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Algemene gegevens
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Gegevens onderneming
Vanw ege hun onderlinge verw evenheid w ordt in dit verslag met goedvinden
van de rechter-commissaris geconsolideerd verslag gedaan over de afw ikkeling
van de volgende faillissementen:
1.
2.
3.
4.
5.

A.D.A.M. B.V. (F.09/21/64), KvK-nummer 71686509, hierna: “ADAM”;
Kijkshop.nl B.V. (F.09/21/48), KvK-nummer 05073492, hierna: “Kijkshop”;
DirectSale B.V. (F.09/21/49), KvK-nummer 08097140, hierna: “Directsale”;
PlazaSale B.V. (F.09/21/50), KvK-nummer 70567921, hierna: “Plazasale”;
Lumi Plaza B.V. (F.09/21/51), KvK-nummer 70596913, hierna:
“Lumiplaza”.

De hierboven genoemde vennootschappen w orden hierna tezamen aangeduid
als: "Kijkshop cs" of “gefailleerden”. De vennootschappen sub 2-5 w orden
hierna ook w el aangeduid als: de “w erkmaatschappijen”.
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar
kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Kijkshop c.s. exploiteerde w ebshops w aarop een breed scala aan producten
w erd verkocht aan consumenten in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk
via het principe van ‘drop shipping’. Dat w il zeggen dat Kijkshop c.s. de in de
w ebshops verkochte goederen op het moment van bestelling door de
consument, inkocht bij de leverancier, w aarna de goederen rechtstreeks vanuit
het magazijn van de leverancier w erden verstuurd naar de consument.
Directsale exploiteerde een w ebshop via de portal https://directsale.nl/
Kijkshop exploiteerde haar w ebshop via de portal https://kijkshop.nl/
Plazasale verkocht producten via diverse ‘plaza's’ (Bol.com, Blokker, Real,
FNAC, etc.) en exploiteerde de portal https://plazasale.eu/
Lumiplaza verkocht specifiek verlichtingsproducten van het merk Eglo via
eerdergenoemde ‘plaza's’.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
A.D.A.M. B.V.:
Jaar: 2019
Omzet: € 0
W inst en verlies: € 505 (verlies)
Balanstotaal: € 74.189
Jaar: 2020
Omzet: € 0
W inst en verlies: € 713.294 (verlies)
Balanstotaal: € 12.686.412
Kijkshop.nl B.V.:
Jaar: 2019
Omzet: € 60.282
W inst en verlies: € 60.281 (w inst)
Balanstotaal: € 73.000
Jaar: 2020
Omzet: € 13.968.384
W inst en verlies: € 13.968.373 (w inst)
Balanstotaal: € 16.964.821
DirectSale B.V.:
Jaar: 2019
Omzet: € 8.127.729
W inst en verlies: € 2.611.397 (verlies)
Balanstotaal: € 14.195.519
Jaar: 2020
Omzet: € 5.898.583
W inst en verlies: € 21.610.100 (verlies)
Balanstotaal: € 28.182.188
PlazaSale B.V.:
Jaar: 2019
Omzet: € 2.502.509
W inst en verlies: € 2.465.463 (w inst)
Balanstotaal: € 6.407.902
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Jaar: 2020
Omzet: € 5.992.232
W inst en verlies: € 5.992.124 (w inst)
Balanstotaal: € 13.647.462
Lumi Plaza B.V.:
Jaar: 2019
Omzet: € 0
W inst en verlies: € 3.132 (verlies)
Balanstotaal: € 244.905
Jaar: 2020
Omzet: € 15.996
W inst en verlies: € 25.495 (verlies)
Balanstotaal: € 270.400
De hier opgenomen cijfers zijn afkomstig uit de Exact Online administratie van
gefailleerden. Jaarrekeningen over de boekjaren 2018, 2019 en 2020 zijn –
voor zover de curator thans bekend – niet opgesteld.

Gemiddeld aantal personeelsleden
25
Toelichting
Zie paragraaf 2 van het verslag.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 125.504,09

29-07-2021
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Toelichting
Er dient nog een afrekening met de bank hierover plaats te vinden; zie ook
hoofdstuk 3 en 5.

€ 93.151,55

04-11-2021
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Toelichting
De afrekening met de bank heeft inmiddels plaatsgevonden en is verw erkt in
voornoemd saldo, zie voor een toelichting hoofdstuk 7 en bijgevoegd financieel
verslag.

€ 119.961,59

04-02-2022
4

€ 119.943,64

04-05-2022
5

€ 147.412,38

04-08-2022
6

€ 169.892,25

04-11-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van

29-04-2021
1

30-3-2021
t/m
22-4-2021
van

29-07-2021
2

23-4-2021
t/m
29-7-2021
van

04-11-2021
3

30-7-2021
t/m
30-10-2021
van

04-02-2022
4

31-10-2021
t/m
4-2-2022
van

04-05-2022
5

5-2-2022
t/m
3-5-2022
van

04-08-2022
6

3-5-2022
t/m
31-7-2022
van
1-8-2022
t/m
28-10-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

313 uur 36 min

2

228 uur 48 min

3

93 uur 0 min

4

64 uur 36 min

5

11 uur 6 min

6

6 uur 42 min

7

119 uur 6 min

totaal

836 uur 54 min

Toelichting bestede uren
RW V: 277:30
TKB: 36:06
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Totaal van alle faillissementen
A.D.A.M. B.V.
RW V: 35:54 uur
TKB: 02:18 uur
DirectSale B.V.
RW V: 208:06 uur
TKB: 24:06 uur
Kijkshop.nl B.V.
RW V: 28:24 uur
TKB: 02:12 uur
LumiPlaza B.V.
RW V: 0:54 uur
TKB: 01:48 uur
PlazaSale B.V.
RW V: 04:12 uur
TKB: 05:42 uur
Bestede uren in verslagperiode:
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 199:18 uur
TKB: 29:30 uur
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Bestede uren totaal:
A.D.A.M. B.V.
RW V: 476:54 uur
TKB: 99:54 uur
Bestede uren in verslagperiode:
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 88:18 uur
TKB: 04:42 uur
Bestede uren totaal:
A.D.A.M. B.V.
RW V: 323:30 uur
TKB: 70:48 uur

04-11-2021
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Bestede uren in verslagperiode:
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 44:48 uur
TKB: 19:48 uur

04-02-2022
4

Bestede uren totaal:
RW V: 380:12 uur
TKB: 90:36 uur
Bestede uren in verslagperiode:
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 3:36 uur
TKB: 7:30 uur

04-05-2022
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Bestede uren totaal:
383:48 uur RW V
98:10 uur TKB
Bestede uren in verslagperiode:
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 3:24 uur
TKB: 3:18 uur

04-08-2022
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Bestede uren totaal:
387:12 uur RW V
101:24 uur TKB
Bestede uren in verslagperiode: 9:42 uur
A.D.A.M. B.V. geconsolideerde uren
RW V: 4:12 uur
TKB: 5:30 uur
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Bestede uren totaal geconsolideerd:
730:00 uur RW V
106:54 uur TKB
In het totaal zijn in deze opgave ook de uren van de andere
vennootschappen meegenomen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Kijkshop, Directsale, Plazasale en Lumiplaza zijn dochtervennootschappen van
ADAM. De aandelen van ADAM zijn verdeeld over drie aandeelhouders.
Bestuurder van de gefailleerde vennootschappen is Platform Holding B.V., de
persoonlijke holding van de heer K. van den Bosch.

29-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures, volgens opgave van het bestuur.

29-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Directsale heeft autoverzekeringen afgesloten voor vijf voertuigen en een
aansprakelijkheidsverzekering (AVB). De AVB is beëindigd. Ten aanzien van de
autoverzekeringen heeft de curator aangegeven de overeenkomst niet
gestand te zullen doen.
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De aansprakelijkheidsverzekering (AVB) w as via de Rabobank afgesloten bij
Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden heeft bevestigd dat de
verzekering is geroyeerd per 30 maart 2021. Nationale Nederlanden is
verzocht de restitutie van teveel betaalde premie over te maken naar de
faillissementsrekening.
De autoverzekeringen w aren afgesloten bij Interpolis, eveneens via de
Rabobank als tussenpersoon. De vrijw aringsbew ijzen van de kentekens zijn
naar de Rabobank toegestuurd. Naar aanleiding daarvan zijn alle polissen
beëindigd.
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De restitutie van teveel betaalde verzekeringspremie van de
aansprakelijkheidsverzekering ad. € 703,38 is op 28 juli 2021 via de Rabobank
ontvangen op de faillissementsrekening.

04-11-2021
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1.4 Huur
Er liep een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte aan de W inkelhof 1 te
Leiderdorp. Deze overeenkomst is reeds voor faillissement met w ederzijds
goedvinden beëindigd.
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Aangezien de huurovereenkomst reeds voor faillissement w as beëindigd, heeft
de curator het pand zo spoedig mogelijk leeg gemaakt en opgeleverd aan de
eigenaar van het pand. Nadat de personeelsleden in staat w aren gesteld om
persoonlijke eigendommen op te halen, is op 30 april 2021, de in het pand
aanw ezige voorraad verw ijderd. Op 11 mei 2021 is het pand opgeleverd aan
de verhuurder.

29-07-2021
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is het faillissement veroorzaakt door liquiditeitsproblemen
in verband met de snelle groei van de onderneming. Er zou tot eind 2020 w inst
zijn gemaakt volgens (interne) rapportages van de in 2019 aangetrokken
financieel directeur van gefailleerden. Begin 2021 heeft een onderzoek
plaatsgevonden door een (beoogde) investeerder, w aaruit naar voren zou zijn
gekomen dat er al geruime tijd verlies w erd geleden. De financieel directeur
heeft zich vervolgens ziekgemeld en heeft daarbij, volgens opgave van het
bestuur, administratieve bescheiden van de vennootschappen verduisterd. De
financieel directeur zelf ontkent dit. De investeerder is afgehaakt en kort
daarna – begin maart 2021 - is besloten de activiteiten te staken.
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De curator heeft vastgesteld dat uit de boekhouding niet blijkt dat er tot eind
2020 w inst is gemaakt; de w insten en verliezen van de afzonderlijke
vennootschappen salderend, zou er een verlies zijn geleden van omstreeks 2
miljoen euro. De curator plaatst bovendien voorshands vraagtekens bij de
aangevoerde oorzaak en de omvang van de liquiditeitsproblemen. Dit gezien
het feit dat er een beperkte financieringsbehoefte zou moeten zijn, in verband
met de (hiervoor beschreven) opzet van de activiteiten: er behoefde immers
geen voorraad te w orden voorgefinancierd. Uit de tot op heden ingediende
vorderingen, blijkt dat dat er alleen aan leverancierskrediet al meer dan 2
miljoen is verstrekt, naast een bancair krediet van 1 miljoen euro. De curator
verricht nader onderzoek.
De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement in
de onderhavige verslagperiode. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van het
verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25
Toelichting
ADAM: 7
Directsale: 18
Toelichting
Er w aren per faillissementsdatum 25 personeelsleden w erkzaam. De
nettosalarissen van het personeel w aren betaald tot en met februari 2021.
Uit de personeelsadministratie bleek dat 18 contracten op naam stonden van
Directsale als w erkgever. Op 31 maart 2021 machtiging verkregen van de
rechter-commissaris om het ontslag aan te zeggen aan de betreffende
personeelsleden. De overige 7 contracten vermelden ADAM als w erkgever.
W egens onduidelijkheden in de personeelsadministratie is zekerheidshalve op
31 maart 2021 een melding aan de vakbonden gedaan in het kader van W et
melding collectief ontslag. Van de aangeschreven vakbonden heeft één partij
gereageerd en aangegeven af te zien van de mogelijkheid geraadpleegd te
w orden omtrent het voornemen. Van de overige vakbonden is geen reactie
ontvangen.
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Zekerheidshalve is voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst op
naam van ADAM op 1 april 2021 een aanvullende machtiging van de rechtercommissaris gevraagd en verkregen tot ontslag. Alle 25 personeelsleden zijn
vervolgens – voor zover in dienst van een van de w erkmaatschappijen –
ontslagen.
Nadat ADAM failliet is verklaard op 13 april 2021, zijn de 7 personeelsleden met
een arbeidsovereenkomst met A.D.A.M. B.V. op dezelfde dag met machtiging
van de rechter-commissaris ontslagen.
Nadat personeelsleden met contracten op naam van de w erkmaatschappijen
het standpunt innamen in dienst te zijn van ADAM, zijn de 18 w erknemers op
de loonlijst van Directsale op 23 april 2021 met machtiging van de rechtercommissaris van dezelfde datum nogmaals ontslagen namens ADAM.
Het faillissement van de vennootschappen en alle ontslagaanzeggingen zijn
gemeld bij het UW V. In verband met de aangepaste w erkw ijze van het UW V
als gevolg van de uitbraak van het Covid virus heeft er geen gezamenlijke
intake plaatsgevonden, maar zijn alle w erknemers individueel geïnformeerd
door het UW V over de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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25
Toelichting
Er w aren gemiddeld in totaal 25 personeelsleden w erkzaam voor de
gefailleerde vennootschappen

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-4-2021

20

Aan 18 personeelsleden is namens
Directsale/Kijkshop/Lumiplaza/Plazasale ontslag aangezegd,
alsmede aan de tw ee middellijk bestuurders

1-4-2021

7

Aan de overige personeelsleden met een arbeidsovereenkomst
met A.D.A.M. B.V. is namens
Directsale/Kijkshop/Lumiplaza/Plazasale zekerhiedshalve ontslag
aangezegd

13-4-2021

7

De personeelsleden van A.D.A.M. B.V. zijn namens A.D.A.M. B.V.
ontslag aangezegd

23-4-2021

18

De personeelsleden van DirectSale/Kijkshop/Lumiplaza/Plazasale
zijn zekerheidshalve namens A.D.A.M. B.V. ontslag aangezegd

totaal

52

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie personeel en onderzoek w erkgeverschap, opvragen informatie
bij bestuur, correspondentie UW V, vakbonden en personeelsleden.
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De personeelsleden zijn in gelegenheid gesteld persoonlijke eigendommen af
te halen op de voormalige bedrijfslocatie in Leiderdorp. Daarnaast heeft
aanvullende correspondentie plaatsgevonden met een aantal personeelsleden
en het UW V terzake o.a. de afw ikkeling van de loongarantieregeling, overname
van opgebouw de schadevrije jaren en het inleveren van de bedrijfslaptops.

29-07-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris W inkelhof Leiderdorp
Porsche Cayenne

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.000,00
€ 26.641,08

€ 0,00

€ 32.641,08

€ 0,00

Gerepareerde laptop
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris
In de voormalige bedrijfsruimte van gefailleerden aan de W inkelhof te
Leiderdorp, is een kantoorinventaris aangetroffen. Deze is getaxeerd door
makelaarskantoor Puper op een liquidatiew aarde van EUR 4.950 en een
onderhandse verkoopw aarde van EUR 9.750. De verhuurder heeft een bieding
uitgebracht ad EUR 6.000,-, exclusief BTW op de gehele inventaris. De
onderhandse verkoop is door de rechter-commissaris goedgekeurd op 20 april
2021.
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Porsche
Het betreft de auto w aarin de bestuurder reed. Rabobank heeft de auto daags
na faillissement in vuistpand genomen en ter veiling aangeboden aan
Troostw ijk / BVA. De opbrengst ervan is nog niet bekend.
De Porsche Cayenne is in opdracht van de pandhouder, de Rabobank, geveild
en heeft netto € 26.641,08 opgebracht. De Rabobank heeft de opbrengst in
mindering van haar vordering gebracht.
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Tussen de aangetroffen bedrijfsmiddelen bevond zich een gerepareerde
laptop. De vermoedelijke eigenaar is aangeschreven, maar deze persoon heeft
de laptop niet geclaimd. Er hebben zich ook geen anderen gemeld. De laptop
zal dan ook ten behoeve van de boedel w orden geveild.
Daarnaast diende een personeelslid nog een bedrijfslaptop in te leveren. Het
betreffende personeelslid heeft de laptop aangetekend, doch onverzekerd,
opgestuurd naar het kantoor van de curator. Post.nl heeft laten w eten dat de
laptop in het bezorgproces verloren is gegaan en op basis van de
overeengekomen w ijze van verzenden niet gehouden is tot vergoeding van de
w aarde van de laptop. De curator beschouw t de laptop dan ook als verloren.

04-11-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris is verpand aan Rabobank; de curator heeft de opbrengst
opgeëist met een beroep op artikel 21 Invorderingsw et en artikel 57 lid 3
Faillissementsw et.

29-04-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en verkoop.
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Correspondentie bank en leasemaatschappij

29-07-2021
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Onderzoek eigendom gerepareerde laptop, correspondentie voormalig
personeelslid en post.nl.

04-11-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Retour gezonden producten BuyBay

€ 32.846,25

Retour gezonden producten Leiderdorp

€ 22.902,00

totaal

€ 55.748,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerden hielden geen voorraden aan; orders w erden via ‘direct shipment’
/ ‘dropshipping’ afgehandeld (zie ook hiervoor onder de toelichting van de
activiteiten).
W el w erd door consumenten veelvuldig gebruik gemaakt van het recht om via
internet verkochte goederen retour te zenden.
DirectSale heeft - mede ten behoeve van de overige gefailleerde
vennootschappen- een overeenkomst gesloten met BuyBay BV. De producten
w erden door de consument met een - van gefailleerden afkomstig - retourlabel
aan BuyBay gezonden; BuyBay beoordeelt de kw aliteit van de door haar
ontvangen producten ('grading') en maakt ze w eer geschikt voor doorverkoop.
Ook het verkopen van de producten w ordt door BuyBay gedaan; zodra er een
product w ordt verkocht, komt er een ABC-transactie tot stand: BuyBay koopt
het van - in dit geval - DirectSale - en verkoopt door aan de consument.
BuyBay had per 1 april 2021, volgens hun eigen administratie, 627 producten
van Kijkshop c.s. in hun systeem zitten.
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Daarnaast is er een beperkte hoeveelheid retour gezonden goederen
aangetroffen in de bedrijfsruimte te Leiderdorp en bij de transporteur.
De bank claimt een pandrecht op de voorraden. Dit pandrecht is gevestigd op
11 maart 2021, nadat de activiteiten w aren gestaakt, de bank het krediet had
opgezegd en omtrent de afw ikkeling een bespreking tussen het bestuur en de
bank had plaatsgevonden. De curator heeft dit pandrecht vernietigd met een
beroep op het samenspanningscriterium van artikel 47 Faillissementsw et.
De curator heeft vervolgens goedkeuring verkregen van de rechtercommissaris op 8 april 2021 om de bij BuyBay aanw ezige goederen
onderhands door BuyBay te laten verkopen volgens de reguliere - tussen
BuyBay en DirectSale overeengekomen – w erkw ijze.
Rabobank heeft de rechtsgeldigheid van de door de curator ingeroepen
vernietiging betw ist. Ter zake is tussen partijen een regeling getroffen (zie
verder sub 7.6).
Op basis van deze afspraak w orden de opbrengsten van de voorraden – na
aftrek van de bijzondere executiekosten - bij helfte gedeeld tussen Rabobank
en de boedel.
De retour gezonden goederen in Leiderdorp en bij de transporteur zullen via
Puper w orden verkocht (w w w .puper.nl).
Voorraad deel 1 BuyBay
De bij BuyBay aanw ezige voorraad is volgens reguliere w erkw ijze onderhands
verkocht w aarbij 10% in mindering w ordt gebracht op de opbrengst als
voorziening voor mogelijke defecten en retouren. De netto opbrengst ad €
32.846,25 inclusief BTW is overgemaakt naar de bij de Rabobank aangehouden
bedrijfsrekening en maakt onderdeel uit van de tussen de Rabobank en de
boedel te verdelen gelden.
Voorraad deel 2 Puper
De bij de transporteur bevindende goederen zijn na betaling van de
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openstaande facturen ad. € 1.038,71 vrijgegeven en naar Puper
getransporteerd. De goederen in Leiderdorp zijn ter plaatse opgehaald door
Puper. Het totaal is verdeeld over kavels per veiling te koop aangeboden. Het
geheel heeft bruto € 22.902,88 opgebracht. Na aftrek van taxatie- en
veilingkosten bedraagt de netto opbrengst € 15.835,51. De netto opbrengst is
ontvangen op de faillissementsrekening. Ook deze opbrengst zal w orden
meegenomen in de afrekening tussen de Rabobank en de boedel. Er is
evenw el één factuur met veilingw aarde ad EUR 842,- door een veilingkoper
onbetaald gelaten (terw ijl deze al w el in de afrekening met de boedel w as
meegenomen) en deze zal opnieuw w orden geveild. Nadat dit is afgew ikkeld
en ook alle leaseobjecten zijn verkocht, zal met de bank w orden afgerekend.
Met de Rabobank is geheel afgerekend; zie voor een toelichting onder
hoofdstuk 7.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie van de goederen, taxatie van de goederen in Leiderdorp,
contacten met diverse belanghebbenden.
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Correspondentie Rabobank, BuyBay en Puper, financiële afw ikkeling verkoop
voorraden, correspondentie rechter-commissaris.
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Correspondentie Rabobank inzake afrekening.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intellectuele eigendomsrechten / goodw ill

€ 102.994,25

totaal

€ 102.994,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De intellectuele eigendomsrechten bestaan uit merkrechten, domein- en
handelsnamen, (mogelijkerw ijs) auteurs- en databaserechten en de aan de
voorgaande rechten verbonden goodw ill.
Onder meer betreft het merkrechten van de voormalige Kijkshop-groep,
w aarvan een aantal vennootschappen in 2018 zijn gefailleerd. Directsale heeft
deze merkrechten in 2019 gekocht van Kijk IP B.V.
Uit het merkenregister bleek dat deze merken niet op naam van (een van)
gefailleerden staan geregistreerd. Deze bleken nog steeds op naam te staan
van Kijk IP B.V. Laatstgenoemde vennootschap maakte deel uit van de
voormalige “Kijkshop” groep, maar deze vennootschap w as niet betrokken in
het faillissement van de voormalige “Kijkshop” groep in 2018, zo is bevestigd
door de curatoren die deze faillissementen behandelen. Kijk IP B.V. is intussen
omgedoopt in MLT Nederland B.V. Kijk IP/MLT heeft bevestigd dat zij de
merkrechten van de voormalige Kijkshop groep inderdaad heeft overgedragen
aan DirectSale B.V. Kennelijk w as deze overdracht per abuis nog niet
geregistreerd. Kijk IP/MLT heeft verklaard mee te zullen w erken aan de
uitvoering van de registratiew ijziging en heeft intussen een daartoe bestemde
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akte ontvangen, ondertekend en aan de boedel geretourneerd. Een
merkengemachtigde is intussen opdracht gegeven de overdracht te doen
verw erken in het BOIP.
Ook op de intellectuele eigendomsrechten heeft de bank op 11 maart 2021
een pandrecht gevestigd, nadat de activiteiten w aren gestaakt, de bank het
krediet had opgezegd en omtrent de afw ikkeling een bespreking tussen het
bestuur en de bank had plaatsgevonden. Na de bespreking op 10 maart 2021
heeft de bank een nieuw e pandakte opgemaakt en ter ondertekening aan
bestuurder gezonden, w elke deze akte omgaand getekend retour heeft
gestuurd. De curator heeft dit pandrecht vernietigd met een beroep op het
samenspanningscriterium van artikel 47 Faillissementsw et.
De bank heeft – bij het indienen van haar vorderingen – geen melding
gemaakt van haar pandrecht op intellectuele eigendomsrechten; het blijkt
bovendien niet uit de pandakte zelf, aangezien daarin w ordt gesproken over
de bedrijfsmiddelen. In de nieuw ste versie van de verpandingsvoorw aarden
van Rabobank, blijken onder de bedrijfsmiddelen mede de intellectuele
eigendomsrechten te w orden geschaard. Pas na enkele w eken is dit duidelijk
gew orden. Op dat moment w aren er door de curator al veel w erkzaamheden
verricht, w aarvoor de bank een - voor de curator niet aanvaardbare boedelbijdrage voorstelde. De curator heeft de bank een termijn ex artikel 58
lid 1 Faillissementsw et gesteld van een maand, aangezien de curator van
mening is dat de bank – door te verzuimen haar rechten nadrukkelijk te
melden en met de curator overleg te plegen omtrent de w ijze van executie –
heeft getalmd met het uitoefenen van haar rechten als separatist. Daarbij
speelt een rol dat de w aarde van de rechten snel daalt, aangezien deze
w aarde mede afhangt van de ‘ranking’ van de domeinen in zoekmachines en
dergelijke. De bank heeft gedreigd met een procedure ex artikel 69
Faillissementsw et, teneinde de curator te dw ingen om de termijnstelling in te
trekken. Voorts heeft de bank gedreigd met verkoop van de rechten voor een
veel lager bedrag dan de door de boedel te realiseren opbrengst.
De curator heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat een deel van de
voor overdracht vatbare rechten van intellectuele eigendom (handelsnamen)
alleen in combinatie met de goodw ill van het bedrijf kunnen w orden verkocht.
Ook ter zake van dit geschil is tussen partijen een regeling getroffen, w aarbij
de opbrengsten van de verkoop van alle rechten na aftrek van de bijzondere
executiekosten bij helfte w orden gedeeld. Zie verder sub 7.6.
De onderhandelingen omtrent verkoop van de rechten bevinden zich in een
afrondend stadium.
Met de hoogste drie bieders is nader onderhandeld w aarna de curator
uiteindelijk met de hoogste bieder in zee is gegaan: het uitgebrachte
onderhandse bod van € 102.500,- is geaccepteerd. Conform de met de
Rabobank als pandhouder gemaakte afspraken zal de opbrengst tussen de
Rabobank en de boedel in tw ee gelijke delen w orden gedeeld. De
voorw aarden van de transactie zijn uitgew erkt en vastgelegd in een
schriftelijke activaovereenkomst. De activaovereenkomst is gedeeld met de
Rabobank en de Rabobank heeft ingestemd met de voorw aarden van de
verkoop. Machtiging voor de overdracht van de IE-rechten is op 12 mei 2021
verleend door de rechter-commissaris. De gemaakte kosten voor juiste
registratie van de merkrechten en om de domeinnamen te handhaven
bedragen in totaal € 937,75.
Aangezien de betaling van de koopsom langer op zich heeft laten w achten dan

29-07-2021
2

afgesproken, heeft de curator aanspraak gemaakt op de w ettelijke rente ex.
art. 6:119a Fw . De verkoopsom plus rente ad. in totaal € 102.994,25 is op 4
juni 2021 ontvangen op de faillissementsrekening.
Begin september 2021 is een bevestiging ontvangen van het Benelux
merkenregister dat de overdracht van de merknamen van de Kijkshop-groep is
verw erkt in het register per 8 juli 2021.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De intellectuele eigendomsrechten zijn geïnventariseerd, w aarbij ook aandacht
is besteed aan de met deze rechten samenhangende elementen, zoals de
‘backlinks’ en informatie van google analytics. Er is een informatiememorandum
gemaakt w aarin alle bekende rechten zijn opgenomen. Dit memorandum is ter
beschikking gesteld aan een veertigtal geïnteresseerde partijen, nadat deze
een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. Op basis van dit
memorandum zijn indicatieve biedingen uitgebracht, w aarna met de beste drie
bieder is door onderhandeld.
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Nadere onderhandeling met hoogste bieders, opstellen en ondertekenen
activaovereenkomst, correspondentie pandhouder en rechter-commissaris,
berekenen en in rekening brengen w ettelijke rente, monitoren ontvangst
koopsom, afw ikkelen overdracht IE-rechten.
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Afw ikkelen registratie overdracht merknamen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
BuyBay
Handelsdebiteuren Kijkshop volgens
financiële administratie

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 87.067,98
€ 10.392.562,00

Handelsdebiteuren Lumiplaza volgens
financiële administratie

€ 80.919,00

Handelsdebiteuren Plazasale volgens
financiële administratie

€ 11.453.036,00

Handelsdebiteuren Directsale volgens
financiële administratie

€ 11.708.139,00

totaal

€ 33.721.723,98

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Toelichting debiteuren
In het overzicht staat een vordering op BuyBay; deze vordering is door BuyBay
zelf opgegeven.
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Volgens de administraties van gefailleerden staan de bedragen open, zoals in
de onderste vier regels van het overzicht aangegeven. In de administratie van
Directsale staat op een tussenrekening ‘diverse betaalproviders’ een bedrag
ad € 15.568.777,- credit geboekt, w aarmee het saldo van de debiteuren en
ontvangsten in Directsale uitkomt op € 3.860.638 negatief. De curator gaat er
voorshands vanuit dat de betalingen niet zijn afgeboekt op de
debiteurenposities in de juiste vennootschap. Er valt dan ook aan de hand van
financiële administratie geen inzicht te krijgen in de actuele stand van de
vorderingen op derden.
Het zicht op de hoogte en het verloop van vorderingen op derden w ordt verder
vertroebeld door een financieringsconstructie die door de aandeelhouders en
de voormalige financieel directeur begin 2020 is opgezet. Zij hebben
gezamenlijk de besloten vennootschap PlazaFund B.V. (‘Plazafund') opgericht.
Plazafund ‘bevoorschotte’ de debiteurenvorderingen van de
w erkmaatschappijen; betalingen door de ‘plaza's’ vonden in dat kader plaats
op de bankrekening van Plazafund.
De bank heeft een pandrecht op de debiteuren en heeft dit reeds voor
faillissement via het door haar ingeschakelde uitw inningskantoor Alcore,
openbaar gemaakt aan een vijftal partijen die (mogelijk) nog gelden schuldig
zijn aan Kijkshop cs. Het pandrecht van Rabobank op de vorderingen van
gefailleerden op derden is gevestigd bij het aangaan van de kredietrelatie in
2018 en w ordt door de curator erkend.
De bank geeft aan tot op heden nog niets te hebben geïncasseerd.
Vordering op BuyBay
BuyBay heeft de opbrengst van voor faillissement verkochte goederen, onder
aftrek van een beperkte voorziening voor retouren en defecten, overgemaakt
naar de bedrijfsrekening bij de Rabobank. In totaal gaat het om een bedrag
van € 80.973,22. De bank heeft het bedrag verrekend met haar vordering; de
vordering w as rechtsgeldig aan de bank verpand en maakt dan ook geen
onderdeel uit van de regeling met de bank.
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Overige handelsvorderingen
Naar de status en omvang van de overige vorderingen w ordt nog nader
onderzoek verricht. Zie ook hoofdstuk 7 voor een toelichting op het geschil met
IN3.
Overige handelsvorderingen
Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 7.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren en ondersteuning van de bank bij incasso.
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Onderzoek debiteuren, correspondentie Rabobank, BuyBay, (advocaat van) In3
en rechter-commissaris, bestuderen ontvangen gegevens.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 977.272,97
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft op 1 november 2018 aan Kijkshop c.s. een BMKB-krediet
verstrekt ad EUR 250.000,-, met als zekerheden pandrechten op vorderingen,
transportmiddelen en inventaris van Kijkshop c.s. Door de heren Van den
Bosch en DiBella zijn borgtochten afgegeven ten bedrage van respectievelijk
EUR 187.500,- en EUR 62.500,-, naast de staatsgarantie.
Op 18 maart 2020 is door de bank een aanvullend krediet verstrekt ad EUR
750.000,-, met als (aanvullende) zekerheid een borgtocht van de heer Van den
Bosch ad EUR 750.000,-.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Er w erden vier auto's gelaeased (financial lease op basis van
eigendomsvoorbehoud, oftew el huurkoop). De leasecontracten zijn beëindigd
en de auto's zijn door de leasemaatschappijen opgehaald.
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Naar verw achting is er sprake van een overw aarde ex artikel 7:92 BW in een
of meerdere van deze huurkoopcontracten. De curator en de bank zijn het
oneens over de vraag aan w ie deze toekomt. De bank meent daarop van
rechtsw ege – krachtens substitutie – een pandrecht te verkrijgen. De curator
is van mening dat er geen pandrecht van de bank op de eigendom van
voertuigen tot stand komt, nu de leasemaatschappijen de objecten hebben
teruggenomen w egens beëindiging van de contracten. Er kan dus geen
pandrecht van de bank op de eigendom van de voertuigen zelf meer ontstaan,
zodat substitutie alleen om die reden al niet aan de orde is. De
overbedelingsvordering ontstaat niet rechtstreeks uit een bestaande
rechtsverhouding ex artikel 3:239 BW , ingevolge het door de Hoge Raad
bepaalde in HR 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN9463 (ING/Nederend
q.q.).
Ook ter zake van dit geschil is een regeling getroffen tussen de boedel en de
Rabobank, w aarbij de eventuele overw aarden bij helfte w orden gedeeld
Bij de verkoop van de I-Jaguar met kenteken XF-375-S is een meeropbrengst
van € 232,90 gerealiseerd. Van dit bedrag komt –gelet op de gemaakte
afspraken- de helft toe aan de Rabobank.
De bij het voertuig betrokken leasemaatschappij heeft de nodige tijd getalmd
in het ophalen van het voertuig w aardoor er extra inspanningen zijn verricht
om het ophalen te bew erkstelligen. De leasemaatschappij heeft ter vergoeding
van de extra door de curator gemaakte kosten een boedelbijdrage betaald van
€ 1.000,- ex btw .
De Porsche Cayenne is door de Rabobank als pandhouder zelf verkocht. Van
de overige voertuigen is de curator nog in afw achting van de eindafrekening.
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Er is nog geen eindafrekening ontvangen van de overige voertuigen. De
afrekening zal nogmaals w orden opgevraagd bij de betrokken
leasemaatschappij.
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Er zijn afrekeningen ontvangen van 2 van de 3 leasemaatschappijen. De
curator overw eegt tegen de derde maatschappij een klacht in te dienen bij
Kifid w egens de w ijze w aarop de afw ikkelingen van de contracten plaatsvindt.
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Onder dreiging van (rechts)maatregelen is ook van de laatste
leasemaatschappij een afrekening ontvangen. Blijkens de meegezonden
bew ijsstukken is er geen overw aarde op het object gerealiseerd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De zekerheden van de bank zijn hiervoor reeds aan de orde gew eest. Kort
samengevat gaat het om pandrechten op vorderingen op derden,
transportmiddelen en inventaris, w elke door de curator w orden erkend. Op 11
maart 2021 zijn aan de bank aanvullende zekerheden verstrekt, w elke door de
curator zijn vernietigd (zie daarvoor onder meer sub 7.6 van dit verslag).

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De bank heeft haar pandrechten op vorderingen via Alcore aan vijf (mogelijke)
debiteuren openbaar gemaakt. De Porsche is in vuistpand genomen
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator w ikkelt enkele tientallen claims af van consumenten die goederen
ter reparatie hebben aangeboden.
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Een groot deel van de eigendomclaims bleek uiteindelijk betrekking te hebben
op geretourneerde producten in plaats van ter reparatie aangeboden
producten. Van de negen legitieme eigendom claims zijn zes eigendommen
geïdentificeerd tussen de aangetroffen voorraad. De eigendommen zijn
teruggegeven aan de eigenaren door de producten op te sturen danw el af te
laten halen.
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5.6 Retentierechten
Er is door vele consumenten een beroep op retentierechten gedaan. De
curator onderzoekt de aanspraken, die veeleer het gevolg lijken te zijn van
vergissingen bij het invoeren (via de ‘zelfhelpfunctie’ van SFVOnline) van claims
w egens niet geleverde goederen.
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De beroepen op retentierecht zijn afgew ezen aangezien deze allen betrekking
hadden op claims w egens niet geleverde goederen en door consumenten
w aarschijnlijk zekerheidshalve zijn aangeklikt bij het invoeren van de
vordering.
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5.7 Reclamerechten
Er is ook door vele consumenten een beroep op reclamerechten gedaan. De
curator onderzoekt de aanspraken, die veeleer het gevolg lijken te zijn van
vergissingen bij het invoeren (via de ‘zelfhelpfunctie’ van SFVOnline) van claims
w egens niet geleverde goederen.
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Ook deze claims zijn allen afgew ezen aangezien het hier vergissingen betrof.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Tussen de bank en de boedel is een afspraak omtrent verdeling van de
opbrengsten gemaakt; zie sub 7.6.

Toelichting
Voor de verdeling van de opbrengsten tussen de bank en de boedel w ordt een
eindafrekening opgesteld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie, telefoon en bespreking bank, leasemaatschappeijen en
andere zekerheidsgerechtigden. Doornemen van de kredietdocumentatie.
Afhandeling claims van zekerheidsgerechtigden.
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Beoordelen zekerheidsclaims, correspondentie bank en leasemaatschappijen,
afstemmen afhalen/opsturen terecht geclaimde eigendommen.
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van Kijkshop cs is op 3 maart 2021 gestaakt; voortzetting
w as dan ook niet aan de orde.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhoudingen van gefailleerden w erden gevoerd in Exact Online. De
administraties zijn zoveel mogelijk veilig gesteld. Dat geldt ook voor de
orderadministraties van de w ebshops. Veiligstelling van de digitale
administratie (inclusief email) heeft plaatsgevonden door Limits Consulting in
opdracht van de curator. Het onderzoek van de administraties vindt plaats
door de curator met hulp van TKB Administraties en ADB Finance. Voornoemde
deskundigen zijn ingeschakeld met goedkeuring van de rechter-commissaris
(ten aanzien van Limits op 1 april 2021 en voor w at betreft ADB Finance op 14
april 2021).
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Naar het voorlopig oordeel van de curator, voldoen de administraties van de
afzonderlijke vennootschappen niet aan de vereisten van artikel 2:10 en 2:210
BW . Hiervoor is in dat verband reeds gew ezen op de uit de financiële
administraties blijkende debiteurenstanden, w elke op geen enkele w ijze zijn te
rijmen met de w ijze w aarop Kijkshop cs haar onderneming voerde:
grotendeels w erden de aankopen direct door de consument voldaan. In feite
zou alleen in Plazasale een debiteurenpositie moeten bestaan, gezien het feit
dat de consumenten in deze vennootschap betaalden aan de ‘plaza's’
(Bol.com, Blokker, Beslist.nl, etc.) en deze partijen periodiek met de verkopers
afrekenen.
Er zijn bovendien geen enkelvoudige jaarrekeningen opgemaakt over 2018 en
2019 voor Kijkshop cs. In het verdere verleden w as er een accountant
betrokken bij de gefailleerde vennootschappen; deze heeft eind 2018 zijn
w erkzaamheden gestaakt. Over 2017 zijn voor Directsale en Kijkshop nog
jaarrekeningen samengesteld. Nadien niet meer.
Op 23 april 2021 heeft de curator een groot aantal vragen aan het bestuur
gesteld inzake de financiële administratie.
De curator overw eegt, gezien de constateringen tot op heden, om een verzoek
in te dienen tot volledig geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen.
Hierover zal w orden besloten nadat de gestelde vragen zijn beantw oord.
Het bestuur heeft gereageerd op de vragenlijst van de curator. Niet alle
vragen zijn daarbij beantw oord. Het bestuur heeft aangegeven niet over alle
gevraagde informatie te beschikken. De curator heeft omtrent de uitkomsten
van het onderzoek naar de administratie vertrouw elijk aan de rechtercommissaris gerapporteerd. Gelet op de bevindingen van de curator en de van
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de administratie gemaakte analyse door ADB Finance, heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht goedkeuring te verlenen voor geconsolideerde
afw ikkeling van de vijf faillissementen. Daarbij is onderbouw d dat voldaan is
aan de Infotheek-criteria. Op 11 mei 2021 is door de rechter-commissaris
akkoord gegeven. Dit betekent dat de vijf faillissementen – zow el qua
schuldenlast als qua opbrengsten – als één faillissement zullen w orden
afgew ikkeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
Op basis de gegevens uit het handelsregister over de periode van drie
boekjaren voorafgaand aan het faillissement, zijn de bevindingen van de
curator als volgt.
ADAM
Over het boekjaar 2018 is geen jaarrekening gepubliceerd, terw ijl volgens de
oprichtingsakte het eerste boekjaar eindigde op 31 december 2018; er had
dan ook over het boekjaar 2018 w el gedeponeerd dienen te w orden. Over
2019 is een balans gedeponeerd op 5 november 2020. Op 27 september 2019
heeft ADAM een aansprakelijkheidsverklaring (‘403-verklaring') gedeponeerd
voor Directsale, Plazasale en Kijkshop. Op grond van het bepaalde in artikel
2:403 lid 1 sub c en g BW , diende A.D.A.M. haar geconsolideerde jaarrekening
openbaar te maken. Dat is niet gebeurd: slechts een (volgens het
handelsregister) enkelvoudige balans is gedeponeerd. Een resultatenrekening
ontbreekt geheel en een geconsolideerde balans ontbreekt eveneens.
Bovendien ontbreekt een (geconsolideerd) bestuursverslag en een
accountantsverklaring. Er is daarmee ook over 2019 niet aan de
publicatievereisten voldaan.
Directsale
Over het boekjaar 2018 is tijdig gedeponeerd. Over 2019 is – in het kader van
de door ADAM afgegeven 403-verklaring - geen instemmingsverklaring
afgegeven; daarmee is niet voldaan aan de vrijstelling voor publicatie. ADAM
heeft voorts geen geconsolideerde jaarrekening gedeponeerd. Directsale heeft
op 20 april 2020 dezelfde enkelvoudige jaarrekening gedeponeerd als die
w elke door ADAM is gedeponeerd. Naar het voorlopig oordeel van de curator is
over 2019 niet aan de publicatieverplichtingen voldaan op grond van het
voorgaande.
Kijkshop
Over 2018 is niet gedeponeerd. In 2019 is de 403-verklaring gedeponeerd;
Kijkshop heeft geen instemmingsverklaring gedeponeerd. ADAM heeft ook niet
aan de verplichtingen ingevolge 2:403 BW voldaan (zie hiervoor). Over beide
jaren is niet aan de publicatieverplichtingen voldaan.
Plazasale
Over het boekjaar 2018 is niet gedeponeerd. In 2019 is de 403-verklaring
gedeponeerd; Plazasale heeft geen instemmingsverklaring gedeponeerd.
ADAM heeft ook niet aan de verplichtingen ingevolge 2:403 BW voldaan (zie
hiervoor). Over beide jaren is niet aan de publicatieverplichtingen voldaan.
Lumiplaza
Voor deze vennootschap zijn sinds oprichting op 11 januari 2018 geen cijfers
gedeponeerd. Er is niet aan de verplichtingen voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen accountantsverklaring afgegeven.

29-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien het faillissement van ADAM BV, het beperkte geplaatste kapitaal van
ADAM zelf (EUR 1.000,-), de naar het voorlopig oordeel van de curator
bestaande aansprakelijkheid van het bestuur en de insolventie van Platform
Holding BV, zal geen onderzoek naar de stortingsplicht w orden gedaan.

29-04-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

29-04-2021
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Toelichting
Gegeven de voorlopige bevindingen van de curator ten aanzien van de
administratie, w aarvan er een aantal in dit verslag reeds zijn gerapporteerd en
gelet op het feit dat Platform Holding B.V. een verzekering heeft afgesloten
voor bestuurdersaansprakelijkheid en w eigert uitspraak te doen over de
voldoening van de premie voor deze verzekering, heeft de curator besloten om
de bestuurder ‘pro forma’ aansprakelijk te stellen en deze aansprakelijkstelling
ook rechtstreeks bij de verzekeraar te melden. Dit is op 21 april 2021 gebeurd.
De curator laat zich ter zake van de aansprakelijkheid van het bestuur bijstaan
door mr. H. Bentfort van Valkenburg.
De bestuurder heeft aangekondigd met een uitgebreide visie op de oorzaken
van de faillissementen te komen.

Ja

29-07-2021
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Toelichting
Uit nader onderzoek is gebleken dat de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nimmer tot stand is gekomen. De
middellijk bestuurder heeft aangegeven de kw estie minnelijk af te w illen doen
met de curator. De curator is in afw achting van een daartoe strekkend voorstel
en de onderbouw ing daarvan.

Ja

04-11-2021
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Toelichting
De curator heeft van het bestuur geen voorstel ontvangen; ook de
aangekondigde uitgebreide visie op de oorzaken van de faillissementen is
(nog) niet ontvangen. De curator zal zijn voorlopige bevindingen in de
komende verslagperiode delen met het bestuur.

Ja
Toelichting
In december zijn de voorlopige bevindingen gedeeld met het bestuur en is een
termijn gegeven tot eind januari voor een inhoudelijke reactie daarop. De
advocaat van het bestuur heeft verzocht om een w eek verlenging voor de
inhoudelijke reactie, w elke door de curator is verleend.

04-02-2022
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Ja

04-05-2022
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Toelichting
Een inhoudelijke reactie op de bevindingen uit het oorzakenonderzoek is (nog)
niet ontvangen. W el een voorstel voor een regeling. Ter zake vinden
onderhandelingen plaats.

Ja

04-08-2022
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Toelichting
Er lopen nog onderhandelingen omtrent een regeling. De aansprakelijkheid
w ordt niet bestreden, maar de verhaalsmogelijkheden lijken beperkt. Er zal
een gesprek plaatsvinden omtrent de kw estie bij de rechter-commissaris.

Ja

04-11-2022
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Toelichting
De bestuurder heeft inzage gegeven in zijn vermogenspositie en die van zijn
holdingvennootschap. Op basis daarvan heeft de curator geconcludeerd dat
er geen c.q. slechts zeer beperkte verhaalsmogelijkheden bestaan. Tijdens
een bespreking in aanw ezigheid van de rechter-commissaris is een schikking
getroffen met het bestuur, bestaande uit betaling van een bedrag ad EUR
60.000,- te vermeerderen met een eventuele nabetaling van nog eens
maximaal EUR 60.000,-. Betaling van het minimumbedrag ad EUR 60.000,- zal
uiterlijk 21 november a.s. plaatsvinden. In de komende verslagperiode zal
naar verw achting ook duidelijk w orden of er nog een nabetaling zal volgen.
De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor de ter zake gesloten
vaststellingsovereenkomst.

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
De curator heeft de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van de op 11
maart 2021 door de bank gevestigde pandrechten op de voorraden en de
intellectuele eigendomsrechten van gefailleerden (zie ook hiervoor in paragraaf
3).
De curator is van mening dat er sprake is gew eest van samenspanning als
bedoeld in artikel 47 Faillissementsw et. De pandrechten zijn gevestigd nadat
de ondernemingsactiviteiten van Kijkshop c.s. w aren gestaakt en de bank het
krediet had opgezegd. Op 10 maart 2021 heeft een bespreking
plaatsgevonden, w aarna de bank binnen enkele uren de pandakte ter
ondertekening heeft gemaild naar de bestuurder. De bestuurder heeft deze
vrijw el direct nadien ondertekend retour gezonden.
Over samenspanning vermeldt de w etsgeschiedenis bij artikel 47 onder meer
het volgende: "Zij laat alle gevallen onaangetast, w aarin een schuld op
regelmatige w ijze w ordt geïnd, w aarin betaling verkregen w ordt door daarop
aan te dringen, vonnis te vragen, beslag te leggen of te executeren. De
bedoeling is veeleer uitsluitend de betalingen te treffen, w elke hetzij op een
afspraak berusten om, w anneer het tot een faillissement mocht komen, den

29-04-2021
1

schuldeiser buiten den concursus te houden, hetzij - en dat dikw ijls op initiatief
van de schuldenaar - gedaan w orden in den vooravond van het faillissement,
omdat dit zal w orden aangevraagd, en terw ijl de schuldeiser volkomen bekend
is met den toestand w aarin zijn schuldenaar verkeert." (Kortmann/Faber,
Geschiedenis van de Faillissementsw et, heruitgave Van der Feltz I, W .E.J.
Tjeenk W illink, Zw olle, 1994, p. 449).
Het 'overlegcriterium' of ‘samenspanningscriterium’ w ordt dus in de
w etsgeschiedenis opgesplitst in tw ee gevallen: (a) daar w aar schuldeiser en
schuldenaar een afspraak maken om de schuldeiser buiten de concursus te
houden en (b) betalingen op de vooravond van faillissement w aarbij de
schuldeiser volkomen bekend is met de toestand w aarin de schuldenaar
verkeert. Aan beide situaties is volgens de curator voldaan.
Rabobank betw ist de vernietiging en beroept zich op de hoge drempel die de
Hoge Raad heeft opgew orpen in het arrest Gispen q.q./IFN (HR 24 maart 1995,
NJ 1995/628). Daarin w as evenw el sprake (door)betaling van een foutief
gestort bedrag onder dreiging van kredietopzegging en het indienen van
strafklachten tegen de bestuurder. In dit geval w as het krediet al opgezegd en
w as er voor de bestuurder geen ander oogmerk denkbaar dan het
bevoordelen van de bank.
Ter zake van het voorgaande en alle overige geschilpunten met de Rabobank,
zoals hiervoor reeds aan de orde gew eest, heeft bij de rechter-commissaris
een gesprek plaatsgevonden. Op 23 april 2021 is met machtiging van de
rechter-commissaris overeengekomen dat de opbrengsten van de voorraden,
de intellectuele eigendomsrechten / goodw ill en de eventuele overw aarde in
de leaseauto's – na aftrek van eventuele bijzondere executiekosten – bij helfte
w orden gedeeld.
Rabobank hecht eraan te benadrukken dat zij deze regeling niet treft in
verband met (tw ijfels aan) de rechtsgeldigheid van haar pandrechten. De
minnelijke regeling die getroffen is, houdt – w at de bank betreft - verband met
het feit dat de curator in de betrokken faillissementen voor verschillende
complicerende factoren is gesteld, w aaronder het ontbreken van een adequate
administratie. Mede als gevolg hiervan heeft de curator veel inspanningen
moet (laten) verrichten om tot een opbrengstmaximalisatie van verschillende
activa te komen. Het is onder die omstandigheden dat Rabobank in dit verband
éénmalig en bij hoge uitzondering afw ijkt van de normale gang van zaken bij
de verkoop van de aan de bank in zekerheid verstrekte activa.

Ja

29-07-2021
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Toelichting
Rabobank
Zoals eerder vermeld, is er op 26 april 2021 op de rechtbank ten overstaan
van de rechter-commissaris een regeling getroffen met de vertegenw oordigers
van de Rabobank. De afspraken zijn vastgelegd in een
vaststellingovereenkomst. De rechter-commissaris heeft op 28 april 2021 de
curator machtiging verleend voor het aangaan van de
vaststellingsovereenkomst.

Ja
Toelichting
Rabobank
De afspraken zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst zijn ten uitvoer
gelegd en verrekend met de bank.

04-11-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar eventuele andere onrechtmatigheden.

29-04-2021
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IN3
Gefailleerde bood klanten bij de aankoop van een product de mogelijkheid de
aankoopsom gespreid te betalen via IN3. Volgens IN3 w aren de vorderingen
op klanten door gefailleerde aan hen gecedeerd. IN3 incasseerde bij aankoop
van een product direct de eerste termijn en nadien verspreid de overige
termijnen. Eventuele retouren w erden verw erkt via “clearing”. De clearings
vonden conform de gemaakte afspraken tussen gefailleerde en IN3 dagelijks
plaats w aarbij de factuurbedragen intregraal door IN3 w erden afgedragen aan
gefailleerde. Voor deze dienstverlening van IN3 w erd maandelijks separaat
een vergoeding (“merchant fee”) in rekening gebracht.
Volgens In3 bedroeg de vordering van IN3 op consumenten per 30 maart 2021
€ 797.851,- w aarvan per 30 juni 2021 € 212.269,- is geïncasseerd.

29-07-2021
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De curator verricht onderzoek naar de w ijze w aarop de verhouding tussen
gefailleerde en IN3 is geregeld; vooralsnog is er geen bew ijs van cessie van
vorderingen geleverd. De curator heeft een vragenlijst ter beantw oording
voorgelegd aan IN3 en naar aanleiding hiervan via de advocaat van IN3
antw oorden op gestelde vragen met bijlagen ontvangen. Compleet is het
geheel echter nog niet. De curator verricht dan ook nader onderzoek.
IN3 heeft zich – subsidiair - op een volmacht ter incasso beroepen; deze
volmacht vervalt evenw el door faillissement. IN3 heeft aangegeven naar
aanleiding van de onduidelijkheid hieromtrent, de incasso te hebben stil
gelegd. In overleg met de curator en met machtiging van de rechtercommissaris van 19 juli 2021 is de incasso hervat w aarbij de opbrengsten
w orden gesepareerd op de derdenrekening van de advocaat van IN3. Er is
tussen de curator en IN3 een incassovergoeding van 10% afgesproken indien
uit nader onderzoek blijkt dat de opbrengsten aan de boedel toekomen.
IN3 heeft de via de curator ontvangen debiteurenlijst gecontroleerd en op
basis van de ontvangen lijst bepaald dat het incassotraject niet w ordt gestart
van de dossiers w aarvan vaststaat dat de verzending niet heeft
plaatsgevonden, de order is geretourneerd of geannuleerd alsmede van de
orders met status ”bestelling vertraagd”.
IN3 heeft vervolgens de incasso van de overige klanten w el hervat en 90%
van de geïncasseerde bedragen op de derdenrekening gestald. Tot en met 21
oktober 2021 gaat het om een totaalbedrag van € 9.804,12.
Om het geschil omtrent w ie de geïncasseerde bedragen toekomt te
beslechten, is in overleg met (de advocaat van) IN3, de rechter-commissaris en
de pandhouder, de Rabobank, gekozen voor mediation. Het mediation traject
zal op korte termijn w orden opgestart.
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Op 19 januari 2022 heeft de mediation met IN3 plaatsgevonden. Er is – op
basis van hetgeen partijen tijdens de mediation hebben besproken – een
schikking getroffen tussen partijen. IN3 betaalt de boedel € 110.000,- in de
loop van 2022 in vier gelijke termijnen. De boedel draagt hiervan € 5.000,- af
aan Rabobank w aartegenover de bank afstand doet van haar pandrechten op
de nog niet geïncasseerde vorderingen. De rechter-commissaris heeft
machtiging verleend voor het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst op
19 januari 2022.

04-02-2022
4

Inmiddels zijn drie termijnen geïncasseerd en in de onderhavige
verslagperiode heeft de betaling aan Rabobank plaatsgevonden. De laatste
termijn dient uiterlijk ultimo 2022 te zijn voldaan.

04-11-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de administraties. Eerste onderzoek van de administraties.
Maatregelen tegen Rabobank en bestuur.
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Nader onderzoek administratie, correspondentie (advocaat van) middellijk
bestuurder en voormalige CFO van gefailleerde, beraad met
vertegenw oordigers van de Rabobank en de rechter-commissaris op de
rechtbank, opstellen vaststellingsovereenkomst, verzoeken machtiging rechtercommissaris. Onderzoek naar de afw ikkeling van de betalingen via IN3.

29-07-2021
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Correspondentie (advocaat van) middellijk bestuurder, Rabobank, rechtercommissaris en (advocaat van) IN3.

04-11-2021
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Onderhandelingen met de bestuurder.

04-05-2022
5

Onderhandelingen met de bestuurder.

04-08-2022
6

Onderhandelingen inzake een regeling met het bestuur. Administratieve
afw ikkeling regeling IN3.

04-11-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 125.000,00

29-04-2021
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Toelichting
Curator en hulpersonen: EUR 125.000,-.
Vordering UW V w egens doorbetaling van de lonen na faillissement: nog
onbekend.
Het betreft een schatting

Toelichting
Salaris curator en hulppersonen: p.m.
UW V: p.m.
De volgende boedelvorderingen zijn reeds voldaan:
Taxatie-, verkoopprovisie en opslagkosten: € 7.067,37
Registratie merkrechten en domeinnamen: € 937,75
Kosten transporteur (retentor): € 1.038,71
Kosten opslag digitale data: € 86,21

29-07-2021
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Bankkosten: € 15,90

Toelichting

04-11-2021
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Salaris curator en hulppersonen: p.m.
UW V: p.m.
De volgende boedelvorderingen zijn reeds voldaan:
Taxatie-, verkoopprovisie en opslagkosten: € 7.067,37
Registratie merkrechten en domeinnamen: € 937,75
Kosten transporteur (retentor): € 1.038,71
Kosten opslag digitale data: € 86,21
Bankkosten: € 54,19

Toelichting

04-02-2022
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Salaris curator en hulppersonen: p.m.
UW V: p.m.
De volgende boedelvorderingen zijn reeds voldaan:
Taxatie-, verkoopprovisie en opslagkosten: € 7.067,37
Registratie merkrechten en domeinnamen: € 937,75
Kosten transporteur (retentor): € 1.038,71
Kosten opslag digitale data: € 86,21
Bankkosten: € 80,69
Kosten inventaris € 149,92

Toelichting

04-05-2022
5

Curatorsalaris: p.m.
Vorderingen hulppersonen : € 17.975,33
UW V: € 41.270,88
In deze verslagperiode zijn de volgende boedelkosten voldaan:
Bankrente € 17,95

Toelichting

04-08-2022
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Curatorsalaris: p.m.
Vorderingen hulppersonen : € 17.975,33
UW V: € 41.270,88
In deze verslagperiode zijn de volgende boedelkosten voldaan:
Negatieve rente € 31,26

Toelichting
Curatorsalaris: p.m.
Vorderingen hulppersonen: € 18.338,33
UW V: € 41.270,88
In deze verslagperiode zijn de volgende boedelkosten voldaan:
Aandeel schikking IN3 van de Rabobank ad € 5.000,Negatieve rente € 20,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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€ 333.941,00

29-04-2021
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Toelichting
A.D.A.M. B.V. € 57.956,00
DirectSale B.V. € 266. 142,00
LumiPlaza B.V. € 2.983,00
PlazaSale B.V. € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V. € 2.774,00
Belastingdienst/Kantoor Hoofddorp
Er zijn door Directsale en ADAM in februari 2021 aangiften loonbelasting
gedaan over 2020 en 2021, w aarbij 10 personeelsleden met terugw erkende
kracht zijn aangemeld per februari 2020. Dit heeft geleid tot substantiële
naheffingsaanslagen.

€ 526.067,00
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Toelichting
A.D.A.M. B.V. € 62.795,00
DirectSale B.V. € 453.429,00
LumiPlaza B.V. € 2.983,00
PlazaSale B.V. € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V. € 2.774,00

€ 616.644,00

04-02-2022
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Toelichting
A.D.A.M. B.V.: € 147.173,00
DirectSale B.V.: € 459.628,00
LumiPlaza B.V.: € 2.983,00
PlazaSale B.V.: € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V.: € 2.774,00

€ 614.403,00

04-05-2022
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Toelichting
A.D.A.M. B.V.: € 147.173,00
Directsale B.V.: € 457.387,00
Lumiplaza B.V.: € 2.983,00
Plazasale B.V.: € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V.: € 2.774,00

€ 651.902,00

04-08-2022
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Toelichting
A.D.A.M. B.V. € 184.672,00
Directsale B.V. € 457.387,00
Lumiplaza B.V. € 2.983,00
Plazasale B.V. € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V. € 2.774,00
04-11-2022
€ 613.881,01

Toelichting

7

A.D.A.M. B.V. € 146.674,01
Directsale B.V. € 457.364,00
Lumiplaza B.V. € 2.983,00
Plazasale B.V. € 4.086,00
Kijkshop.nl B.V. € 2.774,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-04-2021
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Nog niet ingediend.

€ 42.394,36

8.4 Andere pref. crediteuren

04-02-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

29-04-2021
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Nog geen ingediend.

€ 1.307.557,92

29-07-2021
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Toelichting
Van dit bedrag is een bedrag van € 330.284,95 preferent betw ist
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling (zie hoofdstuk 7) w ordt geen
onderverdeling per vennootschap meer gegeven.

€ 1.394.795,54

04-11-2021
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Toelichting
Van dit bedrag is een bedrag van € 330.284,95 preferent betw ist.
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling (zie hoofdstuk 7) w ordt geen
onderverdeling per vennootschap meer gegeven.

€ 1.064.510,95

04-02-2022
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Toelichting
A.D.A.M. B.V.: € 977.272,79
DirectSale B.V.: € 87.238,16
Het bedrag in A.D.A.M. B.V. betreft pandhouder bodemzaken.
Het bedrag in DirectSale B.V. betreft een vordering van de FIOD.

€ 1.575.813,75

04-05-2022
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Toelichting
Van dit bedrag is een bedrag van € 598.542,94 preferent betw ist.

€ 1.576.978,23
Toelichting
Van dit bedrag is een bedrag van € 599.705,44 preferent betw ist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
363

29-04-2021
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Toelichting
A.D.A.M. B.V. 2 vorderingen
DirectSale B.V. 105 vorderingen
LumiPlaza B.V. 1 vordering
PlazaSale B.V. 5 vorderingen
Kijkshop.nl B.V. 250 vorderingen
Het betreft hier uitsluitend de tot op heden ingediende vorderingen. Het aantal
schuldeisers w ordt in totaal veel hoger ingeschat.

579

29-07-2021
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596

04-11-2021
3

598

04-02-2022
4

595

04-05-2022
5

602

04-08-2022
6

598

04-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.667.668,17
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Toelichting
A.D.A.M. B.V. € 1.077.814,30
DirectSale B.V. € 1.856.569,92
LumiPlaza B.V. € 977.272,97
PlazaSale B.V. € 984.203,58
Kijkshop.nl B.V. € 1.771.807,40
De vordering van de bank is hierbij in alle vijf de faillissementen meegenomen
w egens hoofdelijkheid,

€ 8.648.028,84

29-07-2021
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Toelichting
€ 8.648.028,84 dit is het totaal van alle crediteuren
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling (zie hoofdstuk 7) w ordt geen
onderverdeling per vennootschap meer gegeven.

€ 8.668.257,74

04-11-2021
3

Toelichting
Dit is het totaal van alle crediteuren inclusief de betw iste vorderingen.
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling (zie hoofdstuk 7) w ordt geen
onderverdeling per vennootschap meer gegeven.

€ 8.581.117,37
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Toelichting
Dit is het totaal van alle crediteuren inclusief de betw iste vorderingen.

€ 4.672.824,49

04-05-2022
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Toelichting
Dit is het totaal van alle crediteuren inclusief de betw iste vorderingen. Het
totaalbedrag is naar beneden bijgesteld vanw ege het feit dat de vordering van
de Rabobank op alle lijsten voorkomt. In dit totaalbedrag is de vordering van
de bank 1x meegenomen.

€ 4.674.392,16

04-08-2022
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€ 4.674.392,16

04-11-2022
7

Toelichting
Van dit bedrag is een bedrag van € 26.698,66 betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog geen oordeel.
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Nog niet bekend.

29-07-2021
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Nog geen oordeel.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Afronding verkoop intellectuele eigendomsrechten / goodw ill;
2. Verkoop voorraden;
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3. Afw ikkeling rechten derden;
4. Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

1. Afw ikkelen afspraken Rabobank
2. Afw ikkelen leasecontracten
3. Afw ikkelen rechtmatigheden.

1.
2.
3.
4.

Verkoop laptop.
Afw ikkelen incasso debiteuren en geschil hieromtrent met IN3.
Afw ikkelen leasecontracten.
Afw ikkelen rechtmatigheden.

1. Afw ikkelen schikking IN3 / Rabobank.
2. Afw ikkelen leasecontracten.
3. Afw ikkelen rechtmatigheden.

1. Afw ikkelen schikking IN3 / Rabobank.
2. Afw ikkelen bestuurdersaansprakelijkheid.

Afw ikkelen schikkingen IN3 en bestuur.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel
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Vooralsnog onbekend.

29-07-2021
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Tot op heden onbekend.

04-11-2021
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Het faillissement zal begin volgend jaar w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.
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10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2023

04-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en rapportages rechter-commissaris.
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Bijlagen
Bijlagen

