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mr. A.C.M. Höppener
mr D.S. Volleberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
EdP Netw erkdiensten B.V.

23-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EdP
Netw erkdiensten B.V.,
statutair gevestigd te Leiden,
kantoorhoudende te (2314 CB) Leiden aan de Agrippinastraat 14,
KvK: 58131434.

23-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde leverde producten en diensten op het gebied van telefonie en
internet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 74.975,48

€ -8.069,79

€ 23.124,47

2016

€ 93.267,57

€ 7.598,47

€ 30.182,77

2017

€ 99.891,63

€ 7.795,52

€ 48.670,73

Toelichting financiële gegevens

23-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële stukken over 2019 en 2020 zijn nog niet voorhanden.

23-04-2020
1

De curator heeft om deze gegevens verzocht.

22-10-2020
3

De curator heeft van de bestuurder een aanvullend gedeelte van de
administratie over de jaren 2019 en 2020 ontvangen.

21-01-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-04-2020
1

Toelichting
n.v.t.

Boedelsaldo
€ 2.592,63

23-04-2020
1

€ 2.989,79

23-07-2020
2

€ 3.621,64

22-10-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode is er creditsaldo van de bankrekening van gefailleerde
ontvangen. Tevens heeft een debiteur de vordering voldaan.
€ 7.300,24
Toelichting
Eindverslag 6:
In deze verslagperiode is het saldo van de boedelrekening toegenomen na
betaling door de bestuurder binnen de gestelde termijn.

Verslagperiode

21-07-2021
6

Verslagperiode
van
24-3-2020

23-04-2020
1

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

23-07-2020
2

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

22-10-2020
3

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-01-2021
4

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

21-04-2021
5

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021

21-07-2021
6

t/m
20-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 6 min

2

6 uur 0 min

3

4 uur 32 min

4

3 uur 30 min

5

4 uur 30 min

6

4 uur 48 min

totaal

36 uur 26 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

23-04-2020
1

Gefailleerde is opgericht op 12 juni 2013. Bestuurder en enig aandeelhouder
van gefailleerde is E. du Prie Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
van E. du Prie Holding B.V. is de heer E. du Prie.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

23-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot de lopende verzekeringen.

23-04-2020
1

Voor zover de curator bekend bestonden er geen verzekeringen die nog
opgezegd dienden te w orden namens de boedel.

23-07-2020
2

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur van roerende of onroerende zaken.

1.5 Oorzaak faillissement

23-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is medio 2013 opgericht met het doel om een onderneming op het
gebied van het leveren en installeren van telefonie en overige ICT
dienstverlening op te zetten. Gefailleerde had een klantenbestand uit een
faillissement gekocht op dit gebied en w ilde mede aan de hand daarvan deze
activiteiten ontplooien. Volgens de bestuurder is een aantal klanten niet lang
daarna al vertrokken en zou deze trend zijn doorgetrokken gedurende de
crisis in de ICT branche in de jaren daarop. De bestuurder gaf aan dat hij
zichzelf als installateur en ICT-expert is gaan verhuren om de dalende
inkomsten op te vangen, doch dat zou onvoldoende zijn gew eest. Omdat er
geen zicht w as op verbetering zag het bestuur zich genoodzaakt het
faillissement aan te vragen.

23-04-2020
1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

21-01-2021
4

Verslag 5:
De curator heeft geconcludeerd dat de door het bestuur aangedragen
oorzaken van het faillissement juist en volledig zijn.

21-04-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-04-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

23-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

23-04-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

23-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

23-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

23-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.

23-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

23-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

23-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand

€ 2.359,50

totaal

€ 2.359,50

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde leverde netw erkdiensten aan haar klanten en de curator heeft
een partij gevonden die bereid is de dienstverlening van gefailleerde voort te
zetten ten behoeve van de bestaande klanten. Het klantenbestand en de nog
openstaande vorderingen op de overgenomen klanten vanaf 1 maart 2020 is
verkocht voor een bedrag van € 2.359,50 inclusief BTW . Dit bedrag is
ontvangen op de faillissementsrekening.

23-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afronding verkoop klantenbestand.

23-04-2020
1

Deze w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

23-07-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courantverhouding bestuurder

€ 3.700,00

€ 3.700,00

€ 738,55

€ 603,64

€ 4.438,55

€ 4.303,64

Prae-faillissementsdebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft aan de doorstartende partij, zoals hiervoor in 3.8 genoemd,
een deel van de debiteuren verkocht.

23-04-2020
1

Met de incasso van de debiteuren met openstaande vorderingen tot 1 maart
2020 is de curator aangevangen.
Verslag 2:
Op dit moment staan nog tw ee debiteurenvorderingen open. De curator
beraamt zich over verdere stappen.

23-07-2020
2

Verslag 3:
Met één debiteur is in deze verslagperiode discussie gevoerd over te veel in
rekening gebrachte zaken. Na overleg met de bestuurder blijkt inderdaad te
veel in rekening te zijn gebracht. Het verschuldigde van een factuur is
verminderd tot een bedrag van € 43,49 (w as oorspronkelijk € 101,54). Een
andere factuur bleek reeds betaald te zijn op de oude bankrekening van
gefailleerde voor datum faillissement en is middels het creditsaldo van de
bankrekening ontvangen op de faillissementsrekening.

22-10-2020
3

Een laatste debiteur op w ie een vordering openstaat van € 10,73 heeft tot op
heden niet gereageerd. Gezien de geringe vordering, zal de curator zijn
incassow erkzaamheden staken. Hiermede zijn de w erkzaamheden ter zake
afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetten incasso.

23-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

22-10-2020
3

Eindverslag 6:
Anders dan in verslag 3 aangegeven w as, w aren de w erkzaamheden nog
niet afgerond. Geconstateerd is door de curator dat er een rekeningcourantvordering op de bestuurder bestaat ten bedrage van € 3.700,00. De
bestuurder heeft na overleg deze vordering binnen de gestelde termijn
voldaan.

21-07-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank.
Het creditsaldo per datum faillissement ad € 117,49 is ontvangen op de
faillissementsrekening.

23-04-2020
1

22-10-2020
Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3:
In deze verslagperiode is er nog aan creditsaldo ontvangen op de
faillissementsrekening een bedrag van € 541,01.

3

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

23-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is niet gebleken.

23-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

23-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

23-04-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

23-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

23-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

23-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een partij gevonden, die vergelijkbare diensten levert als
gefailleerde, om de lopende opdrachten van gefailleerde vanaf 1 maart 2020 inclusief de daarmee gepaard gaande kosten - over te nemen.

23-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Met deze constructie zijn de klanten van gefailleerde alsmede de boedel het
meest gebaat.

23-04-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkelen verkoop opdrachtenportefeuille.

23-04-2020
1

Deze w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

23-07-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze aan
de daaraan te stellen eisen voldoet.

23-04-2020
1

De curator is nog in afw achting de meest recente financiële administratie.

22-10-2020
3

Verslag 4:
De curator is uiteindelijk in het bezit gesteld van de boekstukken over de jaren
2019 en 2020 en verricht en zet zijn onderzoek in de administratie voort.

21-01-2021
4

Eindverslag 6:
De curator heeft de bestuurder nadere vragen voorgelegd, w elke de
bestuurder heeft beantw oord. Hoew el
de administratie niet volledig bijgew erkt is ziet de curator hierin onvoldoende
aanleiding nadere acties te ondernemen.

21-07-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

over 2018: gedeponeerd
over 2017: gedeponeerd
over 2016: gedeponeerd
over 2015: gedeponeerd

op
op
op
op

28-11-2019
21-12-2018
04-10-2018
06-07-2017

23-04-2020
1

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

23-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering w egens het niet volstorten van het aandelenkapitaal is
verjaard, zodat nader onderzoek achterw ege blijft.

23-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht nader onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Eindverslag 6:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 7.1.
Overleg heeft plaatsgevonden met de bestuurder ter zake de nog bestaande
rekening-courantvordering, w elke de bestuurder binnen de gestelde termijn
heeft voldaan (zie het hiervoor gestelde sub 4.2).

7.6 Paulianeus handelen

23-04-2020
1

22-10-2020
3

21-04-2021
5

21-07-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht nader onderzoek.

23-04-2020
1

In onderzoek

22-10-2020
3

In onderzoek

21-04-2021
5

Toelichting
Dit onderzoek w ordt voortgezet.
Nee

21-07-2021
6

Toelichting
Eindverslag 6:
Daarvan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht nader onderzoek.

23-04-2020
1

Dit onderzoek w ordt voortgezet.

22-10-2020
3

Dit onderzoek w ordt voortgezet.

21-04-2021
5

Eindverslag 6:
Het onderzoek is afgerond.

21-07-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianeus handelen.

23-04-2020
1

Eindverslag 6:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

21-07-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.674,00

23-07-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting van in
totaal € 2.674,00.
€ 772,00

21-01-2021
4

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is verminderd door verrekening met een
teruggave ter zake vennootschapsbelasting 2018.
€ 3.723,00

21-04-2021
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en
vennootschapsbelasting van in totaal € 3.723,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

23-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

23-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.
2

23-04-2020
1

23-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.
€ 2.311,11
Toelichting
Tot op heden hebben tw ee crediteuren hun vordering ingediend in het
faillissement.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-04-2020
1

23-07-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.

23-04-2020
1

Eindverslag 6:
Het verzoek zal w orden gedaan het faillissement voor te dragen voor
afw ikkeling. Aan concurrente crediteuren zal geen uitkering kunnen w orden
gedaan. Er lijkt een kleine uitkering (< € 2.000,00) te kunnen w orden gedaan
aan preferente crediteuren (oneigenlijke opheffing).

21-07-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

23-04-2020
1

Eindverslag 6:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-07-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Daarvan is geen sprake.

23-04-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verder inventariseren van
diverse zaken, afronding van de verkoop van het klantenbestand, alsmede de
incasso van de vorderingen op derden. Daarnaast zal de curator zich in de
komende verslagperiode bezighouden met de w erkzaamheden hieronder
nader genoemd onder 10.4

23-04-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4

23-07-2020
2

Eindverslag 6:
De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond en zal de rechter-commissaris
verzoeken het faillissement af te w ikkelen.

21-07-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 12 maanden.

23-04-2020
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 9 maanden.

23-07-2020
2

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden.

22-10-2020
3

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 3 maanden.

21-01-2021
4

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 3 maanden.

21-04-2021
5

Eindverslag 6:
Het overleg met de bestuurder ter zake de bestuurdersaansprakelijkheid en
de rekening-courantvordering op de bestuurder heeft geresulteerd in
betaling van de vordering door de bestuurder binnen de gestelde termijn.
Tevens ziet de curator geen reden meer actie te ondernemen ten aanzien
van de bestuurdersaansprakelijkheid. De curator zal op korte termijn het
verzoek tot afw ikkeling indienen.

21-07-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- afronden verkoop klantenbestand;
- voortzetten incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-04-2020
1

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- voortzetten incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-07-2020
2

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

22-10-2020
3

- afronden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- afronden onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

21-01-2021
4

- afronden onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

21-04-2021
5

Eindverslag 6:
Verdere afw ikkeling van het faillissement.

21-07-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

