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Algemene gegevens
Naam onderneming
Connectyou B.V.

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Connectyou B.V., ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68637535,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende (2908 LJ) Capelle a/d
IJssel aan de Essebaan 15 B.

10-01-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel als volgt: "Het verrichten van sales- en
marketingw erkzaamheden."

10-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.504.746,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -135.435,00

€ 190.340,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening ziet op de periode 1 mei 2017 t/m 31 december 2018.

10-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

10-01-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur w aren ten tijde van de faillietverklaring 6
w erknemers in dienst. Gebleken is dat de arbeidsovereenkomsten van een
negental andere w erknemers in de maanden voorafgaand aan het
faillissement is beëindigd.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-01-2020
1

€ 55,05

10-04-2020
2

Verslagperiode
van
10-12-2019

10-01-2020
1

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
2

t/m
5-4-2020
van
6-4-2020

09-07-2020
3

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
4

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

15-01-2021
5

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021
t/m
18-4-2021

Bestede uren

30-04-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 36 min

2

37 uur 18 min

3

24 uur 30 min

4

7 uur 0 min

5

4 uur 54 min

6

0 uur 54 min

totaal

109 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht op 26 april 2017. Bestuurder en enig
aandeelhouder is Kamal Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van
Kamal Holding B.V. is YP Solutions B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van
YP Solutions B.V. is de heer Joey Alain van Axel Dongen.

10-01-2020
1

Tot 6 september 2019 w as bestuurder en enig aandeelhouder van Kamal
Holding B.V. de heer Soleiman Tsjardiw al.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van tw ee lopende procedures.
Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 9. van dit verslag.

10-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Failliet houdt diverse autoverzekeringen en een bedrijvenverzekering aan. De
curator zal de verzekeringen zo nodig beëindigen.

1.4 Huur

10-01-2020
1

1.4 Huur
Het pand w aarin failliet is gevestigd w erd tot begin juli 2019 gehuurd door
Connectyou B.V. Daarna is de huurovereenkomst op naam van YP Solutions
B.V. gezet. De curator doet onderzoek naar de (verrekening van de)
w aarborgsom ad € 7.678,00 die volgens de oorspronkelijke huurovereenkomst
bij aanvang van de huurovereenkomst door failliet is afgegeven.

10-01-2020
1

Zoals aangekondigd verricht de curator onderzoek naar de (verrekening van
de) w aarborgsom. De curator staat in contact hierover met de bestuurder en
de verhuurder.

10-04-2020
2

In tegenstelling tot w at eerder is bericht, is de huurovereenkomst na juli 2019
niet op naam van YP Solutions B.V. gezet, maar op naam van Young
Professionals B.V.

09-07-2020
3

De verhuurder heeft laten w eten dat de w aarborgsom ad € 7.678,00 ten tijde
van de contractsovername niet is terugbetaald aan failliet, maar is aangew end
als w aarborgsom. De curator beraadt zich over vervolgstappen.
De curator heeft de rechtshandeling om de w aarborgsom niet terug te storten
op grond van art 42 lid 1 jo 45 Fw vernietigd. De verhuurder heeft een
advocaat ingeschakeld die zich namens de verhuurder de vernietiging betw ist.
Voorts bestond ten tijde van de contractsovername door Young Professionals
B.V. een huurachterstand van ConnectYou B.V. van € 5.238,98. De vordering,
vermeerderd met rente en een contractuele boete is tot datum faillissement
opgelopen tot een bedrag van € 9.353,76. De advocaat van de verhuurder
beroept zich namens de verhuurder op verrekening ex artikel 53 Fw van haar
vordering met de w aarborgsom. De curator is van mening dat de verhuurder
zich terecht beroept op verrekening.
Nu de tegenvordering de hoogte van de w aarborgsom overtreft, zal de curator
deze kw estie verder laten rusten. Zie voorts onder 4.1

09-10-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet houdt zich bezig met de deur-tot-deur verkoop van energiecontracten.
Hiervoor had failliet overeenkomsten afgesloten met energieleveranciers.
Bij notariële akte van 6 september 2019 zijn de aandelen van Kamal Holding
B.V. verkocht en overgedragen aan YP Solutions B.V. zodat YP Solutions B.V.
vervolgens 100% aandeelhouder w erd van failliet. Failliet bleek echter een
aanzienlijke schuldenlast te hebben w aarvan koper ten tijde van de overdracht
op de hoogte zou zijn gew eest.
De orderportefeuille van failliet bleek echter niet voldoende om de schulden te
voldoen danw el regelingen met schuldeisers te treffen. Ten tijde van
faillietverklaring w as sprake van één lopend contract. Uiteindelijk is het
faillissement aangevraagd door Sternlease B.V. die uit hoofde van reeds
beëindigde leasecontracten nog een bedrag van ruim € 10.000 van failliet te
vorderen heeft.

10-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

10-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren tenminste 6 w erknemers in dienst. Met
machtiging van de rechter-commissaris is de 6 w erknemers ontslag
aangezegd.
Daarnaast is volgens opgave van de bestuurder nog een negental
w erknemers in de maanden voorafgaand aan het faillissement uit dienst
getreden. Nu niet duidelijk is of de dienstverbanden rechtsgeldig zijn
beëindigd, zijn de betrokken (ex-)w erknemers alsnog met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen.
UW V is in kennis gesteld van het faillissement en heeft de w erknemers
uitgenodigd voor een intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

10-01-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaande aan het faillissement w aren tenminste 15
w erknemers in dienst.
Recent is uit de postblokkade gebleken dat mogelijk nog een (ex-)w erknemer
achterstallig salaris te vorderen heeft. De curator heeft de advocaat die door
deze w erknemer is ingeschakeld verzocht om nadere informatie.
Personeelsleden
16

10-04-2020
2

Toelichting
De curator heeft de mogelijke w erknemer zekerheidshalve ontslagen en
aangemeld bij het UW V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-12-2019

6

24-4-2020

1

16-12-2019

9

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers;
- machtiging rechter-commissaris;
- opstellen ontslagbrieven;
- correspondentie advocaat;
- contact UW V.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

10-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van het bestuur is de kantoorinventaris in december 2017
door Kamal Holding B.V. aangeschaft. De curator doet nader onderzoek.

10-01-2020
1

De bestuurder heeft de curator bericht dat ten tijde van de ontruiming van het
pand in januari 2020 de inventaris door een derde om niet is opgehaald.
Curator heeft de bestuurder verzocht om een toelichting.

09-07-2020
3

De bestuurder heeft tot op heden geen gehoor gegeven aan verzoeken van
de curator om opheldering.

09-10-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

10-01-2020
1

Zie nr. 5.5 hieronder voor bedrijfsmiddelen t.a.v. w aarvan partijen zich hebben
gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie bedrijfsmiddelen.

10-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden:
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

10-01-2020
1

Onderhanden w erk:
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van één lopende opdracht die eind
februari 2020 zou eindigen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- inventarisatie voorraden/onderhanden w erk.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Teruggave fiscus

€ 50,00

Creditsaldo ING

€ 5,05

7 voertuigen

€ 0,00

totaal

€ 55,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voertuigen:
Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd. Hieruit volgt
dat een zevental voertuigen op naam van failliet staan geregistreerd. Het
betreft allen voertuigen die zijn aangeschaft middels financial lease, zie voorts
onder 5.2.

10-01-2020
1

Creditsaldo ING:
Op datum faillissement w as sprake van een positief saldo van € 5,05. Curator
heeft ING verzocht het saldo over te maken op de boedelrekening.
De leasemaatschappij heeft de voertuigen inmiddels verkocht. De opbrengst
bleek echter niet voldoende om de nog openstaande schuld inclusief
achterstand in de betalingen te voldoen, zodat per saldo nog een restschuld
overblijft.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-07-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
- opvragen opgave kentekenregister;
- correspondentie ING.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

Verw erken vordering leasemaatschappij na verkoop voertuigen.

09-07-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

W aarborsom huur Young Professionals B.V.

€ 7.678,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

5 handelsdebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

€ 7.678,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van faillietverklaring zou sprake zijn van 1 debiteur (de opdrachtgever
van failliet) die per saldo nog een bedrag van € 232,50 zou moeten voldoen.
De betreffende debiteur stelt echter dat zij een voorschot van € 4.500 heeft
voldaan, zodat per saldo een vordering van € 4.267,50 van de debiteur op
failliet resteert. De debiteur heeft stukken overgelegd w aaruit blijkt dat zij een
voorschot heeft verstrekt. De curator zal geen verdere incassopogingen
ondernemen.

10-01-2020
1

De curator heeft de aangetroffen verkoopfacturen vergeleken met de
bankmutaties. Hieruit volgt dat mogelijk nog een aantal debiteuren niet alle
facturen hebben voldaan. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven. 1
debiteur (verschuldigd € 658,--) heeft laten w eten dat de factuur middels
verrekening is voldaan. De curator acht de verrekening op basis van de
aangetroffen stukken aannemelijk. De curator zet de incasso van de overige
debiteuren voort.

09-07-2020
3

Debiteur 1:
Één debiteur die volgens de administratie van failliet nog een bedrag van €
16.623,51 verschuldigd zou zijn, heeft laten w eten dat eind november 2018 op
verzoek van de voormalig bestuurder van failliet is afgesproken dat de facturen
van de mandagen w ekelijks door de debiteur zouden w orden betaald. De
debiteur heeft hierbij w el de voorw aarde gesteld dat de op facturen die zien
op doorbelasting van de mandagen 4,8% in mindering w ordt gebracht. Na
onderzoek van de betreffende facturen kan w orden geconcludeerd dat de
openstaande bedragen overeenkomen met de aftrek van 4,8%. De incasso
van deze debiteur is derhalve afgew ikkeld.

09-10-2020
4

Debiteur 2:
De onderneming van debiteur tw ee die een bedrag van € 9.399,44 is
verschuldigd blijkt per 15 januari 2020 te zijn uitgeschreven uit het
Handelsregister. De curator staakt verdere incassopogingen.
Debiteur 3:
Debiteur drie, verschuldigd € 28.299,79 heeft tot op heden niet gereageerd.
De curator zet de incasso voort.
Debiteur 4:
De brief aan debiteur 4 is retour afzender gekomen. De curator zal het juiste
adres zien te achterhalen en zet de incasso voort.
W aarborgsom
De boedel heeft een vordering van € 7.678,-- uit hoofde van onverschuldigde
betaling op Young Professionals B.V. ten aanzien van de w aarborgsom, zie
voorts onder 1.4.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie en contact debiteur;
- onderzoek tegenvordering.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

- Inventarisatie debiteuren;
- Beoordelen verrekening.

09-07-2020
3

- aanmanen debiteuren;
- correspondentie debiteur 1;
- incasso w aarborgsom.

09-10-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij ING. Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van een
positief saldo van € 5,05, zie voorts onder 3.8

10-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft met Dutchlease (onderdeel van VW Pon) financial leasecontracten
afgesloten voor de lease van 7 voertuigen. De leasemaatschappij heeft laten
w eten de voertuigen terug te vorderen.

10-01-2020
1

De leasemaatschappij heeft de auto's opgehaald.

10-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

10-01-2020
1

Tw ee partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud / revindicatie. De curator onderzoekt de geldigheid van
hun beroep en w aar de spullen w aarop een mogelijk EVB rust zich bevinden.

10-04-2020
2

De curator heeft de bestuurder verzocht aan te geven of de betreffende
goederen nog aanw ezig zijn. De bestuurder geeft geen reactie.

09-07-2020
3

De bestuurder reageert niet meer op verzoeken van de curator. De curator zal
de betreffende leveranciers van vorenstaande informeren en hen uitnodigen
hun vordering in te dienen.

09-10-2020
4

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken i.v.m. blokkeren rekening;
- inventarisatie rechten van derden.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

- rappelleren bestuurder.

09-07-2020
3

- correspondentie leveranciers.

09-10-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid

10-01-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De fysieke administratie is ontvangen en zal nader w orden bestudeerd.

10-01-2020
1

De curator heeft het onderzoek in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

09-07-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: gedeponeerd 1 november 2019, derhalve tijdig

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:293, lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

10-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft mogelijk onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek.
Ja

10-01-2020
1

10-04-2020
2

09-10-2020
4

Toelichting
Verw ezen w ordt in dezen naar 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-01-2020
1

In onderzoek

10-04-2020
2

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
Verw ezen w ordt in dezen naar 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-10-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
gestart.

10-01-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

10-04-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

09-07-2020
3

De eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek zijn voorgelegd aan
de bestuurder. Ondanks herhaaldelijke rappellen heeft de bestuurder niet
gereageerd. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

09-10-2020
4

Nu de bestuurder niet over enige administratie beschikt, heeft de curator een
melding faillissementsfraude gedaan w egens schending van de administratieen inlichtingenplicht. Het fraudemeldpunt heeft laten w eten dat de zaak
kw alificeert voor de Politie en zal w orden overgedragen aan de Politie Eenheid
Rotterdam ter verdere behandeling.

15-01-2021
5

De politie heeft de curator verzocht aangifte te doen. De curator zal dit in de
komende verslagperiode dan ook gaan doen.

30-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Verkrijgen administratie;
- onderzoek administratie.

10-01-2020
1

- voortzetten onderzoek administratie.

09-07-2020
3

- formuleren bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie bestuurder.

09-10-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris: p.m.
UW V: p.m.
€ 3.774,01

10-01-2020
1

10-04-2020
2

Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V.
€ 7.251,97

09-07-2020
3

Toelichting
UW V:
€ 6.106,10 ex art 3:288 sub e BW
€ 1.145,87 ex art 66 lid 3 W W

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.955,00

10-01-2020
1

€ 188.213,00

10-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

10-01-2020
1

€ 9.608,54

10-04-2020
2

€ 17.269,80

09-07-2020
3

Toelichting
€ 14.543,93 ex art 3:288 sub e BW
€ 2.725,87 ex art 66 lid 3 W W
€ 20.540,66

30-04-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.567,68

10-01-2020
1

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement: € 1.958,00
Loonvordering ex-w erknemer: € 3.609,68
€ 17.231,22

10-04-2020
2

Toelichting
Een w erknemer heeft een loonvordering ad € 11.663,54 ingediend.
€ 17.231,22
Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag: € 1.958
W erknemers: € 15.273,22

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-07-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

10-01-2020
1

16

10-04-2020
2

17

09-07-2020
3

18

30-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.681,95

10-01-2020
1

€ 150.903,68

10-04-2020
2

€ 128.771,90

09-07-2020
3

€ 129.240,38

30-04-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Inventarisatie en aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

10-01-2020
1

- verw erken ingediende vorderingen.

09-07-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Procedure 1:
Morien

10-01-2020
1

Procedure 2:
Stolvoort

9.2 Aard procedures
Procedure 1:
Morien is een procedure gestart tegen failliet w egens onbetaald gelaten
salaris etc. uit hoofde van een beëindigde arbeidsovereenkomst.

10-01-2020
1

Procedure 2:
Stolvoort is een procedure gestart tegen failliet w egens onbetaald laten salaris
etc. na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

9.3 Stand procedures
Procedure 1:
De zaak staat voor mondelinge behandeling op 24 januari 2020. De curator
heeft de procedure ex art 29 Fw laten schorsen.

10-01-2020
1

Procedure 2:
Op 12 juli 2019 heeft de kantonrechter tussenvonnis gew ezen. De advocaat
van failliet heeft ter rolle van 20 augustus 2019 akte na comparitie genomen.
de zaak staat thans voor dagbepaling van een getuigenverhoor. De advocaat
van failliet heeft in verband met het faillissement de rechtbank verzocht de
procedure te schorsen.

9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen stukken procedures, contact advocaten procedures. Contact
rechtbank i.v.m. schorsen procedures.

10-01-2020
1

Geen

10-04-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek w aarborgsom huur;
- afw ikkelen financial leaseovereenkomsten;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;

10-01-2020
1

- onderzoek w aarborgsom huur;
- onderzoek eigendommen derden;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;

10-04-2020
2

- afw ikkelen w aarborgsom huur;
- debiteurenincasso;
- afw ikkelen eigendommen derden;
- reactie bestuurder op bevindingen onrechtmatigheden;
- crediteurenadministratie;

09-07-2020
3

- voortzetten debiteurenincasso;
- afw ikkelen eigendommen derden;
- reactie bestuurder op bevindingen onrechtmatigheden;
- crediteurenadministratie.

09-10-2020
4

- aangifte bij politie

30-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

10-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2020
1

