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28-04-2022
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NL:TZ:0000186391:F001
13-04-2021

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr L.M. in 't Veen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bookd Delft B.V.

12-05-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bookd Delft B.V.,
statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2616 LR) Delft aan de Olof
Palmestraat 16, unit 2.15, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 67420826.

12-05-2021
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap exploiteert een administratiekantoor en voert
administratie voor midden- en kleinbedrijven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 37.132,00

2017

€ 19.951,00

2018

€ 41.895,00

Toelichting financiële gegevens

12-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator verricht ter zake onderzoek.

12-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 498,85

12-05-2021
1

€ 1.365,03

10-08-2021
2

€ 2.023,08

19-11-2021
3

€ 1.765,42

28-04-2022
4

Verslagperiode
van
13-4-2021

12-05-2021
1

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

10-08-2021
2

t/m
8-8-2021
van
9-8-2021

19-11-2021
3

t/m
9-11-2021
van
10-11-2021
t/m
25-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 42 min

2

32 uur 30 min

3

15 uur 30 min

4

15 uur 18 min

totaal

77 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft diverse correspondentie met debiteuren
en crediteuren plaatsgevonden. Tevens heeft diverse correspondentie met
oud-klanten van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden inzake het
beschikbaar stellen van diens administratie. Daarnaast is aanvang genomen
met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde
vennootschap.

10-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft diverse correspondentie met debiteuren
plaatsgevonden. Daarnaast het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie
van de gefailleerde vennootschap afgerond.

19-11-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en is het
(middellijk) bestuur aangeschreven met het verzoek om op diverse punten
nadere inlichtingen te verschaffen.

28-04-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 6 december
2016. Sinds 6 december 2016 is Stichting Level 1 alleen/zelfstandig bestuurder
van de gefailleerde vennootschap. De heer R. van der Burg is op zijn beurt
alleen/zelfstandig bevoegd Stichting Level 1. De heer R.J. Heuchemer is vanaf 6
januari 2017 tot 13 mei 2020 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de
gefailleerde vennootschap gew eest. De heer B. van der Burg is per 29 oktober
2020, aldus tezamen met Stichting Level 1, alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

12-05-2021
1

Rectificatie: Het is de curator gebleken dat de heer R. Heuchemer vanaf 6
januari 2017 tot 13 mei 2020 gevolmachtigde van de gefailleerde
vennootschap gew eest en geen bestuurder.

10-08-2021
2

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

12-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

12-05-2021
1

1.4 Huur
Er zijn per datum faillissement geen voortdurende huurovereenkomsten. De
bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap w erden geëxploiteerd
vanuit een gehuurd bedrijfspand aan de Olof Palmestraat 16, unit 2.15 te
(2616 LR) Delft. Voormeld bedrijfspand w erd gehuurd van een gelieerde
vennootschap. De huurovereenkomst ter zake is reeds voor datum
faillissement geëindigd.

12-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap richtte zich op het voeren van administratie voor
midden- en kleinbedrijven. De oorzaak van het faillissement zou zijn te
herleiden tot een combinatie van factoren. De door de gefailleerde
vennootschap aangeboden w erkzaamheden zouden tegen een te laag tarief
aan de klanten zijn geoffreerd, zodat de w erkzaamheden niet rendabel w aren.
Uiteindelijk heeft het voorgaande tot een negatief bedrijfsresultaat geleid,
w aardoor de gefailleerde vennootschap in zijn geheel verlieslatend w as en er
liquiditeitsproblemen zijn ontstaan. Uiteindelijk is besloten tot aanvraag van
het faillissement over te gaan. De curator zal onderzoek verrichten naar de
gegeven oorzaak.

12-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

12-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
12-05-2021
1

Correspondentie met oud-w erknemer;
Correspondentie en overleg met het bestuur
Geen.

10-08-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

12-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-05-2021
1
10-08-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

2 Laptops
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave heeft de gefailleerde vennootschap per datum faillissement
tw ee laptops in eigendom. De gefailleerde vennootschap huurde de
kantoorruimte inclusief kantoorinventaris. Aan de gefailleerde vennootschap
behoort derhalve geen kantoorinventaris toe.

12-05-2021
1

De curator zal onderzoeken of verkoop van de laptops in het belang van de
boedel is.

10-08-2021
2

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

12-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
12-05-2021
1

Onderzoek kantoor- en bedrijfsmiddelen;
Bespreking met het bestuur.
Onderzoek verkoop activa.

10-08-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave is er geen sprake van onderhanden w erk. De
bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zijn reeds voor datum
faillissement gestaakt.

12-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
12-05-2021
1

Bespreking met het bestuur.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam, domeinnaam, merknaam
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap is rechthebbende op haar handelsnamen en
domeinnaam.

12-05-2021
1

Het is de curator gebleken dat de gefailleerde vennootschap rechthebbende is
op een Europees merkrecht.

10-08-2021
2

De curator zal onderzoeken of verkoop van de laptops in het belang van de
boedel is.

19-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
12-05-2021
1

Bespreking met het bestuur;
Onderzoek merkenregister
Onderzoek merkenregister.

10-08-2021
2

Onderzoek verkoop merkrecht.

19-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 42.789,14

totaal

€ 42.789,14

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator een
debiteurenlijst per datum faillissement ter hand gesteld. Blijkens deze lijst zou
de gefailleerde vennootschap nog een bedrag van € 42.789,14 van debiteuren
te vorderen hebben. De curator heeft de debiteurenincasso inmiddels ter hand
genomen.

12-05-2021
1

Een groot aantal van de aangeschreven debiteuren betw ist nog enig bedrag
aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd te zijn. Tot op heden is een
bedrag ad € 278,33 inclusief btw geïncasseerd. De curator zal de verw eren van
de debiteuren aan de hand van informatie van het bestuur beoordelen.

10-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren nogmaals aangeschreven.
Een groot aantal debiteuren heeft de vordering (gedeeltelijk) betw ist dan w el
een beroep op verrekening gedaan. De curator heeft de reacties beoordeeld
en beantw oord. Ter zake vindt correspondentie plaats.

19-11-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. In dit
verband is een bedrag van € 133.32 inclusief btw geïncasseerd. De curator is
ten aanzien van de debiteuren die vooralsnog niet tot betaling zijn
overgegaan in afw achting van een reactie van de (middellijk) bestuurders.

28-04-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met het bestuur;
Bestuderen lijst met openstaande vorderingen op derden;
Aanschrijven debiteuren.

Correspondentie debiteuren;
Overleg met bestuur.

Correspondentie debiteuren;
Overleg met bestuur.

12-05-2021
1

10-08-2021
2

19-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

12-05-2021
1

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING BANK N.V. en bij Bunq B.V. Er is
geen sprake van financiering van bedrijfsactiviteiten of een rekening-courant
krediet. Per datum faillissement w as sprake van een batig saldo van € 504,15.

€ 504,15

10-08-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank N.V. een bedrag van € 504,15
op de boedelrekening voldaan.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken.
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

12-05-2021
1
10-08-2021
2

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

12-05-2021
1

Het is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

10-08-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met het bestuur.

12-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
€ 525,00

10-08-2021
2

Toelichting
Diverse oud-klanten van de gefailleerde vennootschap hebben een verzoek
gedaan tot overdracht van hun administratie. In de afgelopen verslagperiode
zijn met behulp van een derde diverse administratieverzoeken afgehandeld.
Per administratie is een boedelbijdrage van € 75,00 exclusief btw in rekening
gebracht.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie met oud-klanten.

10-08-2021
2

Geen

28-04-2022
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

12-05-2021
1

De bestuurder zou alle aanw ezige (digitale) administratie inmiddels ter hand
hebben gesteld aan de curator. In de afgelopen verslagperiode is aanvang
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. In de aankomende
verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

10-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Dit
onderzoek heeft enige aandachts- c.q. vraagpunten opgeleverd. De (middellijk)
bestuurders zullen ter zake om nadere inlichtingen w orden verzocht.

19-11-2021
3

De (middellijk) bestuurders zijn aangeschreven met het verzoek om op
diverse punten nadere inlichtingen te verschaffen.

28-04-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over de (boek)jaren 2019, 2018 en 2017 te laat zijn
gedeponeerd.

12-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

12-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

12-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-05-2021
1

Niet ingevuld.

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

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-05-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek handelsregister Kamer van Koophandel;
Correspondentie met het bestuur;
Verkrijgen en veiligstellen administratie.

Onderzoek handelsregister Kamer van Koophandel;
Correspondentie met het bestuur;
Verkrijgen en veiligstellen administratie.
Onderzoek bank- en digitale administratie.
Correspondentie met het bestuur.

12-05-2021
1

10-08-2021
2

19-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

12-05-2021
1

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

€ 6.524,24

19-11-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.861,00

12-05-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een fiscale vordering ad € 16.861,00
kenbaar gemaakt.

€ 27.482,00

10-08-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

12-05-2021
1

Tot op heden heeft het UW V geen vordering(en) kenbaar gemaakt.

€ 195,96

19-11-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

12-05-2021
1

Tot op heden zijn geen (andere) preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

12-05-2021
1

8

10-08-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.331,00

12-05-2021
1

€ 66.340,25

10-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken van crediteuren.
Correspondentie met en verw erken van crediteuren.

Correspondentie met en verw erken van crediteuren.

12-05-2021
1
10-08-2021
2
19-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

12-05-2021
1

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

12-05-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

12-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-7-2022

28-04-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Debiteurenincasso;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Rechtmatigheidsonderzoek;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Debiteurenincasso;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Debiteurenincasso;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Debiteurenincasso;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

12-05-2021
1

10-08-2021
2

19-11-2021
3

28-04-2022
4

