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Algemene gegevens
Naam onderneming
ReCell B.V.

30-10-2018
1

Gegevens onderneming
ReCell B.V. ("ReCell") tevens h.o.d.n. Greener Solutions

30-10-2018
1

Activiteiten onderneming
ReCell kocht gebruikte telefoons in via (onder andere) de w ebsite
w w w .verkoopjetelefoon.nl. Deze telefoons w erden na controle en eventuele
reparatie doorverkocht aan tw eedehands w inkels in Nederland en het
buitenland.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.874.444,00

€ 62.318,00

€ 626.402,00

2018

€ 901.214,00

€ -219.133,00

€ 703.732,00

2017

€ 1.558.092,00

€ -223.271,00

€ 548.567,00

2016

€ 1.831.284,00

€ -300.963,00

€ 579.631,00

Toelichting financiële gegevens

30-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

30-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-10-2018
1

€ 12.046,45

30-01-2019
2

€ 12.278,67

28-06-2019
3

€ 14.253,67

27-09-2019
4

€ 15.093,67

24-12-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een teruggaf Omzetbelasting ad € 840 op de
boedelrekening ontvangen.
€ 3.024,50

23-09-2020
8

Verslagperiode
van
2-10-2018

30-10-2018
1

t/m
28-10-2018
van
29-10-2018

30-01-2019
2

t/m
27-1-2019
van
28-1-2019

28-06-2019
3

t/m
23-6-2019
van
24-6-2019

27-09-2019
4

t/m
22-9-2019
van
23-9-2019

24-12-2019
5

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

24-03-2020
6

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

22-06-2020
7

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

23-09-2020
8

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

21-01-2021
9

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021

21-04-2021
10

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021
t/m
18-7-2021

Bestede uren

19-07-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 48 min

2

48 uur 24 min

3

22 uur 6 min

4

15 uur 18 min

5

2 uur 6 min

6

5 uur 24 min

7

6 uur 18 min

8

5 uur 42 min

9

7 uur 24 min

10

3 uur 12 min

11

2 uur 6 min

totaal

169 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode zijn besteed aan een inventarisatie van
de boedel. De curator heeft met de bestuurder en de gevolmachtigde
gesproken over onder meer de oorzaak van het faillissement en de
mogelijkheden voor een doorstart. De curator heeft een inventarisatie
gemaakt van de activa. De curator heeft contact gehad met verschillende
klanten die hun toestellen hadden opgestuurd, maar nog niet betaald w aren
en de verschillende (zekerheids)rechten, zoals eigendom(svoorbehoud), recht
van reclame en de pandrechten van de bank beoordeeld.

30-10-2018
1

De uren in de tw eede verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan de
verkoop van de activa, het contact met de bank inzake de pandrechten en de
crediteurenadministratie.

30-01-2019
2

De uren in de derde verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ReCell is opgericht in 2000. De huidige w erkzaamheden zijn in 2003 gestart.
De bestuurder is een natuurlijk persoon die zal w orden aangeduid als de
"Bestuurder".

1.2 Lopende procedures

30-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de Bestuurder zijn er geen lopende procedures.

30-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
ReCell had diverse verzekeringen afgesloten, w aaronder een transport-,
bedrijfsaansprakelijkheid, inboedel-, computer/elektronica-, en
verzuimverzekering. ReCell heeft de premies van de verzekeringen de
afgelopen periode niet voldaan.

30-10-2018
1

De verzekeringen zijn beëindigd w egens het niet betalen van de premie(s).

30-01-2019
2

Van de computer-verzekeraar is een restitutie van € 232,22 ontvangen.

28-06-2019
3

1.4 Huur
De verhuurder heeft de huurovereenkomst van het pand opgezegd.

30-10-2018
1

Het pand is bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

30-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
ReCell is in 2003 begonnen als een charity-organisatie. Men kon oude
telefoons bij ReCell inleveren die ReCell als tw eedehands toestel verkocht of
w aarvan ReCell de onderdelen verkocht. Dit geld kw am ten goede aan het
goede doel w aarvoor men de telefoon had ingeleverd. Later heeft ReCell zich
gericht op de commerciële in- en verkoop van tw eedehands toestellen. ReCell
w as aanvankelijk één van de w einige partijen in deze branche. Via diverse
w ebsites, w aaronder verkoopjetelefoon.nl, konden klanten hun toestellen
aanbieden aan ReCell. Na toezending, controle en eventuele reparatie
verkocht ReCell de toestellen aan diverse tw eedehands w inkels in Nederland,
maar ook aan partijen in Hong Kong en Afrika.
Daarnaast bood ReCell een 'gew hitelabelde' w ebsites aan w aarmee andere
bedrijven tw eedehands toestellen konden laten inzamelen door ReCell.
In de afgelopen 3 jaar kw am er steeds meer concurrentie en zakte daarnaast
de verkoop van nieuw e telefoons in. Nieuw e grote partijen betraden de markt.
Zij boden hoge prijzen en zeer lange garantieperiodes voor tw eedehands
toestellen. De omzet en marges w erden hierdoor steeds kleiner.
In 2016 heeft ReCell nieuw e externe financiering aangetrokken. In september
2017 trok een belangrijke klant, Coolblue, zich terug. Hierdoor daalde de
omzet verder.
De bestuurder voelde zich vanw ege steeds verder oplopende tekorten
genoodzaakt de w erkzaamheden te staken en het faillissement aan te vragen.

30-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

30-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

30-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-10-2018

10

Vaste contracten en oproepcontracten

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

30-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
ReCell heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 10.648,00

€ 0,00

totaal

€ 10.648,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen. ABN AMRO
Bank N.V. ("ABN") heeft een pandrecht op de inventaris. ABN heeft dit
pandrecht vrijgegeven, onder de voorw aarde dat de opbrengst van de
inventaris lager is dan de vordering van de fiscus w aarvoor het bodemrecht
geldt.

30-10-2018
1

De opbrengst van de inventaris is inclusief BTW . De opbrengst is lager dan het
totaal van de fiscale vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.

30-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht. De curator zal de belangen van de fiscus
behartigen.

30-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkopen inventaris

30-10-2018
1

Geen

30-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 9.300,00

€ 1.125,30

totaal

€ 9.300,00

€ 1.125,30

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een kleine voorraad toestellen aangetroffen. ABN heeft een
pandrecht op de voorraden.

30-10-2018
1

De curator heeft de voorraad voor de pandhouder verkocht tegen een
boedelbijdrage. De boedelbijdrage is inclusief BTW .

30-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraden voor pandhouder

30-10-2018
1

Geen

30-01-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnamen
Restitutie verzekering
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.050,00
€ 232,22
€ 1.282,22

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

30-10-2018
1

De curator heeft de aantal domeinnamen w aarvan ReCell houder is via de
w ebsite van Sedo te koop aangeboden. Hiervoor diende de domeinregistratie
nog minimaal 60 dagen te lopen. Daarom heeft de curator tw ee hostingpartijen
een vergoeding betaald om de registratie te verlenen. Daarnaast rekent Sedo
per verkochte domeinnaam een vergoeding. De domeinnamen staan een jaar
via Sedo te koop, zodat mogelijk nog meer opbrengsten in de boedel vloeien.

30-01-2019
2

De opbrengst van de domeinnamen is € 1.050,-. De curator had een hogere
opbrengst verw acht, maar is de verw achte interesse voor de domeinnamen
uitgebleven. De gemaakte kosten zijn € 1.271,43. De domeinnamen zijn van de
w ebsite van Sedo gehaald, omdat er al geruime tijd geen interesse meer in de
domeinnamen is geïnd.

28-06-2019
3

Van de computer-verzekeraar is een restitutie van € 232,22 ontvangen.
De boedel heeft een tegemoetkoming inzake de W et tegemoetkoming
Loondomein van € 1.975,- ontvangen.

27-09-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

30-10-2018
1

Monitoren verkoop domeinnamen

30-01-2019
2

Geen

28-06-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse debiteuren

€ 5.638,54

€ 611,90

€ 0,00

totaal

€ 5.638,54

€ 611,90

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn 6 debiteuren met een totale omvang van € 5.638,54. ABN heeft haar
pandrecht op de debiteuren vrijgegeven. De curator zal de debiteuren voor de
boedel incasseren.

30-10-2018
1

Ten tijde van het faillissement w aren er 6 openstaande facturen bij 5
debiteuren. 2 facturen betroffen creditfacturen. 1 factuur is voldaan op de
boedelrekening. Voor 3 facturen is een beroep op verrekening gedaan. De
curator onderzoekt of verrekening voor deze debiteuren mogelijk is.

30-01-2019
2

De debiteuren hebben rechtsgeldig verrekend.

28-06-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso openstaande vorderingen

30-10-2018
1

Onderzoek beroep op verrekening

30-01-2019
2

Geen

28-06-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 58.702,73

30-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN heeft een vordering van € 58.702,73 ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
De opbrengst van de verpande zaken is nog niet in mindering gebracht op de
vordering van ABN AMRO.
€ 49.402,73

30-01-2019
2

28-06-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
De restvordering van ABN is € 49.402,73.

5.2 Leasecontracten
ReCell leasede tw ee kopieermachines. Daarnaast huurde ReCell een AED en
tw ee w atercoolers. De curator heeft de (eigenaren van) deze zaken
aangeschreven. De curator heeft met deze partijen contact (gehad) om de
goederen op te (laten) halen.

30-10-2018
1

De betreffende zaken zijn aan de eigenaar geretourneerd.

30-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN heeft een pandrecht op de voorraad, de inventaris en de debiteuren. ABN
Heeft het pandrecht op de inventaris vrijgegeven onder de voorw aarde dat de
opbrengst van de inventaris lager is dan de vordering van de fiscus w aarvoor
het bodemrecht geldt. ABN Heeft het pandrecht op de debiteuren vrijgegeven.

30-10-2018
1

De hierboven genoemde zekerheden zijn afgew ikkeld.

30-01-2019
2

5.4 Separatistenpositie
ABN heeft een pandrecht.

30-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De curator heeft
de aanspraken beoordeeld en schuldeisers w aarvan hij het eigendom op een
of meerdere zaken heeft erkend, de mogelijkheid geboden hun zaken op te
komen halen.

30-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op een retentierecht. Deze
partijen hebben echter geen zaken van ReCell onder zich, zodat geen
retentierecht kan w orden uitgeoefend.

30-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op het recht van reclame. De
curator heeft de aanspraken beoordeeld en de schuldeisers w aarvan hij het
eigendom op een of meerdere zaken heeft erkend, de mogelijkheid geboden
hun zaken op te komen halen.

5.8 Boedelbijdragen

30-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

30-10-2018
1

Toelichting
De curator is met ABN een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW )
overeengekomen voor de verkoop van de verpande inventaris en voorraad. De
curator heeft aan de andere partijen geen boedelbijdrage gevraagd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen zekerheden

30-10-2018
1

Geen

30-01-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming niet voortgezet. ReCell heeft de
ondernemingsactiviteiten een w eek voor faillissement al gestaakt.

30-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

30-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

30-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. De curator heeft
contact met enkele geïnteresseerden in een doorstart en hen op basis van een
geheimhoudingsovereenkomst informatie verschaft over ReCell.

30-10-2018
1

De geïnteresseerde partijen hebben aangegeven enkel interesse te hebben in
de voorraad, de inventaris dan w el de domeinnamen. Er is geen doorstart
gerealiseerd.

30-01-2019
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Onbekend

30-10-2018
1

Niet van toepassing

30-01-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

30-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

30-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoeken mogelijkheden doorstart

30-10-2018
1

Geen

30-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van nader onderzoek

30-10-2018
1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg afgerond. Op grond
van de eerste resultaten heeft de curator enkele vragen aan de bestuurder
gesteld.

28-06-2019
3

De curator heeft gecorrespondeerd met de bestuurder over de openstaande
punten. Er staat nog een enkel punt open w aarop de curator moet reageren.
De curator verw acht in de komende periode zijn oordeel te kunnen vormen
over de boekhoudplicht.

27-09-2019
4

Aan de boekhoudplicht is naar het oordeel van de curator op basis van de hem
bekende gegevens voldaan.

24-12-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2009 t/m 2016 zijn tijdig gedeponeerd.

30-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

30-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de onderneming reeds in 2000 is opgericht, is een eventuele vordering op
grond van het niet volstorten van de aandelen verjaard. De curator zal hier
geen verder onderzoek naar doen.

30-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie punt 7.1.

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is de curator vooralsnog niet gebleken. De curator
onderzoekt nog de (afw ikkeling van de) financiële relatie tussen ReCell en
ReCell CE B.V. De curator verw acht dit onderzoek de komende verslagperiode
af te ronden.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van een reactie van de bank.

Toelichting
De bank heeft aangegeven deze kw estie in behandeling te nemen. De curator
heeft de bank verzocht voor 7 mei 2021 een inhoudelijke reactie te geven.

28-06-2019
3

23-09-2020
8

21-01-2021
9

21-04-2021
10

7.6 Paulianeus handelen
Nee

28-06-2019
3

Toelichting
Er is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bank heeft niet meer gereageerd. De curator heeft de rechter-commissaris
verzocht de bank op te roepen voor verhoor.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-07-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek

30-10-2018
1

Rappel aan bank

19-07-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

Toelichting
De curator heeft de vordering van de verhuurder ontvangen en in behandeling
genomen.

30-10-2018
1
30-01-2019
2

€ 10.500,00

28-06-2019
3

€ 44.388,46

22-06-2020
7

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ad € 33.888,46 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.886,00

30-10-2018
1

€ 31.389,00

30-01-2019
2

€ 105.730,00

28-06-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-10-2018
1

€ 31.796,73

22-06-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-10-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

30-10-2018
1

59

30-01-2019
2

66

28-06-2019
3

67

21-01-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 499.747,99

30-10-2018
1

€ 725.192,88

30-01-2019
2

€ 744.185,86

28-06-2019
3

€ 744.255,86

21-01-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog niets zeggen over de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement.

30-10-2018
1

De curator verw acht geen uitkering te kunnen doen aan de concurrente en
preferente schuldeisers.

30-01-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren inventariseren

30-10-2018
1

Geen

27-09-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

30-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

30-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

30-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

30-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek naar boekhouding
- Huur pand afw ikkelen
- Verkopen voorraad en inventaris
- Afw ikkelen zekerheden
- Innen debiteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek

30-10-2018
1

- Onderzoek naar boekhouding
- Onderzoek beroep op verrekening debiteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek

30-01-2019
2

- afronden rechtmatigheidskw esties

28-06-2019
3

- verhoor bank inzake rechtmatigheidskw esties

19-07-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog niets zeggen over de termijn van de
afw ikkeling van het faillissement.

30-10-2018
1

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de tijd die nodig is om de
rechtmatigheidskw esties af te ronden.

28-06-2019
3

De curator verw acht het faillissement binnen één á tw ee verslagperiodes af te
ronden.

23-09-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

30-10-2018
1

