31.972,34

26-11-2020
3

€ 31.972,34

23-02-2021
4

€ 31.972,34

21-07-2021
5

€ 31.972,34

01-11-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-05-2020
1

€ 8.185,90

26-08-2020
2

€ 8.185,90

26-11-2020
3

€ 8.185,90

23-02-2021
4

€ 8.185,90

21-07-2021
5

€ 8.185,90

01-11-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

26-05-2020
1

9

26-08-2020
2

Toelichting
NB: correctie ten opzichte van verslag 1.
10

26-11-2020
3

10

23-02-2021
4

10

21-07-2021
5

10

01-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 610.289,51

26-05-2020
1

€ 286.435,69

26-11-2020
3

€ 286.435,69

23-02-2021
4

€ 286.435,69

21-07-2021
5

€ 286.435,69

01-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

26-05-2020
1

Nog onbekend.

26-08-2020
2

Nog onbekend.

26-11-2020
3

Bij gelijkblijvende omstandigheden verw achte de curator dat het faillissement
zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

23-02-2021
4

Bij gelijkblijvende omstandigheden verw achte de curator dat het faillissement
zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

21-07-2021
5

Bij gelijkblijvende omstandigheden verw achte de curator dat het faillissement
zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

01-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

26-05-2020
1

Administreren crediteuren.

26-11-2020
3

Geen.

23-02-2021
4

Geen.

21-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

26-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

26-05-2020
1

Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

26-08-2020
2

Afronden onderzoeken.

26-11-2020
3

Incasso laatste termijnen koopsom. Conclusies rechtmatigheidonderzoeken.

23-02-2021
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

21-07-2021
5

Afw ikkelen rechtmatigheden.

01-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

26-05-2020
1

Nog onbekend.

26-08-2020
2

Nog onbekend.

26-11-2020
3

Tw eede helft 2021

23-02-2021
4

Tw eede helft 2021.

21-07-2021
5

Begin 2022.

01-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2022

01-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Afronden beoogde doorstart;
- Onderzoek verkoop activa;
Debiteurenincasso;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

26-05-2020
1

Afronden onderzoeken.

26-08-2020
2

Zie plan van aanpak.

26-11-2020
3

Zie plan van aanpak.

23-02-2021
4

Zie plan van aanpak.

21-07-2021
5

Zie plan van aanpak.

01-11-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

