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R-C
Curator

4
28-04-2021
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NL:TZ:0000147244:F001
30-06-2020

mr. C.G.E. Prenger
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Allure Group Holding B.V. (“Allure Group”)

30-07-2020
1

Gegevens onderneming
Kantoorhoudende te Kronenburgsingel 525, 6831 GM Arnhem
Statutair gevestigd te Rotterdam

30-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Holdings (geen financiële)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

30-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft tot op heden nog geen inhoudelijk gesprek gehad met het
bestuur van Allure Group Holding B.V. Na het versturen van meerdere brieven
en het langdurig uitblijven van een reactie, heeft op 20-07-2020 het eerste
contact tussen de curator en (voormalig) bestuurder van failliet (de heer
Bruma) plaatsgevonden. In dit telefoongesprek is met de heer Bruma een
fysieke afspaak afgestemd voor 22-07-2020, w elke hij (om vermeende
medische redenen) kort van tevoren heeft afgezegd. Op de daarna gemaakte
afspraken is de heer Bruma niet komen opdagen. De curator blijft bij de heer
Bruma aandringen op een eerste bespreking. W aar nodig zal de curator
hierover met de rechter-commissaris overleggen.
De curator beschikt nog niet over de administratie. Deze zou volgens de heer
Bruma door de KLPD in beslag zijn genomen na een inval bij hem thuis. De
curator heeft de KLPD om een overzicht gevraagd van de inbeslaggenomen
administratie. (1)

30-07-2020
1

Inmiddels heeft de curator een fysieke afspraak gehad met de heer Bruma. De
curator heeft ook een telefonisch gesprek gehad met mevrouw Marcusse
(voormalig bestuurder).
De curator heeft, na overleg met de KLPD, tevens administratie ontvangen,
w elke in beslag w as genomen bij een inval bij de heer Bruma thuis. Deze
administratie is door de KLPD in kopie aan de curator overhandigd. De curator
heeft deze administratie aan een eerste onderzoek onderw orpen en zal hier
toelichting op vragen aan de heer Bruma. (2).

29-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Niet bekend. Volgens het handelsregister zouden er geen personeelsleden zijn
(gew eest). (1)

Toelichting
Volgens de heer Bruma zou Allure Group geen personeel in dienst hebben
(gehad). (2)

30-07-2020
1

29-10-2020
2

Boedelsaldo
€ 0,00

30-07-2020
1

€ 0,00

29-10-2020
2

€ 0,00

28-01-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-6-2020

30-07-2020
1

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

29-10-2020
2

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

28-01-2021
3

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

28-04-2021
4

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 30 min

2

30 uur 12 min

3

2 uur 48 min

4

5 uur 54 min

totaal

51 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft slechts één telefonisch gesprek gevoerd met (voormalig)
bestuurder de heer Bruma en een aantal e-mails uitgew isseld. Op de fysieke
afspraken is de heer Bruma tot op heden steeds niet komen opdagen, of hij
heeft deze afgezegd.
Curator beschikt nog niet over de administratie, reden w aarom de curator zijn
w erkzaamheden beperkt heeft moeten houden. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft inmiddels een fysieke afspraak gehad met de heer Bruma.
Tevens heeft hij voormalig bestuurder mevrouw Marcusse telefonisch
gesproken. De curator beschikt inmiddels ook over de (gekopieerde)
administratie. (2).

29-10-2020
2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Allure Group Holding B.V. is opgericht bij akte van 27 maart 2019. Als enig
aandeelhouder staat in het Handelsregister ingeschreven de heer E.P.A.
Bruma. De heer Bruma is tevens enig voormalig bestuurder gew eest in de
periode van oprichting tot 18 mei 2019. Hij is opgevolgd door mevrouw R.C.
Marcusse, w elke enig bestuurder w as van 18 mei 2019 tot 1 augustus 2019.
Na haar uittreding zijn er geen nieuw e bestuurders ingetreden.
De curator heeft de heer Bruma diverse malen aangeschreven met het
dringende verzoek zo spoedig mogelijk contact op te nemen, hetgeen lang is
uitgebleven. Voorts is het tot op heden onmogelijk gebleken een fysieke
afspraak te hebben met de heer Bruma. De curator zal nog een laatste maal
proberen een afspraak met de heer Bruma te maken, voor hij vervolgstappen
zal ondernemen.
Van mevrouw Marcusse heeft de curator een e-mail ontvangen op 17 jul 2020,
met het verzoek haar buiten de correspondentie te laten. In reactie hierop
heeft de curator mevrouw Marcusse laten w eten dat zij als voormalig
bestuurder verplicht is medew erking te geven en inlichting te verschaffen. De
curator heeft mevrouw Marcusse verzocht een afspraak in te plannen bij de
curator op kantoor. Hier is tot op heden geen reactie op gegeven. (1)

30-07-2020
1

Inmiddels heeft de curator contact gehad met zow el de heer Bruma als
mevrouw Marcusse. (2).

29-10-2020
2

1.2 Lopende procedures
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Allure Group is betrokken in een civiele procedure (8262335/ CV EXPL 201476), w elke jegens haar gevoerd w ordt door haar voormalig verhuurder.
Zitting heeft plaatsgevonden op 29 september 2020. Advocaat van failliet zou
hier niet bij aanw ezig zijn gew eest en zou tevens niet op de hoogte zijn
gew eest van het inmiddels uitgesproken faillissement.
Curator w as niet op de hoogte van deze procedure. Nadat de curator is
ingelicht door de advocaat van failliet, heeft hij de rechtbank verzocht de
procedure te schorsen. (2).

29-10-2020
2

De kantonrechter heeft de procedure doorgehaald. (3)

28-01-2021
3

1.3 Verzekeringen
Niet bekend. (1)

1.4 Huur

30-07-2020
1

1.4 Huur
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Allure Group huurde sinds 6 mei 2019 een bedrijfsruimte aan de Van der
Giessenw eg 19, 2921LP in Krimpen aan den IJssel. De huurovereenkomst zou
in maart 2020 ten einde zijn gekomen.
De verhuurder is voor datum faillissement een civiele procedure gestart tegen
Allure Group, w egens niet betaalde huurpenningen. De curator heeft de
(aangevulde) vordering van de verhuurder inmiddels op de lijst van voorlopige
erkende concurrente crediteuren geplaatst en heeft de rechtbank verzocht de
lopende procedure jegens failliet te schorsen. (2)

29-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

De heer Bruma heeft de curator het volgende verklaard over de oorzaak van
het faillissement. De oorzaak van het faillissement zou een samenloop van
omstandigheden zijn, w aarvoor de heer Bruma zichzelf w el als
verantw oordelijke ziet, maar w elke buiten zijn aanw ezigheid en machte om
zouden hebben plaatsgevonden. De heer Bruma zou nog getracht hebben alle
schulden fatsoenlijk op te lossen. Dit zou volgens hem bij alle schuldeisers
gelukt zijn, behalve bij de aanvrager van het faillissement w elke een vordering
jegens Allure Group zou hebben uit hoofde van verschuldigde
lease/huurtermijnen voor motorvoertuigen.
Na enig onderzoek, blijkt bovenstaande verklaring van de heer Bruma niet
helemaal te kloppen. Zo blijkt onder andere de verhuurder nog een
aanzienlijke vordering op failliet te hebben uit hoofde van verschuldigde
huurpenningen en opleveringsgebreken. (2)

29-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet bekend. (1)

Toelichting
Volgens de heer Bruma zou Allure Group geen personeel hebben op datum
faillissement. (2)

30-07-2020
1

29-10-2020
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet bekend. (1)

Toelichting
Volgens de heer Bruma zou Allure Group geen personeel hebben gehad. (2)

30-07-2020
1

29-10-2020
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen (1)

30-07-2020
1

De curator heeft met de heer Bruma een eerste bespreking gevoerd. Tevens
heeft de curator het handelsregister onderzocht. (2)

29-10-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. Het pand in Krimpen aan den IJssel w erd gehuurd. (2)

29-10-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft het kadaster onderzocht en vragen gesteld aan de heer
Bruma. (2)

29-10-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Er zouden volgens de heer Bruma geen bedrijfsmiddelen zijn. Tot nu toe heeft
de curator geen bevindingen gedaan die w ijzen op het tegendeel. (2)

29-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Vooralsnog) niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft een bespreking gehad met de heer Bruma, w aarin de
afw ezigheid van bedrijfsmiddelen is besproken. (2)

29-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Voor zover bekend, geen. (2).

29-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft een bespreking gehad met de heer Bruma, w aarin de
afw ezigheid van voorraad en onderhanden w erk is besproken. (2).

29-10-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Voor zover bekend, geen. (2)

29-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft onderzocht of Allure Group eventuele andere activa bezit.
Vooralsnog lijkt het erop Allure Group geen andere activa bezit. (2)

29-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Voor zover bekend, geen. De heer Bruma stelt dat Allure Group geen
debiteuren meer zou hebben. De inmiddels ontvangen (gekopieerde)
administratie bevat geen debiteurenlijst en bevat verder ook geen stukken
w aaruit blijkt dat er nog debiteuren zouden bestaan. (2)

29-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft de administratie onderzocht en heeft daarnaast een
bespreking gehad met de heer Bruma, w aarin hij aangaf dat Allure Groep geen
debiteuren meer zou hebben. (2)

29-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
30-07-2020
Toelichting vordering van bank(en)

Niet bekend. (1)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. (2)

1
29-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Vooralsnog, niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Niet van toepassing. (2)

29-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken aangeschreven. (1)

30-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten in Allure Group Holding B.V. zouden volgens de de heer Bruma
sinds augustus 2019 zijn gestaakt. Dit komt overeen met het uittreden van
voormalig bestuurder mevrouw Marcusse op 1 augustus 2019. Hierna is geen
andere bestuurder heringetreden. (1)

30-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. (1)

30-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

30-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. (1)

7. Rechtmatigheid

30-07-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft tot op heden nog geen administratie ontvangen. Ook
inlichtingen op dit vlak ontbreken. (1)

30-07-2020
1

Volgens de heer Bruma zou alle administratie van de Allure Group, na een inval
bij hem thuis, door de KLPD in beslag zijn genomen. De curator heeft na
veelvuldig contact met de KLPD de in beslag genomen administratie in kopie
ontvangen. De curator heeft de administratie aan een eerste onderzoek
onderw orpen. In vervolg op dit onderzoek zal de curator toelichting vragen
aan de heer Bruma. (2)

29-10-2020
2

In onderzoek. (3)

28-01-2021
3

De curator heeft enkele bevindingen aangaande de administratie van de
vennootschap gedeeld met de bestuurder met het verzoek daarop te
reageren. De curator meent dat de administratie niet volledig is en dat
daaruit niet alle rechten en verplichtingen blijken van de vennootschap. De
bestuurder stelt dat de onderneming is haar geheel geen activiteiten heeft
ontplooid, zodat daar ook geen administratie van kan zijn. De curator en de
bestuurder zijn thans in overleg over deze impasse. (4)

28-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister blijkt dat over 2019 geen jaarrekening is gedeponeerd.
(1)

30-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet bekend. (1)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er is geen informatie beschikbaar op basis w aarvan de curator ten aanzien
hiervan een standpunt kan innemen. (1)

Toelichting
De curator zal hier de komende verslagperiode verder onderzoek naar doen.
(2)

Toelichting
In onderzoek. (3)

Toelichting
De curator voert thans overleg met de bestuurder over de administratie van
de vennootschap en het feit dat de onderneming zo kort na de oprichting
failliet is gegaan. (4)

30-07-2020
1

29-10-2020
2

28-01-2021
3

28-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er is geen informatie beschikbaar op basis w aarvan de curator ten aanzien
hiervan een standpunt kan innemen. (1)
In onderzoek

30-07-2020
1

29-10-2020
2

Toelichting
De curator zal hier de komende verslagperiode verder onderzoek naar doen.
(2)
In onderzoek

28-01-2021
3

Toelichting
In onderzoek. (3)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er heeft, vanw ege het ontbreken van de administratie, nog geen
rechtmatigheidsonderzoek kunnen plaatsvinden. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft inmiddels de in beslag genomen administratie in kopie van de
KLPD ontvangen, en heeft deze aan een eerste onderzoek onderw erpen. De
curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de heer Bruma
over de bevindingen in dit onderzoek. (2).

29-10-2020
2

De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder. (4)

28-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft diverse pogingen ondernomen om in contact te komen met de
voormalig bestuurders van Allure Group. Zow el met de heer Bruma, als met
mevrouw Marcusse, heeft nog geen inhoudelijk gesprek kunnen plaatsvinden.
(1)

30-07-2020
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode meerdere keren via e-mail
contact gehad met de heer Bruma. Ook heeft hij met hem een eerste fysieke
bespreking gehad. Met mevrouw Marcusse heeft de curator een telefonische
bespreking gehad.
De curator heeft voorts de in beslag genomen administratie opgehaald bij de
KLPD, en heeft deze aan een eerste onderzoek onderw orpen. (2)

29-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

30-07-2020
1

Toelichting
Het salaris curator is een boedelvordering. Daarnaast heeft Claimsagent B.V.
voor het gebruik van de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl een boedelvordering
aangemeld van EUR 9,08. (1)
€ 15,13

29-10-2020
2

Toelichting
Het salaris curator is een boedelvordering. Daarnaast heeft Claimsagent B.V.
voor het gebruik van de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl een boedelvordering
aangemeld van EUR 15,13. (2)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Niet bekend. (1)
€ 756,00

30-07-2020
1

29-10-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tw ee vorderingen ingediend uit hoofde van
verschuldigde motorrijtuigenbelasting (2).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet bekend. (1)

Toelichting
Niet van toepassing. (2)

30-07-2020
1

29-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog geen bekend. (1)
€ 1.800,00

30-07-2020
1

29-10-2020
2

Toelichting
Betreffen de aanvraagkosten van het faillissement. (2)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

30-07-2020
1

8

29-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.511,43

30-07-2020
1

€ 63.385,87

29-10-2020
2

Toelichting
De verhuurder van het pand Van der Giesenw eg 19 in Krimpen aan den IJssel
heeft afgelopen verslagperiode een aanzienlijke vordering ingediend, uit
hoofde van onbetaald gelaten huurpenningen en schade als gevolg van
opleveringsgebreken. (2)
€ 65.047,23

28-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. (1)

30-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bij hem bekende crediteuren aangeschreven. (1)

30-07-2020
1

De curator heeft contact gehad met de voormalig verhuurder met betrekking
tot haar vordering en de lopende gerechtelijke procedure. (2)

29-10-2020
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Beheermaatschappij Breedvelt Krimpen B.V.

29-10-2020
2

9.2 Aard procedures
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Procedure van de verhuurder van de Van der Giesenw eg 19 in Krimpen aan
den IJssel , het pand w at Allure Group huurde van mei 2019 tot maart 2020.
Verhuurder vordert o.a. achterstallige huur en incassokosten. (2)

29-10-2020
2

9.3 Stand procedures
Niet bekend. (1)

30-07-2020
1

Zitting zou aanvankelijk op 7 juli 2020 plaatsvinden, maar is eenmaal
uitgesteld. Zitting heeft vervolgens plaatsgevonden op 29 september 2020. De
curator w as op dat moment nog niet bekend met deze procedure. Curator
heeft de vordering van de verhuurder inmiddels geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren en heeft de rechtbank verzocht deze procedure
te schorsen.

29-10-2020
2

Op 20 november 2020 is door de kantonrechter te Rotterdam vonnis gew ezen.
De kantonrechter heeft erkend dat de procedure van rechtsw ege is geschorst
ten aanzien van de vorderingen w elke betaling van geldsommen uit den
boedel ten doel hebben. De kantonrechter heeft Breedvelt in de gelegenheid
gesteld zich uit te laten over haar vordering tot ontbinding van de
huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

28-01-2021
3

Aan de curator is eerder verklaard dat de huurovereenkomst al in maart 2020
w as geëindigd. De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en
ontruiming van het gehuurde is door Breedvelt dan ook niet gehandhaafd. De
procedure is op 8 december 2020 in zijn geheel doorgehaald. (3).

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen (1)

30-07-2020
1

De curator heeft zow el telefonisch als via e-mail contact gehad met de
advocaat van gedaagde (Allure Group) in deze procedure. Tevens heeft de
curator de rechtbank schriftelijk verzocht de procedure, ex artikel 29 Fw , te
schorsen. De Curator heeft de w ederpartij een kopie van dit schrijven
toegestuurd en heeft haar vordering geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren. (2)

29-10-2020
2

De curator heeft meermaals contact gehad met de advocaat van de failliete
vennootschap en heeft de w ederpartij om toelichting gevraagd over het
eindigen van de huurovereenkomst. (3)

28-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal nogmaals trachten een fysieke afspraak te maken met de heer
Bruma en mevrouw Marcusse. Tevens zal de curator trachten beschikking, dan
w el inzage te krijgen in de administratie, hetgeen eventueel in overleg met de
KLPD zal geschieden. (1)

30-07-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode een vervolg geven aan het
rechtmatigheidsonderzoek en zal hiervoor o.a. w ederom in contact treden met
de heer Bruma. (2)

29-10-2020
2

De curator voert thans gesprekken met de bestuurder. (4)

28-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

30-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2021

28-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld.(1)

30-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

