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

4
20-07-2021
F.09/20/275
NL:TZ:0000156364:F001
22-09-2020

R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr J.D. Hartgring

Algemene gegevens
Naam onderneming
SPURT Triple B.V.

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
Faillissement
Op 22 september 2020 w erd het faillissement van SPURT Triple BV onder
insolventienummer C/09/20/275 F uitgesproken met benoeming van mr. W .J.
Don tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.D. Hartgring tot
curator.
Handelsregister en vestiging
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPURT Triple B.V. is
geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50905856. Zij is statutair
gevestigd te Zoetermeer en opgericht op 15 september 2010. Haar geplaatst
en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,00. Het vestigingsadres is Paul
Scholtenrode 25 te (2717 HA) Zoetermeer.
Handelsnamen
Haar handelsnamen zijn SPURT Triple B.V., SPURT Koeriers en SPURT
Motorkoeriers.

Activiteiten onderneming

22-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijving luidt volgens het uittreksel uit het handelsregister,
koeriers, overige sport- en recreatieonderw ijs en reclamebureaus.

22-10-2020
1

Volgens de w ebsite spurtkoeriers.nl gaat het met name om 24/7 koeriers- en
transportdiensten van onder andere transport van ‘Dangerous Goods’ in
beperkte hoeveelheden, zoals samples voor ziekenhuizen en laboratoria.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 442.509,00

€ 45.615,00

€ 211.115,00

2019

€ 554.924,00

€ -29.453,00

€ 324.549,00

2020

€ 186.999,00

€ 25.564,00

€ 232.342,00

2018

€ 507.486,00

€ -44.207,00

€ 336.524,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de online boekhouding zoals
aangetroffen op datum faillissement.

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

22-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 47.762,57

22-10-2020
1

€ 46.124,71

22-01-2021
2

€ 46.724,01

26-04-2021
3

€ 46.909,95

20-07-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
19-11-2020
van
20-10-2020

22-01-2021
2

t/m
15-1-2021
van
16-3-2021

26-04-2021
3

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

20-07-2021
4

t/m
18-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 6 min

2

20 uur 18 min

3

6 uur 42 min

4

4 uur 6 min

totaal

77 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten
dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator
kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit
faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden.
Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

22-10-2020
1

20,3 uur

22-01-2021
2

Van de bestede uren zijn er 6 gemaakt door de curator en 60,4 door zijn
medew erkers.

73,1 uur
Van de bestede uren zijn er 6,2 gemaakt door de curator en 66,9 door zijn
medew erkers.

26-04-2021
3

77,2 uur
Van de bestede uren zijn er 6,7 gemaakt door de curator en 70,5 door zijn
medew erkers.

20-07-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De huidige bestuurder is sinds de oprichting van de vennootschap op 15
september 2010 de enige zelfstandig bevoegd bestuurder. Er is sinds 10
februari 2018 een gevolmachtigde met een volledige volmacht.

22-10-2020
1

Aandeelhouder
Sinds de oprichting is de bestuurder enig aandeelhouder. Het betreft een
privépersoon.

1.2 Lopende procedures
Geen

22-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft een verzekering afgesloten bij TVM voor de voertuigen.

22-10-2020
1

Royement
De verzekeringen zijn door de verzekeraar geroyeerd. Voertuigen staan stil, of
zijn reeds opgehaald door de leasemaatschappij.

1.4 Huur
De vennootschap huurde tot januari 2020 een bedrijfspand. Sindsdien
beschikte de vennootschap niet meer over een fysieke locatie.

22-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat er sinds corona veel minder ritten zijn uit te
voeren en dat daardoor de omzet is gehalveerd. In 2019 heeft de
vennootschap moeite gehad om de cash-flow op peil te houden, door traag
betalende debiteuren. Het faillissement is verzocht door de Stichting
bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de w eg en het
bijbehorende ontw ikkelfonds.
W erkzaamheden
1e verslagperiode 10,8 uur
De w erkzaamheden betreffen: eerste w erkzaamheden in het kader van de
informatievoorziening van de bestuurder van de vennootschap, inclusief
onderzoek openbare gegevens, bespreking(en) en correspondentie,
verslaglegging eerste bevindingen, eerste indruk en inname laptop, alsmede
toegang tot de digitale administratie en taakverdeling medew erkers curator.

22-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

22-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

22-10-2020
1

Toelichting
Tot de vijf w erknemers behoorde ook de bestuurder, die in loondienst w as van
de vennootschap. De andere vier w erknemers w aren in dienst op basis van
een nuluren-contract.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-9-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
2,6 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: machtiging beëindigen arbeidsovereenkomsten,
opzegging arbeidsovereenkomsten en correspondentie met het UW V.
0,4 uur

22-01-2021
2

Er is gecommuniceerd met de belastingdienst inzake loonheffingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0 uur

22-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Het betreft zeven voertuigen

€ 7.771,90

€ 7.771,90

totaal

€ 7.771,90

€ 7.771,90

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft zeven voertuigen, w aaronder een truck en een oplegger.

22-10-2020
1

Zes voertuigen en een oplegger zijn gefinancierd op basis van financial
leaseovereenkomsten. De dagw aardes van deze voertuigen zijn grofw eg
geschat en de restschulden zijn opgevraagd. Op voorhand lijkt er geen sprake
te zijn van overw aarde. Mocht er na verkoop door de betreffende
leasemaatschappijen sprake van zijn, dan komt het surplus aan de boedel toe.
Een bestelbus is eigendom van failliet en zal verkocht w orden.
Verkoopopbrengst: nog niet bekend
Per saldo is € 7.771,90 incl. btw gerealiseerd aan netto-opbrengst.

22-01-2021
2

De voertuigen zijn door de leasemaatschappijen opgehaald en verkocht. De
oplegger kende een overw aarde, die is aan de boedel toegekomen. De
resultaten van de overige voertuigen w aren negatief. Van drie voertuigen is de
curator nog in afw achting van de definitieve afrekening. De bestelbus is op een
openbare veiling verkocht.
Van tw ee voertuigen is de curator nog in afw achting van de definitieve
afrekening.

26-04-2021
3

De verkoop van één voertuig heeft geresulteerd in een surplus van € 201,84,
w elk bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

20-07-2021
4

Van één voertuig is de curator nog in afw achting van uitbetaling van het
surplus op de faillissementsrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

22-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
7,0 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: inventarisatie van de voertuigen, locaties,
ophaalafspraken met de leasemaatschappijen, onderzoek van de
leaseovereenkomsten en bepalen van de dagw aardes.
5,0 uur

22-01-2021
2

De w erkzaamheden betreffen: ophaalafspraken maken met de
leasemaatschappijen en verkoop van de bestelbus via een veiling en
afw ikkeling daarvan.
1,2 uur

26-04-2021
3

Het betreft communicatie met de leasemaatschappijen over afronding van de
verkoop van de voertuigen en de eindafrekening.
0,8 uur

20-07-2021
4

Het betreft communicatie met de leasemaatschappijen over afronding van de
verkoop van de voertuigen en de eindafrekening.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden. Tw ee ritten zijn na datum faillissement door failliet
gefactureerd. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.349,93. Dit bedrag is
geïncasseerd.

22-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
0 uur

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

22-10-2020
1

Toelichting andere activa
Een energieleverancier incasseerde maandelijks via een automatische incasso
een energievoorschot, ondanks dat failliet niet meer gevestigd w as aan het
betreffende adres en derhalve geen energie meer w erd geleverd. De
energiemaatschappij is verzocht het voorschot over te boeken naar de
boedelrekening.

22-10-2020
1

Boedelbijdrage

22-01-2021
2

Verslag 1 € 574,00
Verslag 2 € 73,85
Boedelbijdrage
Verslag 3 € 484,49

26-04-2021
3

Het betreft een belastingteruggave uit Duitsland.

3.9 Werkzaamheden andere activa
0,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar de afschrijvingen door de
energieleverancier en correspondentie met de leverancier.

22-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de online administratie bleek op datum faillissement (na verw erking van de
ontvangen betalingen) een debiteurenstand van € 23.880,29. Aan deze stand
is het onderhanden w erk toegevoegd zoals genoemd onder 3.6. Na
aanschrijving van de betreffende debiteuren bleek een deel van de
(voornamelijk oudere) posten reeds aantoonbaar voldaan en/ of ten onrechte
niet gecrediteerd. Per saldo is € 19.710,14 geïncasseerd.

22-10-2020
1

Boedelbijdrage € 114,81.

26-04-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
8,1 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: in kaart brengen van de debiteurenstand, het
aanschrijven van de debiteuren en op verzoek aanleveren van de facturen en
het controleren van de openstaande posten naar aanleiding van betw isting
door de betreffende debiteuren.
1,0 uur

22-01-2021
2

Het betreft controle van de laatste debiteuren en te ontvangen betalingen. De
debiteurenincasso is afgerond.
0 uur

26-04-2021
3

0 uur

20-07-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het totaalsaldo van de bankrekening ten name van failliet bij de ING beloopt
per faillissementsdatum een positief saldo van € 998,82. Op verzoek van de
curator zijn de automatische incasso’s voorafgaand aan het faillissement door
de bank gestorneerd. Deze storneringen zijn, samen met een
debiteurenbetaling ter hoogte van € 5.462,28 door de bank overgeboekt naar
de faillissementsrekening. Het gaat om een totaalbedrag van € 27.053,61.

5.2 Leasecontracten

22-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Het betreft financial leasecontracten voor de voertuigen, w aaronder het
voertuig van de bestuurder.

22-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek

22-10-2020
1

Er zijn geen zekerheden

22-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Er w as geen banklening. Verder in onderzoek.

22-10-2020
1

Voor zover bekend geen.

22-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend geen.

22-10-2020
1

5.6 Retentierechten
ingeroepen. Het voertuig is eigendom van de leasemaatschappij. De
leasemaatschappij zoekt met de retentor naar een oplossing. Het voertuig
heeft vermoedelijk geen overw aarde, zodat er geen boedelbelang is.

22-10-2020
1

De kw estie tussen de retentor, leasemaatschappij en de curator is opgelost.
De leasemaatschappij heeft een boedelbijdrage voldaan.

22-01-2021
2

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend geen.

22-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 28.052,43

22-10-2020
1

€ 302,50

22-01-2021
2

Toelichting
€ 302,50 incl btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
5,3 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank, onderzoek naar
de leaseovereenkomsten en bepalen standpunt inzake het ingeroepen
retentierecht.
0,9 uur

22-01-2021
2

Het betreft correspondentie met de bank en afronden met de retentor en
leasemaatschappij.
0,6 uur

26-04-2021
3

0,4 uur

20-07-2021
4

Het betreft correspondentie met de bank inzake opheffing bankrekening en
controle van de laatste ontvangen bedragen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met de bestuurder is gesproken over een mogelijk tijdelijke voortzetting van
de activiteiten, door inzet van de medew erkers gedurende de opzegtermijn.
Door of vanw ege de voorzienbaarheid van het faillissement en het ad hoc
karakter van de ritten voor ziekenhuizen en laboratoria, zijn de lopende
opdrachten reeds voor datum faillissement opgedroogd. Opdrachtgevers
hebben zich elders gew end.

22-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

22-10-2020
1

6.4 Beschrijving
Met de bestuurder is gesproken over een mogelijke doorstart. Door of
vanw ege de voorzienbaarheid van het faillissement en het ad hoc karakter van
de ritten voor ziekenhuizen en laboratoria, zijn de lopende opdrachten reeds
voor datum faillissement opgedroogd. Opdrachtgevers hebben zich elders
gew end.

22-10-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

22-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

22-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

22-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Spurt Triple B.V. w erd bijgehouden door Sabo
Accountants Adviseurs en door failliet zelf in een online boekhoudprogramma.
De administratie w as op datum faillissement goed bijgehouden en is
professioneel opgezet.

22-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018
Publicatiedatum: 27 september 2019
2017
Publicatiedatum: 29 mei 2018
2016
Publicatiedatum: 12 augustus 2017
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

22-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Omvang onderneming: klein.

22-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00. De volstorting is in onderzoek.

22-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

22-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vlak voor datum faillissement is een voertuig ingelost bij de leasemaatschappij
en direct doorverkocht aan een derde. Er is onderzoek gedaan naar de
verkoopprijs en de koper. Tot op heden is niet gebleken van Paulianeus
handelen.
In onderzoek.

Toelichting
De koper is een onbekende derde. Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

22-10-2020
1

22-01-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek

22-10-2020
1

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen.

22-01-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
4,4 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: onderzoek naar onregelmatigheden in de
administratie, aan de bestuurder gerelateerde ondernemingen en verkoop van
activa voorafgaand aan het faillissement.
1,0 uur
Afrondend onderzoek naar de administratie en cijfers.

22-01-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Als p.m. posten w orden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van
Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dw angcrediteuren.

22-10-2020
1

Overige boedelvorderingen
Nog niet bekend.
€ 1.163,01

22-01-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 1.163,01.

Toelichting
Als p.m. posten w orden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van
Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dw angcrediteuren en bankkosten
van de faillissementsrekening.

20-07-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Op verslagdatum 19 oktober 2020 heeft de fiscus nog geen vordering
ingediend.
€ 152.411,00

22-10-2020
1

22-01-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 152.411,00.
€ 156.980,00

26-04-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft haar vordering verhoogd naar € 156.980,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Op verslagdatum 19 oktober 2020 heeft het UW V nog geen vordering
ingediend.
€ 3.501,97
Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 3.501,97.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-10-2020
1

22-01-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 5.104,55

22-10-2020
1

22-01-2021
2

Toelichting
BP Europe heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 3.899,89 ter zake
vooruit betaalde accijnzen.

Vesting Finance heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 1.204,66.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

22-10-2020
1

20

22-01-2021
2

21

26-04-2021
3

22

20-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.728,21

22-10-2020
1

€ 122.464,80

22-01-2021
2

€ 115.563,23

26-04-2021
3

€ 115.564,56

20-07-2021
4

Toelichting
Van één leasemaatschappij is de curator nog in afw achting van een
gew ijzigde vordering. Verkoop van één voertuig heeft een surplus
opgeleverd, zodat de restschuld op dat voertuig klaarblijkelijk geheel kan
w orden ingelost.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-10-2020
1

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn nagenoeg voltooid. Dit is
vermoedelijk het laatste verslag. Het faillissement zal op vereenvoudigde w ijze
w orden afgew ikkeld.

22-01-2021
2

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn nagenoeg voltooid. Dit is
vermoedelijk het laatste verslag. Het faillissement zal op vereenvoudigde w ijze
w orden afgew ikkeld.

26-04-2021
3

Na ontvangst van het laatste surplus van de leasemaatschappij zal dit
faillissement op vereenvoudigde w ijze w orden afgew ikkeld. Dit is het laatste
verslag.

20-07-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
4,7 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: uitsturen van de crediteurenbrieven en
correspondentie met enkele crediteuren naar aanleiding daarvan, het plaatsen
van de vorderingen.
6,1 uur

22-01-2021
2

Het betreft correspondentie met een aantal crediteuren en het plaatsen van
de vorderingen.
1,6 uur

26-04-2021
3

Het betreft correspondentie met een aantal crediteuren en het plaatsen van
de vorderingen.
0,7 uur
Het betreft correspondentie met een aantal crediteuren en het plaatsen van
de vorderingen.

20-07-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-10-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronden debiteurenincasso.
- Afw ikkeling voertuigen, verkoop daarvan.
- Onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

22-10-2020
1

Afronden w erkzaamheden.

22-01-2021
2

Afw ikkelen faillissement.

20-07-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daar valt nog niets over te zeggen.

22-10-2020
1

Het faillissement zal vermoedelijk vóór het volgende verslag w orden
afgew ikkeld.

26-04-2021
3

Het faillissement zal vermoedelijk vóór het volgende verslag w orden
afgew ikkeld.

20-07-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
2,3 uur

22-10-2020
1

De w erkzaamheden betreffen: reguliere verslaglegging rechtbank na
verslagdatum geregistreerd.
5,9 uur

22-01-2021
2

De w erkzaamheden betreffen: reguliere verslaglegging rechtbank na
verslagdatum geregistreerd.
3,3 uur

26-04-2021
3

De w erkzaamheden betreffen: reguliere verslaglegging rechtbank na
verslagdatum geregistreerd.
2,2 uur
De w erkzaamheden betreffen: reguliere verslaglegging rechtbank na
verslagdatum geregistreerd.

20-07-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

