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

3
07-01-2022
F.09/21/100
NL:TZ:0000191797:F001
08-06-2021

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr C.A. de Weerdt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Senz International B.V.

08-07-2021
1

Gegevens onderneming
SENZ International B.V.
Kerkstraat 4
2242 HG W assenaar

08-07-2021
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
De exploitatie van een handelsonderneming van eigen ontw ikkelde (via
licentie) lifestyle producten zoals paraplu's en aanverw ante producten, en het
verrichten van w erkzaamheden op het gebied van productontw ikkeling en
productdesign alsmede het (laten) produceren van deze producten en (doen)
uitvoeren van marketing strategieën.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 853.793,00

€ -276.022,00

€ 599.866,00

2021

€ 24.068,46

€ -158.145,65

€ 1.345.702,41

2020

€ 372.702,55

€ -443.789,82

€ 1.221.016,21

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

08-07-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde stukken zijn verkregen uit jaarstukken en gecombineerde
Balans / W inst- en verliesrekening, w elke van failliet zijn verkregen.

08-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

08-07-2021
1

Toelichting
De w erknemers zijn op 10 juni 2021 ontslagen na de op 9 juni 2021 verkregen
machtiging door de rechter-commissaris.

Boedelsaldo
€ 4.288,52

08-07-2021
1

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is ontstaan door overboeking van het
banksaldo, betaling door een debiteur en in rekening gebrachte bankkosten.
€ 4.815,21

08-10-2021
2

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is als volgt gew ijzigd:
Ontvangsten:
- verkoop laptop
- betaling door 1 debiteur
Uitgaven:
- bankkosten boedelrekening.
€ 23.007,32
Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is als volgt gew ijzigd:
Ontvangsten:
- verkoop voorraden;
- opbrengst veiling;
- opbrengst uitkering W HOA-akkoord.
Kosten:
- bankkosten;
- kosten veilig stellen administratie.

Verslagperiode

07-01-2022
3

Verslagperiode
van
8-6-2021

08-07-2021
1

t/m
7-7-2021
van
8-7-2021

08-10-2021
2

t/m
7-10-2021
van
8-10-2021

07-01-2022
3

t/m
7-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 30 min

2

75 uur 42 min

3

7 uur 24 min

totaal

138 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 55 uur en 30 minuten besteed.

08-07-2021
1

In deze verslagperiode zijn 131 uur en 12 minuten besteed.

08-10-2021
2

In deze verslagperiode zijn 7 uur en 24 minuten besteed.
Totaal zijn 138 uur en 36 minuten besteed.

07-01-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 24 augustus 2018.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1.500,00.
De enig aandeelhouder van failliet is Stichting Administratiekantoor SENZ.
De bestuurder is de heer P.J. Albrecht.
De bestuurder van Stichting Administratiekantoor SENZ is de heer P.J. Albrecht.

08-07-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn vooralsnog geen lopende procedures bekend.

08-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Op één verzekering na (inventaris), zijn alle verzekeringen opgezegd.

08-07-2021
1

De inventarisverzekering is ook opgezegd.

08-10-2021
2

1.4 Huur
Er w ordt kantoorruimte gehuurd aan de Mijnbouw straat no. 120 te (2528 RX)
Delft.
De huur is door verhuurder opgezegd per 1 oktober 2021 in verband met
verkoop van het pand.

08-07-2021
1

De oplevering van de huurlocatie heeft op 20 september 2021
plaatsgevonden.

08-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Senz Technologies B.V. exploiteert een houdstermaatschappij, gericht op de
exploitatie en instandhouding van de aan Senz Technologies B.V. in eigendom
toebehorende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot – kort
gezegd – de Senz-stormparaplu. De Senz-stormparaplu is tijdens hun studie
aan de TU Delft ontw ikkeld door Gerard Kool, Gerw in Hoogendoorn en Philip
Hess. Zij zijn (indirect) nog steeds bij Senz Technologies B.V. betrokken.

08-07-2021
1

Senz Technologies B.V. had de verkoop en productie van de Senz-stormparaplu
op basis van een daartoe gesloten licentieovereenkomst in januari 2006
ondergebracht in haar 100%-deelneming Senz Umbrellas B.V. Senz Umbrelllas
B.V. is op 4 september 2018 in staat van faillissement verklaard (F09/18/295,
cur. mr. Bentfort van Valkenburg). De licentieovereenkomst tussen Senz
Technologies B.V. en Senz Umbrellas B.V. is als gevolg daarvan beëindigd.
Na het faillissement van Senz Umbrellas B.V. is door Senz Technologies B.V.
met Senz International B.V. (failliet) een langdurige licentieovereenkomst
gesloten. Deze licentieovereenkomst is op 20 februari 2020 door Senz
Technologies B.V. opgezegd met onmiddellijke ingang, omdat de resultaten
achterbleven. Tussen failliet en Senz Technologies B.V. zijn daarop diverse
geschillen gerezen. Op 27 november 2020 heeft de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag de vorderingen van failliet, strekkende tot voortzetting
van de licentieovereenkomst afgew ezen.
Failliet heeft in oktober 2018 de boedel van het per september 2018
gefailleerde Senz Umbrellas B.V. overgenomen, inclusief het bijna voltallige
personeel (12 FTE). Door de direct zeer hoge kosten van het personeel, te
hoge overnameprijs voor de activa, w erden er verliezen geleden, aldus failliet.
Daarnaast heeft COVID-19 failliet dubbel geraakt aldus failliet:
- COVID-19 is begonnen in China in oktober/november 2019: aangezien de
paraplu's in China w orden geproduceerd, kw am er geen aanvoer meer;
- in februari/maart 2020 kw amen de overheidsmaatregelen in Nederland en
andere Europese landen. Gevolg: de vraag viel volledig w eg terw ijl de aanvoer
inmiddels w eer op gang w as gekomen omdat China COVID-19 inmiddels onder
controle had en men w eer kon produceren.
Deze informatie is gebaseerd op informatie, verstrekt door de bestuurder.
De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
De curator is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek gestart.

07-01-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

08-07-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

08-07-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-6-2021

4

De w erknemers zijn met de op 9 juni 2021 verkregen toestemming
van de rechter-commissaris ontslagen bij brief van 10 juni 2021.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
- bespreking bestuurder;
- contact met rechter-commissaris;
- het opstellen en verzenden van ontslagbrieven;
- correspondentie en contact met w erknemers;
- correspondentie en contact met UW V;
- correspondentie en contact met bestuurder.

08-07-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bedrijfslocatie in Delft w erd gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

08-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- onderzoek kadaster.

08-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris (veiling)
Inventaris
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.721,95

€ 1.360,98

€ 225,00
€ 2.946,95

€ 1.360,98

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie in Delft is inventaris aangetroffen, bestaande uit o.a.
bureaus, tafel, (bureau)stoelen, (stelling)kasten, computerschermen, tv,
keukeninventaris.

08-07-2021
1

De curator heeft in overleg met de pandhouder een internetveiling van de
inventaris georganiseerd. De financiële afw ikkeling hiervan zal op korte termijn
plaatsvinden. Voorts is een laptop onderhands verkocht aan een voormalige
w erknemer à € 225,00.

08-10-2021
2

De veiling is inmiddels afgerond. Na aftrek van courtage resteerde een
bedrag van € 2.721,95 ex BTW . Een bedrag van € 1.360,98 ex BTW is aan de
boedel toegekomen op basis van de met de pandhouder gemaakte afspraak.
De w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

07-01-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

08-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- bezoeken bedrijfslocatie;
- informeren partijen/opkopers ivm bedrijfsmiddelen;

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 15.385,00

€ 7.688,00

totaal

€ 15.385,00

€ 7.688,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

08-07-2021
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op 2 externe locaties bevinden zich voorraden met Senz-paraplu's.

08-07-2021
1

De aangetroffen voorraad is verkocht voor een bedrag van € 15.375,00
exclusief BTW . De opbrengst staat gereserveerd op de derdengeldenrekening
van het kantoor van de curator, in afw achting van een oordeel over de
rechtsgeldigheid van de pandrechten.

08-10-2021
2

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de pandrechten niet betw ist (zie
onderdeel 5.3). De opbrengst van de verkochte voorraad is inmiddels
verdeeld. De boedel heeft een bedrag van € 7.688,00 ex BTW ter zake
ontvangen. De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- contacten met opslagbedrijven;
- bestuderen voorraadlijsten.

08-07-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Saldo bankrekening

€ 4.260,55

€ 4.260,55

totaal

€ 4.260,55

€ 4.260,55

Toelichting andere activa
Per datum faillissement bedroeg het saldo op de lopende bankrekening van
failliet € 4.260,55. Dit bedrag is op verzoek van de curator overgemaakt naar
de boedelrekening.

08-07-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- contact met bank ivm overmaken banksaldo.

08-07-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Uitkering W HOA

Opbrengst
€ 9.912,50

Debiteur

€ 33,27

Debiteur

€ 312,29

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 10.258,06

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Na het aanschrijven van de debiteuren is gebleken dat Senz International B.V.
zich beroept op pandrechten. Overleg vindt plaats.

08-07-2021
1

Gebleken is dat bijna alle debiteuren kunnen onderbouw en dat de
openstaande vorderingen niet juist zijn.
In deze verslagperiode heeft één debiteur een openstaand bedrag ad € 33,27
op de boedelrekening overgemaakt.
De debiteurenincasso bestond uit een tw eetal substantiële en een groot
aantal beperkte vorderingen. Op de beperkte vorderingen zijn na tw ee
aanmaningen geen reactie ontvangen dan w el (rechtsgeldig) verw eer gevoerd.
De curator heeft daarop besloten de incasso ten aanzien van deze debiteuren
te staken.

08-10-2021
2

Ten aanzien van de tw ee substantiële vorderingen geldt het volgende. Op een
vordering van € 13.136,81 is verw eer gevoerd. Tegen dit verw eer bestaat naar
het oordeel van de curator en de pandhouder onvoldoende w eerlegbaar
bew ijs. De incasso is derhalve gestaakt. Ten aanzien van de andere vordering
van € 36.301,75 is met goedkeuring van de rechter-commissaris een regeling
bereikt, inhoudende dat een deel van deze vordering w ordt erkend en w ordt
meegenomen in de aanbieding van een W HOA-akkoord. De curator zal de
stemming over het akkoord en de financiële afw ikkeling monitoren.
De boedel heeft inmiddels de uitkering uit het W HOA-akkoord, dat is
gehomologeerd door de rechtbank, ontvangen. Het betreft een bedrag van €
9.912,50 inclusief BTW . Een bedrag van € 7.864,46 is aan de boedel
toegekomen, het overige deel aan de pandhouder. Daarmee zijn de
w erkzaamheden afgerond.

07-01-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- bespreking bestuurder;
- aanschrijven debiteuren;
- verw erken reacties van debiteuren.

08-07-2021
1

- 2e maal aanschrijven debiteuren
- verw erken reacties van debiteuren
- correspondentie diverse partijen, w aaronder bestuurder, debiteuren
- bestuderen van stukken
- telefonisch contact met diverse partijen
- monitoren betaling 1 debiteur

08-10-2021
2

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

08-07-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij Rabobank.
De bank heeft - op verzoek van de curator - het saldo per datum faillissement
overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

08-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de curator zijn pandrechten op de voorraad, de inventaris en de
vorderingen op derden kenbaar gemaakt. Het gaat om pandrechten in eerste
rang aan de bestuurder en een holdingmaatschappij, A-Maxx Holding B.V., van
hem. In tw eede rang zijn deze pandrechten verstrekt aan Senz International
Holding B.V. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de gestelde pandrechten
in onderzoek.

08-07-2021
1

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten heeft geen
bijzonderheden opgeleverd. Inmiddels zijn de verpande goederen in overleg
met de pandhouder uitgew onnen.

07-01-2022
3

5.4 Separatistenpositie
Voor zover sprake is van een of meerdere rechtsgeldig gevestigde
pandrechten, nemen de gestelde pandhouders een separatistenpositie in.

08-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- 1e aanschrijving banken;
- contact met Rabobank;
- controle boedelrekening;
- onderzoek zekerheidsstukken.

08-07-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Exploitatie is per datum faillissement gestaakt.
De mogelijkheid om de onderneming tijdens faillissement voort te zetten is
onderzocht. Dit w as niet mogelijk, omdat de licentieovereenkomst middels een
kort gedingprocedure van failliet is afgenomen en inmiddels bij een andere
partij is ondergebracht door Senz Technologies B.V.

08-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

08-07-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft met de bestuurder van failliet gesproken en de nodige
stukken opgevraagd. Nog niet alle stukken zijn door de curator ontvangen. Het
is nog te vroeg om in dit stadium een uitspraak te doen over de mate w aarin is
voldaan aan de boekhoudplicht.

08-07-2021
1

De curator is het onderzoek naar de boekhoudplicht gestart.

07-01-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2019 zijn tijdig in 2020 gedeponeerd.

08-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

08-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2018.
De curator zal de stortingsverplichting in onderzoek nemen.

08-07-2021
1

De curator is het onderzoek gestart.

07-01-2022
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog geen oordeel.

Toelichting
De curator is het onderzoek gestart.

08-07-2021
1

07-01-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog geen oordeel.
Nee

08-07-2021
1

07-01-2022
3

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen voor pauliauneus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek zal komende verslagperiodes w orden voortgezet.

07-01-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek

8. Crediteuren

07-01-2022
3

8.1 Boedelvorderingen
€ 94,38

08-07-2021
1

Toelichting
Er is in deze verslagperiode één boedelvordering ingediend.
Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.
Huur: P.M.
€ 47.796,32

08-10-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend voor een bedrag van €
47.701,94.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 223.582,00

08-07-2021
1

Toelichting
Tot op heden is door de Belastingdienst een preferente vordering ingediend
tot een totaal van € 223.582,00.
€ 223.950,00

08-10-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog een aanvullende vordering ingediend van €
368,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 37.236,62

08-07-2021
1

08-10-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 37.236,62.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van gebleken.
€ 5.233,03
Toelichting
Eén w erkneemster heeft een vordering ingediend, w elke niet onder de
garantstellingsregeling valt van het UW V valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-07-2021
1

07-01-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

08-07-2021
1

Toelichting
Tot en met deze verslagperiode hebben 5 crediteuren hun vordering in het
faillissement ingediend.
11

08-10-2021
2

Toelichting
In deze verslagperiode hebben 6 crediteuren een vordering ingediend,
w aardoor het totaal aantal concurrente crediteuren op 11 komt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 89.133,78

08-07-2021
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€ 170.733,60

08-10-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niets over te zeggen.

08-07-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- bespreking bestuurder;
- beoordelen stukken;
- contact verhuurder;
- contact en aanschrijven crediteuren;
- verw erken post;
- bevestiging van vorderingen;
- opstellen crediteurenlijst.

08-07-2021
1

- Correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren
- Verw erken post
- Bevestiging van vorderingen
- Aanpassen crediteurenlijst

08-10-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

08-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- bespreking bestuurder.

08-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperioden zullen de navolgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- verkoop voorraden;
- verkoop inventaris;
- onderzoek zekerheden;
- incasseren debiteuren;
- opleveren bedrijfslocatie;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventariseren crediteuren en debiteuren;
- rechtsmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

08-07-2021
1

De curator zal de volgende w erkzaamheden voortzetten:
- afw ikkeling verkoop activa
- onderzoek zekerheden
- monitoren betaling laatste debiteur
- onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheidsonderzoek
- inventariseren crediteuren
- afw ikkeling faillissement

08-10-2021
2

- onderzoek oorzaken/rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling faillissement.

07-01-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel.

08-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022

07-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2021
1

