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R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr W.P. Brussaard

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Everyw ay Sales
B.V.

12-08-2020
1

Gegevens onderneming
Everyw ay Sales B.V., met statutaire zetel in de gemeente Rucphen en met
bezoekadres: Vissersdijk Beneden 70, (3319 GW ) Dordrecht.

12-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving van curanda in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel betroffen de activiteiten van de onderneming: organisatieadviesbureau, het uitvoeren van commerciële activiteiten gericht op online en
offline sales en marketing voor derden.

12-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens zijn niet bekend. Ondanks diverse verzoeken van de curator
hebben de bestuurder en de aandeelhouder van curanda geen contact
opgenomen met de curator. Verder is de curator niet voorzien van enige
administratie.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12-08-2020
1

Toelichting
Onbekend.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-08-2020
1

€ 0,00

03-05-2021
4

Verslagperiode
van
14-7-2020

12-08-2020
1

t/m
12-10-2020
van
13-8-2020

11-11-2020
2

t/m
11-11-2020
van
11-11-2020

04-02-2021
3

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

03-05-2021
4

t/m
3-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 0 min

2

12 uur 42 min

3

7 uur 6 min

4

5 uur 6 min

totaal

44 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
W .P. Brussaard: 11,6 uren
F.N. van der W eijden: 7,2 uren
D.A.M. van den Heuvel: 1,2 uren

12-08-2020
1

Gew erkte uren in dit verslag:
mr. W .P. Brussaard: 5,6 uren
mr. F.N. van der W eijden: 4,5 uren
mevrouw D.A.M. van den Heuvel: 2,6 uren

11-11-2020
2

Gew erkte uren in deze verslagperiode:
W .P. Brussaard: 4,0 uren
F.N. van der W eijden: 1,4 uren
D.A.M. van den Heuvel: 1,7 uren

04-02-2021
3

Gew erkte uren in deze verslagperiode:
W .P. Brussaard, 1,1 uren
F.N. van der W eijden: 2,0 uren
D.A.M. van den Heuvel: 2,0 uren

03-05-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 18 juni 2019 met een geplaatst en gestort kapitaal
van € 1,20. Enig aandeelhouder van curanda is de besloten vennootschap
Everyw ay Group B.V. gevestigd op het adres Kaaistraat 13 A te 4711 HW St.
W illebrord. Deze partij is ook de enig bestuurder van curanda.
Enig aandeelhouder van voormelde bestuurder is de heer Anders van den
Berg, geboren op 13 augustus 1982. De enig bestuurder is de heer Pieter
Kornelis Hameetman, geboren op 20 juli 1967.

12-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

12-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

1.4 Huur

12-08-2020
1

1.4 Huur
Volgens informatie van de verhuurder zou curanda een zogenoemd
Flexkantoor hebben gehuurd in een verzamelgebouw op het adres Vissersdijk
Beneden 70 te Dordrecht. De huurovereenkomst zal zo nodig w orden
opgezegd op de voet van art. 39 Fw .

12-08-2020
1

De huurovereenkomst is opgezegd bij brief van 12 augustus 2020 op de voet
van artikel 39 Faillissementsw et.

11-11-2020
2

De huurovereenkomst is afgew ikkeld.

04-02-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder en aandeelhouder
van curanda geen contact opgenomen met de curator.
De curator zal zo nodig een faillissementsverhoor verzoeken.

12-08-2020
1

De curator heeft een faillissementsverhoor verzocht w aarop de bestuurder en
de aandeelhouder in persoon niet zijn verschenen.
Vervolgens heeft de rechter-commissaris op 20 oktober 2020 een voordracht
inbew aringstelling ex artikel 87 Faillissementsw et opgesteld. Deze voordracht
w ordt door de rechtbank behandeld op 23 november 2020 te 10.00 uur.

11-11-2020
2

Ondanks verzoeken daartoe van de curator hebben de bestuurder en de
aandeelhouder in het geheel niet gereageerd.
De curator heeft inmiddels kort telefonisch contact gehad met de
aandeelhouder de heer A. van den Berg. Deze persoon zit in voorlopige
hechtenis in verband met een strafzaak.
Hij deelde mee dat de administratie van curanda in bezit zou zijn van de
bestuurder de heer P.K. Hameetman. Hij kon daarover echter verder geen
details geven.
De curator heeft vanaf de faillissementsdatum diverse keren getracht contact
te krijgen met de heer Hameetman, echter tevergeefs. Dienst officiële
w oonplaats bevindt zich in Spanje. De curator heeft onlangs vernomen dat de
heer Hameetman eveneens in verzekerde bew aring is gesteld in verband met
een tegen hem lopende strafzaak.

04-02-2021
3

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

12-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet bekend.

12-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft geen informatie ontvangen over personeelsleden.

12-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet bekend.

12-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

12-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet bekend.

12-08-2020
1

Voor zover de curator bekend heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd.

04-02-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend met voorraden en/of onderhanden w erk.

12-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa van curanda.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is niet geïnformeerd over debiteuren.

12-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator is door ABN-Amro Bank N.V. geïnformeerd dat curanda een
betaalrekening heeft met rekeningnummer: NL51 ABNA 0847 5189 06 met een
negatief saldo van € 60,16 per faillissementsdatum.
De curator is geïnformeerd door Bunq dat curanda indertijd een betaalrekening
heeft geopend bij deze bank met nr.: NL72 BUNQ 2035 5903 29. Deze
rekening is opgeheven op 21 mei 2020, derhalve vóór de faillissementsdatum.
Het saldo op de rekening bedroeg per genoemde datum € 10,38 negatief.

12-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Vóór het faillissement zijn op naam van curanda meerdere leasecontracten
gesloten met Leaseplan Nederland N.V. te Almere. De contracten zijn namens
curanda gesloten door de heer A. van den Berg.
Eén auto is onvrijw illig ingenomen door de leasemaatschappij via haar
onderzoeksbureau. Met betrekking tot een inmiddels afgew ikkelde
leaseovereenkomst heeft de leasemaatschappij een vordering ingediend ten
bedrage van € 12.681,53.
De curator zal nog verdere informatie ontvangen van de leasemaatschappij
over andere leasecontracten.

12-08-2020
1

De Lage Landen Vendorlease B.V. heeft een leaseovereenkomst met curanda
gesloten met betrekking tot de Renault bestelw agen met kenteken VDK-07-H.
Genoemde auto is ingenomen en verkocht w aarna de restantvordering van de
leasemaatschappij bedroeg
€ 15.883,81. Deze vordering is opgenomen op de lijst der voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

11-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

5.4 Separatistenpositie

12-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

12-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

12-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

12-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

12-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

12-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft correspondentie gevoerd met genoemde banken ABN Amro
Bank en Bunq Bank nadat deze banken de curator hadden geïnformeerd over
rekeningen op naam van curanda.

12-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

12-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Het boedelactief is thans nihil. De curator zal bij een volgend openbaar verslag
een tussentijds financieel verslag indienen voor zover enig boedelactief is
gerealiseerd.

12-08-2020
1

De boedel heeft nog geen actief gerealiseerd.

11-11-2020
2

De boedel heeft nog steeds geen actief kunnen realiseren.

04-02-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft diverse schriftelijke verzoeken gericht aan de bestuurder en
de aandeelhouder van curanda om contact met de curator op te nemen
w aarbij de betreffende personen zijn geïnformeerd over hun w ettelijke
verplichtingen in een faillissement.

12-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

12-08-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

12-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

12-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

12-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid

12-08-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is niet aan de curator overhandigd.

12-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens informatie van de Kamer van Koophandel heeft curanda over 2019
geen jaarrekening gedeponeerd.

12-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

12-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

12-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft onvoldoende administratie beschikbaar om mogelijk
paulianeus handelen te kunnen onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-08-2020
1

04-02-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator tracht contact te krijgen met de bestuurder en de aandeelhouder
van curanda.

12-08-2020
1

De betreffende bestuurder en de aandeelhouder hebben nog geen contact
opgenomen met de curator.

11-11-2020
2

De curator heeft telefonisch contact gehad met de (indirect) aandeelhouder de
heer A. van den Berg, die in verband met een tegen hem lopende strafzaak in
verzekerde bew aring is gesteld.
De heer Van den Berg deelde mee dat hij geen bestuurder w as van curanda
maar de heer P.K. Hameetman de bestuurder w as. Deze persoon zou ook de
administratie in bezit hebben.
Zoals hiervoor al vermeld heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de
heer Hameetman, die officieel in Spanje w oont en over w ie inmiddels bekend is
dat ook hij in verzekerde bew aring is gesteld in verband met een tegen hem
lopende strafzaak.

04-02-2021
3

De curator heeft op 19 april 2021 telefonisch overleg gevoerd met de
(middellijk) bestuurder van curanda, de heer P.K. Hameetman.
De heer Hameetman deelde mee dat hij in overleg met de aandeelhouder de
heer A. van den Berg, met ingang van 1 november 2019 bestuurder is
gew orden van Everyw ay Group B.V. De aandeelhouder is echter volgens
informatie van de heer Hameetman zijn afspraken over onder meer een
salaris voor de bestuurder en een leaseauto, niet nagekomen. Er is nooit
enig salaris betaald aan de heer Hameetman en ook de leaseauto bleek niet
te w orden betaald w aardoor hij gedw ongen w as deze auto w eer in te
leveren.
De heer Hameetman stelt ook geen administratie van curanda te hebben
ontvangen.
Hij w oont privé in Spanje en is in mei 2020 naar Nederland gekomen om
enkele zaken voor curanda te regelen. Hij is toen in Nederland door de politie
gearresteerd en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij verw acht zeker niet
vóór 9 augustus 2021 vrij te komen.
Ook de aandeelhouder de heer A. van den Berg zit in voorlopige hechtenis op
verdenking van diverse strafbare feiten. Ook hij zou niet vóór 9 augustus
2021 vrij komen.
Ik heb met de heer Hameetman afgesproken dat hij w eer contact met mij zal
opnemen zodra hij in vrijheid w ordt gesteld.
De heer Hameetman heeft na genoemd gesprek met de curator een brief
gestuurd gedateerd 20 april 2021 aan de curator w aarin hij uitleg geeft over
zijn positie als (middellijk) bestuurder van curanda.

03-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Niet ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.324,00

12-08-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag van €
21.324,00.
€ 82.404,00

11-11-2020
2

€ 89.682,00

04-02-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft inmiddels preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van
€ 89.682,00.
€ 92.083,00

03-05-2021
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd tot € 92.083,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet ingediend.

12-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

12-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

12-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 7 concurrente crediteuren hun vordering in dit
faillissement ingediend.
12

11-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.261,24

12-08-2020
1

Toelichting
Voormelde 7 crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag van €
61.261,24.
€ 167.594,77

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

11-11-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In onderzoek.

04-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator stelt de crediteuren - voor zover deze bekend zijn - in de
gelegenheid hun vordering in te dienen.

12-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft van de schuldeiser DPG Online Services B.V. gevestigd te
Amsterdam, een dagvaarding ontvangen gedateerd 7 juli 2020 w aarbij
curanda is gedagvaard tegen de zitting van donderdag 16 juli 2020 van de
Rechtbank Rotterdam, sector Kanton.
De curator heeft de gemachtigde van deze schuldeiser geïnformeerd over het
faillissement en in de gelegenheid gesteld haar vordering in te dienen in het
faillissement.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is in afw achting van een reactie van de bestuurder respectievelijk
de aandeelhouder van curanda.

12-08-2020
1

De curator zal afw achten tot de aandeelhouder de heer A. van den Berg in
vrijheid w ordt gesteld zodat een afspraak kan w orden gemaakt voor fysiek
overleg.
De curator heeft vernomen dat ook de heer Hameetman in verband met een
tegen hem lopende strafzaak in een huis van bew aring verblijft. Zodra deze
persoon in vrijheid w ordt gesteld zal de curator trachten fysiek overleg met
hem te krijgen.
Bij beschikking van 2 december 2020 heeft de rechtbank een bevel in
verzekerde bew aringstelling afgegeven ten aanzien van de heer P.K.
Hameetman. Tot op heden is niet bekend of deze persoon is aangehouden. Hij
w as niet verschenen op het faillissementsverhoor.

04-02-2021
3

De heer Hameetman is in voorlopige hechtenis gesteld op verdenking van
diverse strafbare feiten. Ook de heer Van den Berg zit nog in voorlopige
hechtenis.
De heer Hameetman heeft de curator geïnformeerd over zijn positie als
bestuurder. De curator heeft met hem afgesproken dat verder fysiek overleg
met de bestuurder zal w orden gevoerd zodra hij in vrijheid zal zijn gesteld.

03-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In onderzoek

12-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-05-2021
4

