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Algemene gegevens
Naam onderneming
United Food Concepts B.V.

12-12-2019
1

Gegevens onderneming
United Food Concepts B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende aan de Delftsestraat 33, Unit 4.02 te (3013 AE) Rotterdam
(KvK-nummer: 63376385).
Tevens handelend onder de namen: ChefPlaza, VanChefs, The Food Convoy.

12-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel:
"- Handel in advertentieruimte en -tijd
- Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
- Kantines en contractcatering"

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 434.970,18

€ -371.191,53

€ 8.390,00

2017

€ 797.680,00

€ 30.474,00

€ 337.483,00

Toelichting financiële gegevens

12-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële jaarcijfers 2018 zijn voorlopige cijfers.

12-12-2019
1

De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het
bijzonder de financiële informatie (indien van toepassing), onderw erp van
nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie
geheel of gedeeltelijk moet w orden aangepast. Over de juistheid en
volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kunnen (vooralsnog)
geen uitspraken w orden gedaan.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

12-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 8.399,33

12-12-2019
1

€ 8.399,34

11-03-2020
2

€ 10.999,03

10-06-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

12-12-2019
1

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

11-03-2020
2

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

11-06-2020
3

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

10-09-2020
4

t/m
9-9-2020
van
10-9-2020

10-12-2020
5

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
6

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021
t/m
9-6-2021

Bestede uren

10-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 24 min

2

20 uur 36 min

3

3 uur 6 min

4

11 uur 54 min

5

7 uur 36 min

6

8 uur 0 min

7

7 uur 6 min

totaal

123 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 65,4 uur.

12-12-2019
1

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 87,8 uur.

11-03-2020
2

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 91,0 uur.

11-06-2020
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 102,90 uur.

10-09-2020
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 112,30 uur.

10-12-2020
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 120,30 uur.

10-03-2021
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 127,40 uur.

10-06-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
United Food Concepts B.V. is op 23 december 2016 opgericht. Bestuurder en
enig aandeelhouder van United Food Concepts B.V. is de heer T.H.A. (Tim) de
Visser. De ondernemingsactiviteiten van United Food Concepts B.V. bestonden
uit de bemiddeling tussen partijen die foodtrucks leveren en inhuren. United
Food Concepts B.V. ontvangt via haar w ebsite aanvragen van klanten, brengt
daarvoor een offerte uit, huurt bij leveranciers de gew enste foodtruck en
realiseert aldus een marge.

12-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van United Food
Concepts B.V. bij lopende procedures.

12-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen, voor zover bij hem bekend,
opgezegd.

12-12-2019
1

1.4 Huur
De bedrijfslocatie van United Food Concepts B.V. w ordt sinds augustus 2019
w egens blijvende verlieslatendheid bij United Food Concepts B.V. gehuurd
door een andere vennootschap (De Visser Foodservice Equipment B.V.). De
huurovereenkomst tussen verhuurder en United Food Concepts B.V. is
beëindigd en gelijktijdig vervangen door een nieuw e huurovereenkomst tussen
de verhuurder en De Visser Foodservice Equipment B.V. De curator heeft
bew ijs van de beëindiging verzocht en ontvangen.

12-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van United Food Concepts B.V. heeft over de aanloop en toedracht
van het faillissement de volgende verklaringen gedaan.
Na de oprichting van United Food Concepts B.V. in 2016 is krediet bij Collin
Crow dfund aangetrokken om de activiteiten van United Food Concepts B.V. te
financieren, die toen ook nog de organisatie van evenementen op een
evenemententerrein in een havengebied in Rotterdam omvatten.
Een belangrijk deel van de financiering zou toen zijn aangew end voor de
preparatie van het terrein (foodtruck, escape room, bar etc.) en het opzetten
van de evenementenorganisatie. Uiteindelijk zijn de evenementenactiviteiten
gestaakt, omdat er te w einig animo voor het terrein zou zijn gew eest en het
totaal aantal toegestane bezoekers op last van de brandw eer zou zijn
verlaagd van 1200 tot 150.
Nadien zou men zich hebben geconcentreerd op de basisactiviteit (i.e. het
bemiddelen bij aanvragen voor foodtrucks), maar die activiteit – hoew el er in
2019 een omzet van EUR 320.000 w erd gedraaid – zou uiteindelijk zijn
ingehaald door de achterstanden die w aren ontstaan door de gefaalde
investeringen in de evenementenorganisatie.
De curator betrekt deze verklaringen in zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

12-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

12-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

12-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-11-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder, contact UW V, contact personeel, machtiging rechtercommissaris.

12-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 100,00

€ 100,00

Bedrijfsauto's

€ 600,00

€ 600,00

totaal

€ 700,00

€ 700,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van failliet bestonden uit een verouderde inventaris die in
de loop der tijd om niet zou zijn verkregen (gratis af te halen via
Marktplaats.nl) en een auto (Mercedes uit 1995) met een beperkte w aarde. Op
de bedrijfsmiddelen rustte een eerste pandrecht ten behoeve van een
factoringmaatschappij en een tw eede pandrecht ten behoeve van Collin
Crow dfund. De bedrijfsmiddelen zijn uiteindelijk meegenomen in de verkoop
van de ondernemingsactiviteiten (zie hierna onder 6).

12-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met betrekking tot de inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

12-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, verkoop, contact bestuur, contact potentiële kopers.

12-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk/debiteuren

€ 700,00

totaal

€ 700,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van de faillietverklaring had failliet nog een aantal bevestigde
opdrachten uitstaan voor de bemiddeling bij de levering van foodtrucks
(hoofdzakelijk voor december 2019). De potentiële marge op dit onderhanden
w erk bedroeg naar schatting ongeveer EUR 4.000, maar moest als gevolg van
annulerende klanten sterk w orden gerelativeerd. Het onderhanden w erk is
meegenomen in de verkoop van de ondernemingsactiviteiten van failliet (zie
hierna onder 6).

12-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, contact bestuur, contact crediteuren, verkoop.

12-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie buitenlandse financiële instelling

€ 2.610,29

Handelsnamen

€ 300,00

Domeinnamen

€ 5.800,00

totaal

€ 6.100,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 2.610,29

Toelichting andere activa
De ondernemingsactiviteiten van failliet bestonden hoofdzakelijk bij de gratie
van een aantal domeinnamen en de daaraan verbonden w ebsites met een
hoge Search Engine Optimisation (SEO) rate. De domeinnamen en
achterliggende w ebsites zijn meegenomen in de verkoop van de
ondernemingsactiviteiten van failliet (zie hierna onder 6).

12-12-2019
1

Uit de ontvangen bankafschriften volgt dat kort na faillietverklaring een Duitse
bankrekening op naam van failliet bij w ijze van automatische incasso bedragen
aan een Hongaarse partij zijn betaald. De curator heeft de betreffende bank
tot restitutie aangeschreven en is in afw achting van een reactie.

10-12-2020
5

De (buitenlandse) financiële instelling w aar het om gaat heeft aangegeven te
menen niet tot restitutie te zijn gehouden. De curator heeft met een
uitgebreidere toelichting nogmaals tot betaling gesommeerd en w acht een
reactie af.

10-03-2021
6

De (buitenlandse) financiële instelling heeft een restitutie gestort van EUR
2.610,29. De curator heeft hiermee dit punt afgerond.

10-06-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie bestuur, contact hosting partijen, verkoop.

12-12-2019
1

Bestudering administratie, contact bank.

10-12-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van het bestuur bedroeg de debiteurenportefeuille per datum
faillissement een bedrag van EUR 19.237,88. De debiteurenportefeuille
bestond grotendeels uit facturen voor nog niet uitgevoerde opdrachten en
vertoonde aldus grote overlap met het onderhanden w erk (zie hiervoor onder
3.6).

12-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuur, verkoop.

12-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator is (vooralsnog) niet bekend met leasecontracten.

12-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tussen een crow dfundorganisatie als leninggever en failliet als leningnemer
met haar groepsvennootschappen als hoofdelijk verbonden medeschuldenaren
bestond een kredietrelatie, in w elk kader verschillende
vermogensbestanddelen van failliet ten gunste van de crow dfundorganisatie
w aren verpand. De curator heeft na bestudering van de relevante
financieringsdocumentatie het standpunt ingenomen dat een deel van de
gestelde pandrechten niet tot stand w aren gekomen en het pandrecht op de
inventaris een lagere rang innam dan het pandrecht van de
factoringmaatschappij (zie hierna). De crow dfundorganisatie heeft aangegeven
zich hiertegen niet te verzetten.

12-12-2019
1

Daarnaast bestond tussen een factoringmaatschappij en failliet met haar
groepsvennootschappen als hoofdelijk verbonden medeschuldenaren een
factoringrelatie, uit hoofde w aarvan verschillende vermogensbestanddelen van
failliet ten gunste van de factoringmaatschappij w aren verpand. Het ging om
een pandrecht op de inventaris met een hogere rang dan het pandrecht van
de crow dfundorgansatie en een pandrecht op de bedrijfsauto.
In het kader van de verkoop van de ondernemingsactiviteiten van failliet (zie
hierna onder 6) heeft de factoringmaatschappij afstand van haar pandrechten
gedaan.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.

12-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

12-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

12-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden van voortzetting van de activiteiten van
failliet onderzocht, mede doordat is gebleken van nog lopende opdrachten en
de benodigende verzekeringen reeds voor faillissement vooruit w aren betaald.
Uiteindelijk heeft de mogelijkheid om nieuw e en/of bestaande activiteiten te
exploiteren zich niet voorgedaan, omdat de opdrachten pas in december 2019
stonden geagendeerd en de curator de lopende opdrachten voor die datum
heeft verkocht (zie 3.6).

12-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, correspondentie bestuur.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-12-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft verschillende partijen benaderd die interesse hebben getoond
of mogelijk interesse zouden hebben in de ondernemingsactiviteiten van failliet
met het oog op een doorstart, w aaronder het bestuur in samenw erking met de
betrokken factoringmaatschappij. Op 28 november is met het bestuur en de
factoringmaatschappij overeenstemming bereikt over de verkoop van de
ondernemingsactiviteiten voor een bedrag van EUR 7.500. Voor de daarbij
verkochte activa en de toerekening van deze koopprijs w ordt verw ezen naar
hetgeen hiervoor is beschreven onder 3 (Activa). De koopprijs is op 2
december 2019 op de faillissementsrekening ontvangen.

12-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 7.500,00

12-12-2019
1

Toelichting
NB Dit bedrag vertegenw oordigt de totale verkoopopbrengst van de activa die
gezamenlijk de onderneming van failliet vormden en is opgebouw d uit de
afzonderlijke bedragen die voor de onder 3 (Activa) beschreven activa zijn
betaald.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek, contact potentiële kopers, contact bestuur, contact
factoringmaatschappij, opstellen bieddocumentatie en koopovereenkomst,
goedkeuring rechter-commissaris.

12-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie kunnen veiligstellen en zal de komende
verslagperiode gebruiken om zich deze te bestuderen.

12-12-2019
1

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek en heeft in dat kader
(aanvullende) administratie opgevraagd bij de banken. De curator ontving die
informatie onlangs en zal dit meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek. De
curator verw acht in de komende verslagperiode voorlopige conclusies te
kunnen trekken.

11-03-2020
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en verw acht dit in
de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

11-06-2020
3

De voorlopige conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn voorgelegd aan
de bestuurder. De bestuurder heeft kort voor het einde van deze
verslagperiode geantw oord, w elke antw oorden de curator thans in onderzoek
heeft. De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

10-09-2020
4

De curator bespreekt een laatste punt met de bestuurder en verw acht het
rechtmatigheidsonderzoek de aanstaande verslagperiode af te kunnen
ronden.

10-12-2020
5

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond (zie ook hierna onder
7.5 (Onbehoorlijk bestuur)).

10-03-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor zover de curator tot op heden heeft kunnen nagaan, zijn geen
jaarrekeningen van failliet gepubliceerd. Het bestuur heeft hieromtrent
verklaard dat de relatie met de voormalige boekhouder w egens
betalingsachterstanden is verbroken en de nieuw e boekhouder (een
gepensioneerde accountant) nog slechts voorlopige jaarrekeningen had
kunnen opmaken.

12-12-2019
1

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

10-03-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW
vrijgesteld.

12-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-12-2019
1

In onderzoek (zie 7.1).

11-03-2020
2

In onderzoek (zie 7.1).

11-06-2020
3

Afgerond.

10-12-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).
Ja

12-12-2019
1

11-03-2020
2

11-06-2020
3

10-12-2020
5

10-03-2021
6

Toelichting
Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).

Toelichting
In onderzoek (zie 7.1).
Nee
Toelichting
Zie hierna 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-12-2019
1
11-03-2020
2

11-06-2020
3

10-12-2020
5

10-03-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

12-12-2019
1

In onderzoek (zie 7.1).

11-03-2020
2

In onderzoek (zie 7.1).

11-06-2020
3

In onderzoek (zie 7.1).

10-12-2020
5

Hoew el schending van art. 2:394 BW vast staat en daarmee door toepassing
van art. 2:248 lid 2 BW formeel sprake is van onbehoorlijk bestuur, is de
curator bij zijn onderzoek na toelichting van het bestuur niet op materiële
onregelmatigheden gestuit. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is
daarmee afgerond.

10-03-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veilig stellen administratie, inventarisatie, contact bestuur.

12-12-2019
1

Onderzoek.

11-03-2020
2

Onderzoek.

11-06-2020
3

Onderzoek, correspondentie bestuur.

10-12-2020
5

Onderzoek, correspondentie bestuur.

10-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.552,11
Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-03-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 130.784,00

12-12-2019
1

€ 129.917,00

11-03-2020
2

€ 138.348,00

11-06-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 13.846,87

11-03-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.827,24

12-12-2019
1

Toelichting
Dit betreft de faillissementsaanvraag van Oyo B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

12-12-2019
1

69

11-03-2020
2

72

11-06-2020
3

73

10-12-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.331,68

12-12-2019
1

€ 379.010,88

11-03-2020
2

€ 381.480,76

11-06-2020
3

€ 381.594,43

10-12-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan in dit stadium van het faillissement over de verw achte w ijze van
afw ikkeling nog geen uitspraken doen.

12-12-2019
1

De curator kan in dit stadium van het faillissement over de verw achte w ijze van
afw ikkeling nog geen uitspraken doen.

11-03-2020
2

De curator kan in dit stadium van het faillissement over de verw achte w ijze van
afw ikkeling nog geen uitspraken doen.

11-06-2020
3

De curator kan in dit stadium van het faillissement over de verw achte w ijze van
afw ikkeling nog geen uitspraken doen.

10-09-2020
4

Bij de huidige stand van informatie zal geen uitkering aan preferente en
concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan.

10-12-2020
5

Er zal na (gedeeltelijke) betaling van de boedelvorderingen geen actief
resteren ter verdeling onder de preferente en concurrente schuldeisers.

10-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact crediteuren, inventarisatie administratie.

12-12-2019
1

Contact crediteuren, inventarisatie administratie.

11-03-2020
2

Contact crediteuren, inventarisatie administratie.

11-06-2020
3

Contact crediteuren, inventarisatie administratie.

10-09-2020
4

Contact crediteur.

10-12-2020
5

Geen.

10-06-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode op het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-12-2019
1

De curator richt zich in de komende verslagperiode op afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-06-2020
3

De curator richt zich in de komende verslagperiode op afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2020
4

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek en mogelijke inning van het bedrag dat na
faillietverklaring van de bankrekening van failliet is afgeschreven. Nadien zal op
afw ikkeling w orden gericht.

10-12-2020
5

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op afronding van de
discussie met de bank (zie hiervoor onder 3.8 (Andere activa)) en zet nadien
de afw ikkeling van het faillissement in gang.

10-03-2021
6

Er zijn geen te verrichten w erkzaamheden meer. Dit zevende verslag is het
eindverslag. De curator verzoekt de rechter-commissaris het faillissement
voor te dragen voor opheffing w egens gebrek aan baten (artikel 16 Fw ).

10-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement nog niet bekend.

12-12-2019
1

Zie 10.1 (Plan van aanpak).

10-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris.

12-12-2019
1

Correspondentie rechter-commissaris.

10-09-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

