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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rent a Butler B.V.

11-06-2020
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Gegevens onderneming
Rent a Butler B.V. is opgericht in mei 2010 en is gevestigd te Rotterdam aan de
Slaak 2-6. Curanda had tot recent tevens een filiaal in Almere aan de
Schoutstraat 36.

11-06-2020
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Activiteiten onderneming
Curanda drijft een horeca uitzendbureau en is bij de kamer van koophandel
ingeschreven onder de volgende SBI Codes:
78201: Uitzendbureaus
5621: Eventcatering
7810: Arbeidsbemiddeling

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.211.558,00

€ -17.416,00

€ 574.179,00

2018

€ 1.637.923,00

€ 7.962,00

€ 606.205,00

2017

€ 1.288.020,00

€ -78.255,00

€ 353.987,00

11-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers tot en met 2019 zijn reeds vastgesteld. In maart 2020 is ten gevolge
van het stil vallen van de horeca door de coronacrisis de omzet van curanda
volledig w eggevallen. Curanda had hoge doorlopende kosten. De voorlopige
cijfers tot en met mei vermelden een verlies van EUR 238.000.

11-06-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25

11-06-2020
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Toelichting
Curanda had tussen de 20 en 25 medew erkers in dienst, al dan niet tijdelijk op
basis van Fase B uitzendovereenkomsten.
Het bestand aan uitzendkrachten w as 300 tot 400 personen, veelal studenten.

Boedelsaldo
€ 29.463,60

11-06-2020
1

€ 46.049,53

10-09-2020
2

€ 47.950,54

10-12-2020
3

€ 54.495,17

10-03-2021
4

€ 62.745,17

10-06-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-5-2020

11-06-2020
1

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

10-09-2020
2

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

10-12-2020
3

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

10-03-2021
4

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

10-06-2021
5

t/m
9-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 6 min

2

32 uur 48 min

3

26 uur 36 min

4

17 uur 30 min

5

10 uur 30 min

totaal

154 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is de focus gelegd op het zoeken van partijen die
de activiteiten konden overnemen. De curator heeft kandidaten gesproken,
een bidbook en verkoopmemorandum opgesteld, doorstart besprekingen
gevoerd en uiteindelijk een activatransactie gesloten.

1. Inventarisatie

11-06-2020
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1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van curanda is Talent Scout Group B.V. Sinds 30 maart
2020 is Staffyou B.V. 100 % aandeelhouder in Talent Scout Group B.V. Staffyou
w ordt bestuurd door P56 Holding B.V. en Beslic Holding B.V. Sinds januari 2020
is DGA van Beslic Holding, de heer P. Beslic, feitelijk bestuurder van curanda.

11-06-2020
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In 2017 is curanda overgenomen door de Flexcraft Group. In december 2019 is
de Flexcraft Group verkocht door Eurorijn Group, de organisatie achter P56
Holding B.V., Kennelijk w as er geen interesse in overname van de
vennootschappen van Talent Scout Group en zijn de aandelen vervreemd aan
Staffyou.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende juridische procedures.

11-06-2020
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1.3 Verzekeringen
Curanda had de gebruikelijke verzekeringen. Voor zover bekend w aren er voor
faillissement geen achterstanden.

11-06-2020
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1.4 Huur
Curanda huurde in totaal drie panden:

11-06-2020
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1. Kantoorruimte aan de Slaak 6 te Rotterdam. De huurovereenkomst is daags
na faillissement opgezegd door de verhuurder. De huurovereenkomst kan
mogelijk door de doorstartende partij w orden overgenomen.
2. Kantoorruimte aan de Schoutstraat 36 te Almere. Dit kantoor is reeds enige
maanden gesloten en de huurovereenkomst w as reeds opgezegd tegen maart
2021. De boedel heeft de overeenkomst nogmaals opgezegd met
inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.
3. Een opslag en loods aan de Anthonetta Kuijlstraat te Rotterdam. Dit pand
w ordt deels onderverhuurd aan een ander bedrijf. De onderhuur w as reeds
opgezegd en de onderhuurder heeft al een nieuw pand gevonden en heeft
toegezegd de loods uiterlijk 1 juli te zullen hebben verlaten. De huur van de
loods is vooruitbetaald tot eind 2020. De curator heeft de huurovereenkomst
opgezegd tegen de kortst mogelijke opzegtermijn.
1. De huurovereenkomst voor de Slaak 6 is per 1 juni 2020 door de doorstarter
overgenomen.
2. Het pand in Almere is in het kader van de doorstart door de doorstarter
ontruimd en opgeleverd.
3. Ook het pand aan de Anthonetta Kuijlstraat is ontruimd. Er is een geschil
met de verhuurder van de loods over de terugbetaling van de huur en een
betaalde w aarborgsom. Tot op heden heeft de verhuurder slechts € 630
teruggestort. De curator beraadt zich op nadere stappen.

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder w ijt het faillissement voornamelijk aan de coronacrisis. Curanda
w erkt uitsluitend in de horecabranche en per 15 maart jl. is het w erk acuut
opgedroogd. Aangezien curanda veel voor voetbalclubs w erkt en grote
evenementen vooralsnog verboden blijven, zag zij geen w eg meer uit de crisis.

11-06-2020
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Daarbij komt dat curanda midden in een reorganisatietraject zat na
vervreemding van de moeder van curanda, Talent Scout Group B.V., aan
Staffyou B.V. Staffyou B.V. is een ICT bedrijf dat een platform heeft ontw ikkeld
voor het koppelen van kandidaten aan opdrachtgevers, zonder tussenkomst
van een intercedent. Per 1 januari jl. heeft de heer Beslic, bestuurder van
Staffyou de leiding bij curanda overgenomen en is Staffyou bij curanda in
Rotterdam komen inhuizen. Volgens de bestuurder w as het de bedoeling om
de kostenstructuur te verlagen, onder meer door vaste personeelskosten te
verlagen, huurlasten te delen, nieuw e contracten met leveranciers te sluiten
en het opdoeken van het kantoor in Almere. Ook moest de efficiency omhoog
en w erd er niet genoeg op de marges gelet, aldus de bestuurder. Dit traject
w as in volle gang toen de lockdow n w erd aangekondigd.
De curator zal de toedracht van het faillissement in de komende verslagperiode
nader onderzoeken.
De curator heeft nog steeds vragen met betrekking tot de situatie voor en na
het afstoten van curanda bij Flexcraft. De huidige bestuurder zegt hier w einig
w eet van te hebben. De curator gaat in de komende verslagperiode ook de
voormalige bestuurders aanschrijven voor nadere informatie.

10-09-2020
2

De curator heeft verdere informatie opgevraagd over de boekhoudkundige
verhoudingen binnen de Flexcraft Group. Begin juni heeft de curator nadere
informatie van de accountant ontvangen en hoopt het onderzoek in de
komende verslagperiode te kunnen afronden.

10-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

11-06-2020
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Toelichting
Curanda had vast personeel in dienst op kantoor. Daarnaast w aren er
verschillende personeelsleden, w aaronder koks, w erkzaam op basis van
tijdelijke contracten (al dan niet volgend uit Fase B uitzendovereenkomsten).
Verder w aren er circa 360 uitzendkrachten bij curanda ingeschreven (Fase A
uitzendcontracten). Voor deze krachten is geen opzegging vereist.
Hierboven w orden uitsluitend de medew erkers in vaste of tijdelijke dienst
vermeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Naar verluidt is gesneden in het vast personeelsbestand in het jaar voor
faillissement.

11-06-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-5-2020

5

Fase B/Fase A personeel

18-5-2020

10

vast personeel

19-5-2020

13

Fase B personeel

totaal

28

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren, ontslagbrieven, contacten met UW V

11-06-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 12.500,00

€ 0,00

totaal

€ 12.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda heeft op de locaties in Rotterdam en Almere kantoorinventaris.
Tevens is behoort er een scooter tot de boedel. De bedrijfsmiddelen zijn in het
kader van de hierna te noemen activatransactie verkocht.

11-06-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Curanda heeft sinds maart jl. een betalingsachterstand bij de fiscus.

11-06-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kleding
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda had een voorraad nette kelnerskleding voor haar personeel. De
kleding is in het kader van na te noemen activatransactie verkocht en is
getaxeerd tezamen met de inventaris.
Er is geen sprake van lopend onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

11-06-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 2.969,52

Belastingdienst

€ 3.531,16

verhuurder

€ 630,00

afrekening servicekosten

€ 222,09

restituties

€ 3.087,72

onderhuur

€ 1.875,00

restitutie w aarborgsom

€ 8.744,68

totaal

€ 21.060,17

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mogelijk heeft curanda recht op restitutie van een deel van de door haar
betaalde huurw aarborgen. Dit w ordt thans onderzocht.

11-06-2020
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De huurw aarborg voor het pand aan de Slaak bleek niet rechtsgeldig. Deze
w as afgegeven in het kader van een eerdere huurovereenkomst op een
andere locatie. De ABN AMRO heeft het geblokkeerde saldo voor de
huurw aarborg van € 8.744,68 inmiddels vrijgegeven en aan de boedel
overgemaakt.

10-09-2020
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De w aarborg voor het pand in Almere is volledig verrekend met de
huurachterstand tot datum ontruiming.
Over de w aarborg voor de opslag in Rotterdam w ordt nog discussie gevoerd.
De curator meent dat deze in ieder geval deels dient te w orden gerestitueerd.
Het geschil over de w aarborg voor het pand in Rotterdam loopt nog steeds.

10-12-2020
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de servicekosten voor het pand aan de
Slaak gerestitueerd ad. ¤ 222,09.
Verder is restitutie ontvangen van verzekeraars Amersfoortse (€ 1.444,24) en
NN (€ 645,30 + € 444,55) van vooruitbetaalde premies.
Tenslotte is een gebruiksvergoeding voor de periode tot en met juni 2020 van
de onderhuurder van het pand in Rotterdam ontvangen van € 1.875.
Er is een aanvullende restitutie van NN ontvangen van € 544,63.

10-03-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
11-06-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 95.397,89

€ 52.438,65

€ 0,00

totaal

€ 95.397,89

€ 52.438,65

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er rusten geen pandrechten op de debiteuren. De debiteuren zijn door de
boedel aangeschreven en de eerste betalingen zijn op de boedelrekening
ontvangen. Sommige debiteuren geven aan momenteel zelf
betalingsproblemen te hebben.

11-06-2020
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Met verschillende debiteuren zijn betalingsregelingen betroffen. Sommige
debiteuren hebben ook inhoudelijk facturen betw ist of beroepen zich op
verrekening. De curator is dan ook nog met diverse debiteuren nog in gesprek.

10-09-2020
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Met een van de debiteuren is een betalingsregeling gesloten dat 12 maanden
zal lopen. De eerste termijn van € 2.000 is inmiddels ontvangen. Bij voltooiing
van de regeling zal € 24.000 in de boedel vloeien.

10-12-2020
3

De betalingsregeling w ordt vooralsnog goed nagekomen.

10-03-2021
4

De curator beraadt zich op nadere stappen tegen debiteuren die geen
gefundeerde verw eren hebben gevoerd of niet van zich laten horen.
De curator heeft nog betaling van een enkele debiteur mogen ontvangen.
Verder verloopt de betalingsregeling volgens schema.

10-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren en aanschrijven debiteuren.

11-06-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Bij de ABN AMRO w as per datum faillissement een licht positief saldo aanw ezig.
De bank beroept zich echter op het feit dat er een garantie uitstaat voor een
huurw aarborg en heeft het saldo derhalve met een beroep op de
bankvoorw aarden geblokkeerd totdat de huurw aarborg is afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten

11-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Curanda least naar verluidt een kopieermachine. Het contract is opgevraagd.

11-06-2020
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Dit punt is afgehandeld bij de doorstart.

10-03-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

11-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-06-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend: geen.

11-06-2020
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5.6 Retentierechten
Voor zover bekend: geen.

11-06-2020
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden: geen.

11-06-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

11-06-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten lagen volledig stil. Er is derhalve gedurende de boedelperiode
niet doorgew erkt.

11-06-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedingsproces georganiseerd voor geïnteresseerde
partijen. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring kregen
gegadigden inzage in een bidbook met gegevens van curanda. Daarna kon
een schriftelijk bod w orden uitgebracht. Het w innende bod is € 25.000 voor
overname van de gehele activa van curanda. Daarnaast zal aan enkele
personeelsleden een nieuw arbeidscontract w orden aangeboden, w ordt
getracht de huurovereenkomst voor de Slaak over te nemen en w orden de
overige locaties leeg en bezemschoon opgeleverd.

11-06-2020
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De doorstart is afgew ikkeld en betaling ontvangen. De curator heeft nog enige
bijstand aan de doorstarter verleend bij de overzetting van bepaalde
contracten. Verder verleent de doorstarter de boedel bijstand bij de inning van
de debiteuren.

10-09-2020
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6.5 Verantwoording
Zie 6.4

11-06-2020
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6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

11-06-2020
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-06-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voeren correspondentie met gegadigden, analyseren boekhouding en
samenstellen bidbook, doorstart besprekingen en opstellen
activaovereenkomst.

11-06-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd verzorgd in boekhoudprogramma Exact en de
loonadministratie w erd extern gevoerd bij Flexcraft. De administratie maakt op
voorhand een complete indruk. De curator zal de administratie nader
onderzoeken in de komende periode.

11-06-2020
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De administratie van voor 1 januari 2019 is aanzienlijk complexer dan
gebruikelijk voor een bedrijf van deze omvang. Dit heeft te maken met de
groepsfinancierings- en clearingconstructie met het voormalig moederbedrijf.
De curator is nog doende met de inventarisatie.

10-12-2020
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De curator heeft onder meer onderzoek laten verrichten naar de interne
rekening-courant verhoudingen en heeft hier nog de nodige vragen over. Het
bestuur w ordt verzocht hier aanvullende gegevens voor aan te leveren.
Vooralsnog duurt het rechtmatigheidsonderzoek voort.

10-03-2021
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De curator heeft begin juni een nader overzicht ontvangen van de accountant
van de rekening-courantverhoudingen. Deze w orden thans nader
onderzocht.

10-06-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 28-juni 2018;
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 22 mei 2019;
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 30 april 2020.

11-06-2020
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De laatste drie jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curanda is in 2010 opgericht. Enige vordering tot aandelenvolstorting is
inmiddels verjaard.

11-06-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

11-06-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-06-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

11-06-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 108.109,34

10-12-2020
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Toelichting
UW V: € 102.034,94
Huur: € 6.074,40

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.195,00

11-06-2020
1

€ 32.989,00

10-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 43.083,15

10-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

11-06-2020
1

19

10-09-2020
2

20

10-12-2020
3

22

10-06-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.979,04

11-06-2020
1

€ 33.418,27

10-09-2020
2

€ 33.896,33

10-12-2020
3

€ 34.046,33

10-03-2021
4

€ 36.485,44

10-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht nog een aanzienlijke boedelvordering van het UW V.
Derhalve zijn de vooruitzichten voor de overige crediteuren op voorhand niet
rooskleurig te noemen.

10-09-2020
2

Intussen is de vordering van het UW V ontvangen. De boedelvordering is ruim €
100.000 en daarmee ook hoger dan het vooralsnog te verw achten actief. De
vooruitzichten voor de overige schuldeisers zijn dan ook somber.

10-12-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-06-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkelen doorstart;
- Inning debiteuren;
- Afw ikkelen huurovereenkomsten;
- Onderzoek toedracht faillissement;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid.

11-06-2020
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- Voortzetten inning debiteuren;
- Afw ikkelen huurovereenkomst;
- Nader onderzoek toedracht faillissement;
- Nader onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid.

10-09-2020
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- Afronding inning debiteuren en monitoren betalingsregeling;
- Afw ikkelen borgsom huur;
- Nader onderzoek toedracht faillissement;
- Nader onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid.

10-12-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal naar verw achting in ieder geval een jaar lopen.

11-06-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-06-2021
5

