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Algemene gegevens
Naam onderneming
Crow n Jew els B.V.

23-10-2018
1

Gegevens onderneming
Crow n Jew els B.V. (hierna "Crow n Jew els"), tevens handelend onder de naam
Insignety, dossiernummer Kamer van Koophandel: 60980990, statutair
gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (1043 GR) Amsterdam aan de
Kingsfordw eg 151, 15e etage.

23-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Crow n Jew els hield zich bezig met de verkoop van gepersonaliseerde
sierraden en lifestyle producten. Verkoop van de producten vond plaats in de
flagship store in de Van Baerlestraat te Amsterdam en via verschillende
retailers in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje, Italië en het
Verenigd Koninkrijk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 154.711,00

Winst en verlies
€ 2.207.846,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 4.919.063,00

23-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
34

23-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 244.057,89

23-10-2018
1

€ 236.900,29

13-02-2019
2

€ 171.126,09

15-05-2019
3

€ 171.126,09

14-08-2019
4

€ 169.311,09

13-11-2019
5

€ 159.257,59

14-02-2020
6

€ 156.884,78

14-08-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-8-2018

23-10-2018
1

t/m
19-10-2018
van
20-10-2018

13-02-2019
2

t/m
13-2-2019
van
14-2-2019

15-05-2019
3

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

14-08-2019
4

t/m
14-8-2019
van
15-8-2019

13-11-2019
5

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

14-02-2020
6

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

14-05-2020
7

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
8

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020
t/m
13-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

159 uur 11 min

2

45 uur 26 min

3

13 uur 25 min

4

1 uur 0 min

5

1 uur 54 min

6

10 uur 48 min

7

9 uur 0 min

8

9 uur 36 min

9

8 uur 18 min

totaal

258 uur 38 min

Toelichting bestede uren
Het aantal bestede uren in deze verslagperiode bedraagt 5,43 uur
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 224,36 uur.

14-08-2019
4

Het aantal bestede uren in deze verslagperiode bedraagt 1,54 uur
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 226,30 uur.

13-11-2019
5

Het aantal bestede uren in deze verslagperiode bedraagt 10 uur en 48
minuten
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 237 uur en 18
minuten

14-02-2020
6

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 246 uur en 18
minuten

14-05-2020
7

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 255 uur en 54
minuten.

14-08-2020
8

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 264 uur en 12
minuten.

13-11-2020
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Crow n Jew els is bij akte van 30 juni 2014 opgericht. Biometric Design Systems
B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Crow n Jew els. River Perfect B.V.
is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Biometric Design
Systems B.V. De heer Bos houdt 50% van de aandelen van River Perfect B.V.
en is tevens enig bestuurder. De heer en mevrouw Kuipers houden ieder 25%
van de overige aandelen in River Perfect B.V.

23-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

23-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ten gunste van Crow n Jew els liepen de gebruikelijke verzekeringen. W aar
nodig heeft de curator deze opgezegd.

23-10-2018
1

1.4 Huur
Crow n Jew els had een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de
volgende panden:
(a) distributiecentrum aan de W esthavenw eg 61B in Amsterdam;
(b) kantoorpand aan de Kingsfordw eg 151 in Amsterdam; en
(c) w inkelpand aan de Van Baerlestraat 12 in Amsterdam.

23-10-2018
1

De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging, de huurovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de
gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden ex artikel 39 Faillissementsw et.
Met de verhuurder van het w inkelpand aan de Van Baerlestraat 12 in
Amsterdam is de curator overeengekomen dat de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden per 1 oktober 2018 eindigt zodat een gedeelte van de
w aarborgsom vrijvalt ten gunste van de boedel.

1.5 Oorzaak faillissement
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement van Crow n Jew els.

23-10-2018
1

Het bestuur heeft aangegeven dat Crow n Jew els afhankelijk w as van de
financiering van haar investeerder. Deze financiering is stopgezet. Daardoor
kon Crow n Jew els haar financiële verplichtingen niet langer nakomen en zag
het bestuur zich genoodzaakt het faillissement van Crow n Jew els aan te
vragen.

15-05-2019
3

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement van Crow n Jew els (zie hierover meer in
hoofdstuk 7).
De curator heeft gezamenlijk met mr. Jungschläger (curator van River Perfect
B.V., Biometric Design Systems B.V. en Method Casting B.V.) aan een externe
accountant de opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de oorzaken van
het faillissement van de gefailleerde vennootschappen binnen de Insignety
groep (zie hierover meer in hoofdstuk 7).

14-08-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

23-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-4-2019

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator kort na haar benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris
heeft de curator hiervoor een machtiging verleend. Op 3 september 2018 heeft
het UW V in het w inkelpand aan de Van Baerlestraat 12 de collectieve
intakebijeenkomst gehouden voor het personeel. Tijdens deze bijeenkomst
zijn alle w erknemers in de gelegenheid gesteld hun vorderingen op Crow n
Jew els aan het UW V kenbaar te maken.

23-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Crow n Jew els had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

23-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Groot deel van de inventaris en voorraden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 151.250,00
€ 15.125,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 166.375,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een gebruikelijke bedrijfsinventaris aangetroffen. Bovendien
trof de curator een voorraad sierraden en (edel)stenen aan (zie daarover punt
3.11 e.v.). De curator is ten aanzien van deze zaken een biedingsprocedure
gestart. Aan alle geïnteresseerde partijen is, na ontvangst van een
ondertekende geheimhoudingsverklaring, informatie toegestuurd. Vijf partijen
hebben uiteindelijk een bod uitgebracht, w aarvan één partij na het verstrijken
van de deadline. De curator heeft de overige vier biedingen meegenomen in
het proces.

23-10-2018
1

De bedrijfsinventaris in het w inkelpand aan de Van Baerlestraat 12 is in tw ee
delen verkocht aan tw ee verschillende partijen.
Alle roerende zaken zijn tezamen met de voorraden verkocht aan één partij.
Het overig deel van de inventaris is aan de verhuurder van het w inkelpand aan
de Van Baerlestraat 12 in Amsterdam verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Crow n Jew els maakt onderdeel uit van de Insignety groep. River Perfect B.V. is
de holdingmaatschappij van de tot de Insignety groep behorende
vennootschappen. De aandelen in River Perfect B.V. w orden gehouden door de
heer Bos en de heer en mevrouw Kuipers.
Een organogram van de Insignety roep is als bijlage 1 aan dit verslag gehecht.
Op 13 november 2018 is River Perfect B.V. in staat van faillissement verklaard
en is mr. R.A.W . Jungschläger tot curator aangesteld. Op 29 januari 2019 zijn
tw ee dochtervennootschappen van River Perfect B.V. te w eten Biometric
Design Systems B.V. en Method Casting B.V., eveneens in staat van
faillissement verklaard met aanstelling van mr. R.A.W . Jungschläger. In de
afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met de curator van River
Perfect B.V., Biometric Design Systems B.V. en Method Casting B.V. omtrent de
IE-rechten. Gebleken is dat de IE-rechten met betrekking tot de ontw ikkelde
softw are niet bij Crow n Jew els rusten.

13-02-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille blijkens de
administratie

€ 49.738,03

totaal

€ 49.738,03

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is, gezamenlijk met het bestuur, bezig om de totale
debiteurenportefeuille in kaart te brengen.

23-10-2018
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de
debiteurenportefeuille. Blijkens de administratie bedragen de
debiteurenvorderingen van Crow n Jew els gezamenlijk ongeveer EUR 49.000.
Het merendeel van de debiteurenvorderingen zien op de huur en/of verkoop
van 'Design Studios' aan Nederlandse en buitenlandse juw eliers. De Design
Studio bevatte onder meer een tablet met softw are w aarmee sierraden
konden w orden ontw orpen. Daarnaast bood Crow n Jew els ondersteuning
aan. In verband met het faillissement kon geen gebruik meer w orden
gemaakt van de Design Studios. De curator verw acht dat een groot gedeelte
van de debiteurenportefeuille niet kan w orden geïncasseerd.

13-11-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering verstrekt aan Crow n Jew els.

23-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
W aar nodig zijn deze beëindigd.

23-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden door Crow n Jew els verstrekt.

23-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Voor zover een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud is vastgesteld
w ordt de desbetreffende leverancier in staat gesteld om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken af te halen.

23-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

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

13-02-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

13-02-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

23-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-02-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-02-2019
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-02-2019
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

23-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-10-2018
1

De curator heeft de (digitale) administratie veiliggesteld.

13-02-2019
2

De door de curator gezamenlijk met mr. Jungschläger ingeschakelde externe
accountant is thans doende om onderzoek te doen naar de vraag of aan de
boekhoudplicht is voldaan (zie hierover meer onder 7.8).

14-08-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 3 mei 2017 en derhalve 3
maanden te laat gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op
24 juli 2018 en derhalve 6 maanden te laat gedeponeerd.

23-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Crow n Jew els voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen
maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

23-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de akte van oprichting van Crow n Jew els van 30 juni 2014 blijkt dat aan de
stortingsverplichting is voldaan.

23-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt w ordt nog door de curator onderzocht.

23-10-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt w ordt nog door de curator onderzocht.

23-10-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek is nog gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-11-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode
voortzetten.

23-10-2018
1

In de afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met mr.
Jungschläger (curator van River Perfect B.V. Biometric Design Systems B.V. en
Method Casting B.V.). Aangezien de vennootschappen onderdeel uitmaken van
dezelfde groep en gefinancierd w erden door eenzelfde lening, is besloten om
het oorzakenonderzoek en het onderzoek naar de administratie gezamenlijk
uit te voeren. De curatoren hebben over de w ijze van het onderzoek dan ook
afspraken gemaakt.

15-05-2019
3

De curator heeft gezamenlijk met mr. Jungschläger aan een externe
accountant de opdracht verstrekt onderzoek te verrichten naar de oorzaken
van het faillissement van de gefailleerde vennootschappen binnen de Insignety
groep, w aaronder ook Crow n Jew els. De externe accountant zal de
onderzoeksw erkzaamheden in de komende verslagperiode voortzetten.

14-08-2019
4

In de komende verslagperiode w orden de w erkzaamheden met betrekking tot
het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet in samenw erking met mr.
Jungschläger en een externe accountant.

13-11-2019
5

De concept resultaten van het eerste onderzoek van de externe accountant
zijn opgeleverd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator overleg gevoerd met
mr. Jungschlager (curator van de andere vennootschap van de Insignety
groep). In de komende verslagperiode zal het onderzoek door de externe
accountant w orden voortgezet.

14-02-2020
6

De curator heeft aan Limits Consulting B.V. de opdracht gegeven om de
(financiële) administratie doorzoekbaar te maken door middel van een
softw areprogramma. Limits Consulting B.V. heeft die opdracht uitgevoerd. De
curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
(financiële) administratie van de gefailleerde middels deze softw are en zet dat
onderzoek de komende verslagperiode voort. Daarnaast zal de curator overleg
blijven voeren met mr. Jungschlager.

14-05-2020
7

Het oorzakenonderzoek loopt nog. De verw achting is dat met dit onderzoek
nog enige tijd gemoeid is.

14-08-2020
8

Het onderzoek is nog gaande.

13-11-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 176.143,49

23-10-2018
1

14-08-2019

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van EUR 176.143,49.

4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 68.241,00

23-10-2018
1

€ 68.606,00

13-02-2019
2

€ 71.459,00

15-05-2019
3

€ 71.459,00

14-08-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 126.893,31

23-10-2018
1

14-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend ter hoogte van EUR 126.893,31.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

23-10-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
60

23-10-2018
1

70

13-02-2019
2

71

15-05-2019
3

72

14-08-2019
4

73

13-11-2019
5

74

14-02-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 798.101,19

23-10-2018
1

€ 823.598,93

13-02-2019
2

€ 828.686,94

15-05-2019
3

€ 843.556,12

14-08-2019
4

€ 844.820,73

13-11-2019
5

€ 845.814,55

14-02-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

23-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld hun vordering in te dienen en aan te geven of zij zich op
een bijzonder recht w ensen te beroepen.

23-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tops B.V.

23-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Incasso kortgeding.

23-10-2018
1

9.3 Stand procedures
De procedure staat voor verstekvonnis.

23-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen, aangezien de zitting reeds voor datum faillissement heeft
plaatsgevonden en Crow n Jew els niet is verschenen.

23-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:
- effectuering van de activa transacties;
- het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de incasso daarvan;
en,
- het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

23-10-2018
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezighouden
met:
- het in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de eventuele incasso
daarvan; en,
- het oorzakenonderzoek en het onderzoek naar de administratie gezamenlijk
met mr. Jungschläger.

15-05-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden
met het onderzoek naar de administratieplicht en het oorzakenonderzoek.

14-02-2020
6

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden
met het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

14-05-2020
7

Ook in deze verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden met
het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

14-08-2020
8

De w erkzaamheden van de curator zullen voornamelijk zien op het
voortzetten van het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek. Daarnaast
verw acht de curator de debiteurenincasso te kunnen afronden.

13-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement van
Crow n Jew els kan w orden afgew ikkeld.

23-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-11-2020
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