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Algemene gegevens
Naam onderneming
TravelBird B.V.

06-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap TravelBird B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
en aldaar kantoorhoudende aan de Keizersgracht 277 (1013 AP).
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Activiteiten onderneming
Door de vennootschap w erd een onderneming geëxploiteerd die zich bezig
hield met het aanbieden van reizen aan consumenten via een online platform,
w aarbij de nadruk lag aan consumenten in de Benelux en Duitsland.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 133.444.000,00

€ -14.634.000,00

€ 42.586.000,00

2016

€ 133.781.000,00

€ -1.974.000,00

€ 44.373.000,00

2017

€ 181.999.000,00

€ -2.790.000,00

€ 39.876.000,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
232
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Boedelsaldo
€ 4.796.146,09
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€ 5.263.748,57

06-03-2019
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€ 5.708.052,96

06-06-2019
3

€ 6.006.212,01

02-09-2019
4

€ 4.549.876,65
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-10-2018

06-12-2018
1

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

06-03-2019
2

t/m
7-3-2019
van
8-3-2019

06-06-2019
3

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019

02-09-2019
4

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

03-12-2019
5

t/m
3-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

710 uur 24 min

2

305 uur 18 min

3

129 uur 18 min

4

62 uur 18 min

5

89 uur 6 min

totaal

1.296 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Voorlopige surseance van betaling (31 oktober t/m 6 november 2018): 210,60
uur
Faillissement (7 november t/m 30 november 2018): 499,80 uur
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1 december t/m 1 maart 2019: 305,3 uur

06-03-2019
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2 maart 2019 t/m 31 mei 2019: 129,30 uur.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte van 15 maart 2010. De enig
aandeelhouder van TravelBird B.V. is TravelBird Holding B.V.
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De bestuurders van TravelBird B.V. zijn de besloten vennootschappen
Klompalberts B.V., Jansma Beheer & Advies B.V. en Coniger B.V. De enig
aandeelhouder en bestuurder van Klompalberts B.V. is de heer D.A.
Klompalberts en de enig aandeelhouder en bestuurder van Jansma Beheer &
Advies B.V. is de heer S. Jansma. De enig aandeelhouder en bestuurder van
Coniger B.V. is de heer S. Klooster. De holdingvennootschappen van de drie
bestuurders zijn tevens de bestuurders van TravelBird Holding B.V.
De heren Klompalberts en Jansma w aren ten tijde van de verlening van de
surseance van betaling niet meer operationeel betrokken bij de onderneming.
De CEO w as de heer S. Klooster, voornoemd. Hij w erd bijgestaan door een
managementteam.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen w orden niet opgezegd en zullen vervallen
w egens niet-betaling. De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd,
aangezien de boedel inmiddels geen belang meer heeft bij het continueren van
deze verzekeringen. Zekerheidshalve is de aanw ezige inventaris in dekking
genomen door het veilingbureau dat deze zaken gaat veilen.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Door TravelBird B.V. w ordt een kantoorruimte gehuurd aan de Keizersgracht
277 te Amsterdam. Als gevolg van de verlening van de surseance van betaling
heeft de verhuurder op 31 oktober 2018 de huurovereenkomst met
onmiddellijke ingang opgezegd en de ontruiming aangezegd tegen 15
november 2018. De curator doet thans een beroep op de
ontruimingsbescherming voor de duur van minimaal tw ee maanden op grond
van artikel 7:230a BW . De curator streeft ernaar het gehuurde voor het einde
van de voornoemde termijn van tw ee maanden te ontruimen.
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Een gedeelte van deze kantoorruimte w ordt door curanda onderverhuurd. De
onderhuurovereenkomst is door de curator op grond van de bepalingen in de
onderhuurovereenkomst op 9 november 2018 opgezegd en daarbij is de
ontruiming aangezegd eveneens tegen 15 november 2018. Met de verhuurder
en de onderhuurder vindt overleg plaats omtrent de oplevering van het
gehuurde.
De kantoorruimte is vóór 1 januari 2019 opgeleverd aan de verhuurder. Om dit
te kunnen realiseren is door de boedel een verhuisvergoeding betaald aan de
onderhuurder, zodat het onderverhuurde gedeelte van het bedrijfspand ook
vóór 1 januari 2019 kon w orden opgeleverd aan de verhuurder. De boedel en
de verhuurder zijn in gesprek over de financiële afw ikkeling van de
herstelw erkzaamheden die volgens de verhuurder aan het bedrijfspand dienen
te w orden verricht. De boedel verw acht dat de uitkomst hiervan zal zijn dat
een deel van de bankgarantie die ten behoeve van de verhuurder is gesteld,
zal vrijvallen ten behoeve van de boedel. Daarnaast zal over enkele maanden
de afrekening servicekosten 2018 nog moeten w orden gedaan.
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De boedel en de verhuurder hebben overeenstemming bereikt over de omvang
van de herstelw erkzaamheden. Als gevolg hiervan zal een bedrag van EUR
89.629,94 van de gestelde bankgarantie vrijvallen ten gunste van de boedel.
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1.5 Oorzaak faillissement
Vooraf zij opgemerkt dat er nog geen onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement heeft plaatsgevonden. De mededelingen die in dit verslag omtrent
de oorzaken van het faillissement zijn gedaan zijn uitsluitend gebaseerd op
mededelingen van het bestuur.
TravelBird is opgericht in 2010 als een start up travel company die door middel
van slimme technologische toepassingen dagelijks gepersonaliseerde
reisopties aanbiedt aan haar klanten. Volgens het bestuur heeft TravelBird in
de eerste jaren van haar bestaan TravelBird een stormachtige groei
doorgemaakt. In 2017 w erd er een omzet gerealiseerd van EUR 180.000.000.
Aanvankelijk w erden er door TravelBird uitsluitend accommodaties aangeboden
aan de klanten. Na een aantal jaren w erden reizen aangeboden inclusief
vervoer, veelal vliegtickets. De organisatie w as volgens het bestuur niet
volledig berekend op de enorme groei. De reizen die door klanten w erden
geboekt, moesten aanvankelijk nog grotendeels handmatig w orden verw erkt
door medew erkers van TravelBird. Door de enorme groei van het aantal reizen
moest er in korte tijd veel personeel w orden aangenomen. In 2013 w aren er
circa 90 personeelsleden in dienst bij curanda. In 2015 w as dit aantal gegroeid
tot circa 750 personeelsleden. De personeelskosten w aren daardoor ook
aanzienlijk. Onder andere door deze kosten w as het volgens het bestuur voor
TravelBird niet mogelijk om w inst te behalen. Om minder personeel nodig te
hebben voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten is TravelBird zich gaan

06-12-2018
1

richten op de ontw ikkeling van softw are die de boekingen kon verw erken.
Daarnaast w erd softw are ontw ikkeld om gepersonaliseerde reizen aan klanten
aan te bieden. Als gevolg van deze technologische ontw ikkelingen kon het
aantal personeelsleden w orden beperkt. Begin 2018 w aren er nog circa 300
personeelsleden in dienst bij TravelBird.
TravelBird heeft zich in de jaren na de oprichting met name gericht op de groei
van de onderneming. Daarbij is volgens het bestuur minder gekeken naar een
efficiënte bedrijfsvoering. Door de hoge kosten, w aaronder de
personeelskosten en de kosten voor de ontw ikkeling van de softw are, w erd er
dan ook tot en met 2017 geen w inst behaald door TravelBird. TravelBird heeft
in de eerste helft van 2018 pas voor de eerste keer w inst geboekt.
De marges in de reisbranche zijn beperkt, met name op vliegtickets. Om de
hoge kosten te kunnen blijven betalen, moest er dus volgens het bestuur een
hoge omzet w orden gerealiseerd. De zomer van 2018 w as qua w eer
uitzonderlijk goed in Nederland en de omringende landen, w aardoor er minder
reizen w erden geboekt. Aangezien de meeste klanten van TravelBird afkomstig
zijn uit deze landen, w erd duidelijk dat het aantal boekingen in de zomer en in
het najaar van 2018 erg zouden tegenvallen. Dit had tot gevolg dat het
voorzienbaar w as volgens het bestuur dat TravelBird over onvoldoende
financiële middelen zou beschikken om aan haar financiële verplichtingen te
kunnen blijven voldoen. In de w eken voorafgaand aan de surseance van
betaling w aren er problemen ontstaan met reizigers die aankw amen bij
accommodaties, maar die niet w aren betaald door TravelBird. Hierdoor w as
TravelBird al negatief in het nieuw s gekomen, hetgeen het vertrouw en enorm
heeft geschaad en er nog minder boekingen plaatsvonden.
In de maanden voorafgaand aan de verlening van de surseance van betaling
zijn door het bestuur de mogelijkheden onderzocht om extra externe
financiering te krijgen van derde partijen. Er is met meerdere partijen
gesproken uit binnen- en buitenland over het verstrekken van financieringen
dan w el een volledige overname van de onderneming. Toen uiteindelijk op 30
oktober 2018 de laatste partij definitief afhaakte, zag het bestuur van
TravelBird zich genoodzaakt om op 31 oktober 2018 surseance van betaling
aan te vragen. Dit verzoek is diezelfde dag toegew ezen door de rechtbank
Amsterdam. Vanaf dat moment w as het ook niet meer mogelijk om reizen via
TravelBird te boeken, w aardoor de inkomsten ook direct opdroogden.
Nadat de surseance van betaling w as verleend, zijn onmiddellijk de
gesprekken voor een doorstart in gang gezet. Er w as een aanzienlijke groep
van potentiële gegadigden. In het kader daarvan is vervolgens met een aantal
geïnteresseerde partijen gesproken. Enkele partijen hadden aangegeven
w ellicht interesse te hebben in een doorstart (going concern of middels een
crediteurenakkoord) vanuit de surseance van betaling, nog voordat de
surseance zou w orden omgezet in een faillissement. Aangezien een doorstart
zonder een faillissement in het belang van de crediteuren zou zijn, heeft de
bew indvoerder deze partijen in de gelegenheid gesteld om deze mogelijkheid
te onderzoeken. Deze partijen hebben uiteindelijk op 6 november 2018
aangegeven toch geen interesse te hebben in een doorstart voordat het
faillissement zou w orden uitgesproken. Bij gebrek aan inkomsten sinds de
verlening van de surseance van betaling w as daardoor duidelijk dat TravelBird
op termijn niet al haar schuldeisers kon betalen. De boedelverplichtingen
liepen op en ook het traject met betrekking tot de loongarantieregeling moest
w orden opgestart voor het personeel bij gebrek aan uitzicht op een andere
oplossing. De bew indvoerder heeft daardoor de rechtbank verzocht om de
surseance van betaling in te trekken en om te zetten in een faillissement. Dit
verzoek is toegew ezen en op 7 november 2018 is TravelBird in staat van

faillissement verklaard.
Zoals bovenstaand vermeld, zal er nog nader uitgebreid onderzoek w orden
gedaan naar de oorzaken van het faillissement.
De curator is gestart met het zogenoemde oorzakenonderzoek.
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Het bestuur heeft in verband met het oorzakenonderzoek in de onderliggende
verslagperiode vragen van de boedel beantw oord. Deze en de onderliggende
stukken zullen nader w orden bestudeerd.
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Voorts heeft een door de boedel ingeschakelde accountant een zogenoemde
quick scan van de administratie uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen ook
nader w orden bestudeerd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
232
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
300
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-10-2018

232

totaal

232

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden opgezegd op grond van
artikel 40 Fw . Ook de stageovereenkomsten met circa 35 stagiaires zijn
beëindigd. Er is tevens een melding collectief ontslag gedaan bij de vakbonden
en voor het faillissement heeft tw eemaal overleg met de OR van TravelBird
plaatsgevonden.
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Vanw ege het grote aantal personeelsleden hebben er 7 intakes van het UW V
plaatsgevonden, op 16, 19, 20 en 30 november 2018. Daarnaast is veelvuldig
gecorrespondeerd en heeft er overleg plaatsgevonden met w erknemers, de
HR-afdeling van TravelBird en het UW V.
Er is veelvuldig gecorrespondeerd met w erknemers omtrent onder andere het
inleveren van bedrijfseigendommen, het aangaan van dienstverbanden bij
nieuw e w erkgevers en diverse HR gerelateerde zaken. De boedel heeft
eveneens regelmatig contact gehad met het UW V en de Belastingdienst.
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Daarnaast is door de boedel gecorrespondeerd met de advocaat van een
(oud-)w erknemer over een vermeende vordering van EUR 512.000,--. Na
uitgebreid onderzoek is deze vordering door de boedel betw ist. De vordering is
inmiddels ingetrokken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 313.940,53

totaal

€ 313.940,53

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie aan de Keizersgracht is een grote hoeveelheid
kantoorinventaris aanw ezig. Daar w aren circa 300 w erkplekken ingericht. Tot
de boedel behoren tevens circa 600 MacBooks. Op een externe locatie bevindt
zich een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris. TravelBird is tevens eigenaar
van een sloep. Die staat momenteel gestald bij een w erf.
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Het overgrote deel van de kantoorinventaris is inmiddels door BVA Auctions
geveild. De totale netto opbrengst van deze veiling (na aftrek van kosten)
bedraagt EUR 184.623,42. Enkele zaken, w aaronder de sloep, zullen nog
w orden geveild door BVA Auctions.
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BVA Auctions heeft de sloep en overige resterende inventaris geveild. De
opbrengst hiervan is in totaal EUR 129.317,11. De totale opbrengst is aldus
EUR 313.940,53.
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BVA heeft in de verslagperiode voor EUR 13.163,63 aan inventaris geveild. De
totale opbrengst is EUR 327.104,16.

02-09-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de
opbrengst van de inventaris.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren door het NTAB. De diverse
mogelijkheden voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn onderzocht.
Daarbij is gekeken naar de optie om de bedrijfsmiddelen aan één partij te
verkopen en de optie om deze zaken te laten veilen. Naar aanleiding van
diverse indicatieve biedingen die zijn ontvangen van opkopers is besloten om
de bedrijfsmiddelen te laten veilen door BVA Auctions. De inhoud van de
MacBooks zal door een externe partij w orden gew ist. De veiling is inmiddels in
gang gezet op de w ebsite van BVA Auctions.
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Er is veelvuldig gecorrespondeerd met de taxateur, opkopers en BVA Auctions
teneinde de opbrengst van de bedrijfsmiddelen te maximaliseren. Met de
voornoemde partijen hebben ook diverse besprekingen plaatsgevonden.
Daarnaast zijn ook praktische w erkzaamheden uitgevoerd teneinde de
bedrijfsmiddelen veilig te stellen.
Er is veelvuldig gecorrespondeerd met BVA Auctions over het veilingtraject en
de oplevering van het bedrijfspand.

06-03-2019
2

Het veilingtraject is afgerond en de financiële afrekening heeft
plaatsgevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en immateriële activa

€ 3.200.000,00

Softw are

€ 1.500.000,00

Depotbedragen bij PSP's

€ 337.656,04

Banksaldi

€ 182.650,17

Afrekening International Card Services
Afrekening E Nett inzake debetcards
Verhaal loonschade

€ 15.284,98
€ 160.809,20
€ 8.910,48

Creditsaldo NS

€ 16.553,64

reservering banksaldo TravelBird Belgie

€ 17.942,39

restitutie luchthavenbelasting
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.432,00
€ 5.441.238,90

€ 0,00

Toelichting andere activa
De doorstartende partij heeft de goodw ill en een gedeelte van de immateriële
activa (de diverse beeld- en w oordmerken, de domeinnamen, know how en het
klantenbestand) overgenomen voor een bedrag van EUR 3.200.000. De
overige immateriële activa, bestaande uit de IP rechten ten aanzien van door
TravelBird ontw ikkelde softw are, zijn overgenomen voor een bedrag van EUR
1.500.000. De gehele koopsom van EUR 4.700.000 komt ten goede aan de
boedel.
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Daarnaast staan bij meerdere Payment Service Providers (PSP’s) en
creditcardmaatschappijen bedragen in depot. Onder omstandigheden hebben
consumenten de mogelijkheid om hun betaling te storneren. Als gevolg van
deze storneringen, zullen de depotbedragen dalen. Op dit moment is nog niet
duidelijk w at de omvang van het totaal aantal storneringen zal zijn. De SGR is
betrokken bij het bepalen of klanten recht hebben om hun betaling te
storneren.
De boedel correspondeert veelvuldig met PSP’s teneinde het belang van de
boedel bij de bedragen die bij de PSP’s staan geparkeerd te w aarborgen. De
boedel verw acht dat er in de volgende verslagperiode meer duidelijkheid is
over de bedragen die toekomen aan de boedel dan w el de vorderingen die
door PSP's zullen w orden ingediend.
De positieve saldi bij International Card Services ad EUR 15.284,98 en bij E
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Nett ad EUR 159.212,11 zijn op verzoek van de boedel overgemaakt naar de
boedelrekening.
TravelBird had daarnaast voor datum faillissement opdracht gegeven aan een
regresbureau om loonschade te verhalen. De verhaalde loonschade van EUR
8.910,48 is overgemaakt naar de boedelrekening.
Diverse bedragen zijn van E nett ontvangen op de boedelrekeningen, met een
totaalbedrag van EUR 1.597,09.
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Als gevolg van een afrekening met tw ee PSP heeft de boedel nog EUR
300.410,01 ontvangen. De afrekeningen met overige PSP's resulteren in
aanzienlijke vorderingen van de PSP's op de boedel.
Ten behoeve van tw ee buitenlandse partijen had TravelBird bankgaranties
afgegeven. De omvang daarvan bedraagt EUR 337.000 respectievelijk EUR
50.000. Deze partijen hebben geen vordering ingediend. De boedel
correspondeert met deze partijen teneinde de bankgaranties geretourneerd te
krijgen zodat de daarvoor geblokkeerde gelden ten behoeve van de boedel
kunnen vrijvallen.
In de onderhavige verslagperiode is een bedrag van EUR 297.199,61
ontvangen als gevolg van het gedeeltelijk vrijvallen van bankgaranties.
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In de verslagperiode is nog een bedrag van EUR 50.367,21 van diverse
buitenlandse bankrekeningen van TravelBird op de boedelrekening
ontvangen.
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Ook heeft er nog een afrekening met een Payment Service Provider
plaatsgevonden uit hoofde w aarvan EUR 37.246,02 is ontvangen.
Aan restituties van luchthavenbelasting is EUR 1.432 ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ten aanzien van de w erkzaamheden voor het realiseren van de
verkoopopbrengsten van EUR 3.200.000 en EUR 1.500.000, w ordt verw ezen
naar paragraaf 6.4 t/m 6.8 van dit verslag w aarin het gehele verkoopproces is
uiteengezet.

06-12-2018
1

Er is daarnaast veelvuldig gecorrespondeerd met PSP’s teneinde het belang
van de boedel bij de bedragen die bij de PSP’s staan geparkeerd te
w aarborgen.
Correspondentie met PSP's, SGR, ABN Amro en het regresbureau.

06-03-2019
2

Correspondentie met PSP's, controleren afrekeningen, correspondentie inzake
vrijgave bankgaranties.

06-06-2019
3

Correspondentie inzake vrijgave bankgaranties.
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Inzake de deelneming TravelBird BvBa heeft de boedel nader onderzoek
gedaan naar de financiële positie. In dat kader is de digitale financiële
administratie toegankelijk gemaakt en nader onderzocht. Ook zijn vragen van
de Belgische belastingdienst beantw oord. De boedel is in afw achting van
vaststelling van de fiscale positie door de Belgische belastingdienst. De
activiteiten van de Belgische entiteit w aren reeds enige jaren voor faillissement
gestaakt. Het resterende banksaldo op de Belgische bankrekening is voldaan
op de faillissementsrekening. Dit is het enige actief van de Belgische entiteit.
Nadat de crediteuren/fiscale positie inzichtelijk is, zal w orden besloten op
w elke w ijze de Belgische entiteit kan w orden geliquideerd.
De financiële positie van de Belgische deelneming TravelBird BvBa is
inzichtelijk. Met de Belgische belastingdienst is afgestemd dat bepaalde
aangiften achterw ege mogen w orden gelaten en zij stemmen in met een
liquidatie van de vennootschap. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang
gezet.
Na veelvuldige verzoeken daartoe heeft de boedel de beschikking gekregen
over informatie over niet gebruikte (door TravelBird aangeschafte)
vliegtickets. De boedel is nu doende om de luchthavenbelasting van de
diverse airlines terug te vorderen.
Met diverse PSP's is verder gecorrespondeerd om tot een finale afrekening te
komen. Dit heeft geresulteerd in een ontvangst van EUR 37.246,03.
Verder zijn alle internationale bankrekeningen gesloten en in dit kader is er
EUR 50.367,21 op de boedelrekening overgemaakt.

03-12-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Facturen voor marketing campagnes

€ 16.940,00

€ 16.940,00

totaal

€ 16.940,00

€ 16.940,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gebleken is dat TravelBird nog een vordering van EUR 18.150 en een vordering
van EUR 16.940 heeft op tw ee debiteuren. De boedel tracht deze vorderingen
te incasseren.

06-12-2018
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Er zal nog onderzoek w orden gedaan naar andere openstaande debiteuren.
De vordering van EUR 16.940,-- is op 27 november 2018 per automatische
incasso geïncasseerd door TravelBird. Aanvankelijk w erd ervan uit gegaan dat
TravelBird ook nog een vordering van EUR 18.150,-- zou hebben op een
andere debiteur. Gebleken is echter dat deze vordering na verrekening met
een tegenvordering van EUR 9.050,--, reeds voor het faillissement (in juli 2018)
is voldaan.

06-03-2019
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De ABN AMRO Bank heeft de positieve saldi op de bankrekeningen van
TravelBird overgemaakt naar de boedelrekening. Zie hiervoor ook paragraaf
3.8 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is onderzoek gedaan naar het debiteurenbestand en er is
gecorrespondeerd met debiteuren.

06-12-2018
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Controle en correspondentie met de debiteuren en met de ABN AMRO bank
over de betalingen van debiteuren.

06-03-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door TravelBird w orden diverse bankrekeningen aangehouden bij de ABN
AMRO bank. De curator heeft verzocht om de saldi van de diverse rekeningen,
w aaronder rekeningen in buitenlandse valuta, over te maken naar de
boedelrekening. De omvang van de creditsaldi is beperkt.
Door TravelBird zijn daarnaast diverse bankgaranties verstrekt met een
totaalbedrag van circa EUR 7.500.000. Dit bedrag w ordt volledig gedekt door

06-12-2018
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een saldo op een geblokkeerde bankrekening bij de ABN AMRO bank.
Aan TravelBird is geen bancaire financiering verstrekt.
€ 132.282,96

06-03-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO bank heeft het creditsaldo van in totaal EUR 132.282,96 op
verzoek van de boedel overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken dat TravelBird partij is bij een of meer
leasecontracten.

06-12-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden heeft nog geen partij een beroep gedaan op mogelijk bedongen
zekerheidsrechten.

06-12-2018
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5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing aangezien er nog geen beroep is gedaan op
mogelijk bedongen zekerheidsrechten.

06-12-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren zijn aangeschreven en daarbij verzocht om kenbaar te maken
indien zij een beroep w ensen te doen op een eigendomsvoorbehoud. Er zijn
vooralsnog enkele crediteuren die daar aanspraak op hebben gemaakt. Deze
zullen op korte termijn w orden beoordeeld en afgew ikkeld.

06-12-2018
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Een crediteur heeft een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan ten aanzien van geleverde audio conference apparatuur. Deze zaken
zijn inmiddels geretourneerd aan de crediteur.

06-03-2019
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5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

06-12-2018
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TravelBird is eigenaar van een sloep die momenteel is gestald bij een w erf. De
w erf heeft een vordering ingediend en daarbij aanspraak gemaakt op een
retentierecht. De boedel heeft de retentor daaropvolgend gew ezen op artikel
60 van de Faillissementsw et, op grond w aarvan de curator de mogelijkheid
heeft om de sloep op te eisen. De boedel heeft de retentor geinformeerd dat
de sloep zal w orden verkocht met behulp van BVA Auctions en dat de w erf
daarna als retentor bevoorrecht zal zijn op de verkoopopbrengst.

06-03-2019
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5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op
reclamerechten.

06-12-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

06-12-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is veelvuldig gecorrespondeerd met de ABN AMRO bank.

06-12-2018
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Er is gecorrespondeerd met de crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op
een eigendomsvoorbehoud en een retentierecht. Daarnaast is er
gecorrespondeerd met de ABN Amro bank over de banksaldi en de
bankgaranties.

06-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het faillissement w aren nog ongeveer 27.000 verkochte reizen
voor een totaal bedrag van ongeveer EUR 13.000.000 niet uitgevoerd.
TravelBird w as aangesloten bij de SGR. Als gevolg daarvan konden de reizen
van de reizigers die reeds op reis w aren ten tijde van de verlening van de
surseance van betaling w orden voortgezet. In samenspraak met de SGR is
besloten om zoveel mogelijk reizen, en dan met name de reizen w aarbij een
vlucht w as geboekt, door te laten gaan. Dit ter beperking van de hinder van
reizigers en ter beperking van de schade voor SGR omdat de tickets veelal
reeds w aren betaald door TravelBird. Voor het uitvoeren van deze reizen heeft
SGR gebruik gemaakt van TUI. Het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten zag
dan ook uitsluitend op de ondersteuning aan SGR en TUI, zodat de financiële
risico’s voor de boedel vrijw el nihil w aren. De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels
volledig gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

06-12-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Met de SGR zijn afspraken gemaakt over de financiële compensatie voor de
ondersteuning door de medew erkers van TravelBird aan TUI en het gebruik
kunnen maken van de IT systemen van TravelBird. Aan de boedel is reeds EUR
100.000 betaald als dekking voor bepaalde kosten die door de boedel zijn
gemaakt voor de ondersteuning aan SGR / TUI. Daarnaast zal de boedel een
vergoeding ontvangen van 10% van de ticketprijs indien de door TravelBird
verkochte tickets w orden gebruikt. Voorts zijn er nog afspraken gemaakt over
vergoeding van enkele specifieke kosten.

06-12-2018
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In aanvulling op de boedelbijdrage van EUR 100.000,-- is een vergoeding van
EUR 198.945,-- exclusief btw door de SGR betaald. De SGR heeft zich op het
standpunt gesteld dat over de vergoedingen geen btw is verschuldigd. Dit
standpunt is voorgelegd aan de belastingdienst.

06-03-2019
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In overleg met de belastingdienst is vastgesteld dat een deel van de
vergoedingen van de SGR aan de boedel BTW belast is en een deel niet. De
SGR heeft de op grond hiervan verschuldigde BTW inmiddels voldaan. Ook
heeft een nadere afrekening met de SGR plaatsgevonden. In totaal is hierdoor
in de onderhavige verslagperiode EUR 117.861,50 ontvangen.

06-06-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Om ervoor te zorgen dat TUI de reizen die w aren geboekt via TravelBird kon
uitvoeren, heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met SGR en haar
advocaat en met personeel van TravelBird. Er zijn afspraken gemaakt over de
financiële afw ikkeling en het w as nodig om vele praktische zaken af te
stemmen. Met name de afstemming tussen verschillende betrokken partijen en
de technische aspecten (onder andere IT-systemen en softw are) van de
overdracht hebben daarbij veel tijd gekost.

06-12-2018
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Er is veelvuldig gecorrespondeerd met de SGR, onder andere over de toegang
tot de IT systemen van TravelBird om alle claims van TravelBird-klanten zo snel
mogelijk te kunnen afw ikkelen. Daarnaast heeft er een bespreking
plaatsgevonden met de SGR over de financiële afw ikkeling van de met de
boedel gemaakte afspraken.

06-03-2019
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Correspondentie met de belastingdienst en correspondentie met SGR

06-06-2019
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart zijn uitgebreid onderzocht. Vanw ege de
grote belangstelling voor een doorstart is er een zogenaamde sales protocol
opgesteld, zodat voor alle partijen duidelijk w as op w elke activa kon w orden
geboden en w at de voorw aarden voor de verkoop zouden zijn. In een
dataroom zijn alle relevante documenten opgenomen, zodat alle
geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie konden beschikken.
Uiteindelijk hebben 20 partijen een geheimhoudingsovereenkomst getekend
om toegang te krijgen tot de dataroom. Zow el de partijen die toegang hebben
gekregen tot de dataroom als de andere partijen, zijn in de gelegenheid
gesteld om een bod uit te brengen op de activa van TravelBird. Tijdens het
verkoopproces bleek dat partijen de meeste interesse hadden in de overname
van de database met klantengegevens, de merkrechten en de door TravelBird
zelf ontw ikkelde softw are. Er zijn meerdere biedingen ontvangen. Dit w aren
zow el biedingen op meerdere activa van TravelBird als biedingen op slechts
één boedelbestandeel.

06-12-2018
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Ten aanzien van de verkoop van het klantenbestand en de overdracht van
persoonsgegevens die daarmee gepaard zou gaan, is in het bijzonder ook
extra aandacht besteed aan de voorw aarden voor deze overdracht vanw ege
de GDPR (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Alvorens de gegevens uit
het klantenbestand daadw erkelijk over te dragen, zijn de personen
geïnformeerd over de beoogde overdracht en is aan hen de mogelijkheid
geboden om gedurende een periode van tw ee w eken bezw aar te maken
tegen deze overdracht (opt-out).

6.5 Verantwoording
De boedel heeft van de ontvangen biedingen de hoogste bieding
geaccepteerd. Bijkomend voordeel daarbij w as ook dat deze partij (Secret
Escapes Ltd.) bereid w as om acht personeelsleden van het IT team van
TravelBird over te nemen en het voornemen had om ook nog tien
personeelsleden die commerciële w erkzaamheden uitvoerden een
arbeidsovereenkomst aan te bieden Gelet op het feit dat deze bieding
verrew eg het hoogste bod w as en dat daarnaast ook w erknemers zouden
w orden overgenomen, heeft de boedel, na machtiging van de rechtercommissaris, dit bod aanvaard.

06-12-2018
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6.6 Opbrengst
€ 4.700.000,00
Toelichting
De goodw ill en de immateriële activa, bestaande uit de diverse beeld- en
w oordmerken, de domeinnamen, know how en het klantenbestand zijn
verkocht voor een bedrag van EUR 3.700.000. De IP rechten met betrekking tot
de door TravelBird zelf ontw ikkelde softw are, zijn verkocht voor een bedrag
van EUR 1.500.000. De totale koopsom bedraagt derhalve EUR 4.700.000 en
komt volledig ten goede aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage

06-12-2018
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6.7 Boedelbijdrage
€ 117.861,50

06-06-2019
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Toelichting
Boedelbijdrage SGR

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is een verkoopproces opgezet in het kader w aarvan een dataroom is
ingericht voor geïnteresseerde partijen. Er is veelvuldig gecorrespondeerd en
telefonisch contact gew eest met de tientallen geïnteresseerde partijen en met
het bestuur van TravelBird om alle benodigde informatie te verkrijgen.
Daarnaast hebben onderhandelingen plaatsgevonden met Secret Escapes en
zijn de uiteindelijke afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst. Zoals
vermeld is ook specifiek aandacht besteed aan de privacy aspecten bij de
overdracht van het klantenbestand en zijn eventuele mededingingsrechtelijke
consequenties onderzocht.

06-12-2018
1

Er is veelvuldig gecorrespondeerd met de doorstartende partij, de SGR en
enkele (voormalige) w erknemers van TravelBird om de overgang zo soepel
mogelijk te laten verlopen.

06-03-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

06-12-2018
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Nog in onderzoek.

06-03-2019
2

Nog in onderzoek

06-06-2019
3

Nog in onderzoek.

02-09-2019
4

Nog in onderzoek.

03-12-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 27 december 2017
2015: 30 augustus 2016
2014: 31 januari 2016

06-12-2018
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De jaarrekeningen 2014 tot en met 2016 zijn tijdig gedeponeerd. Ten tijde van
de faillietverklaring bestond nog geen verplichting tot het deponeren van de
jaarrekening 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
2016: goedgekeurd
2015: goedgekeurd
2014: goedgekeurd

06-12-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2010. Een eventuele vordering tot volstorting
van de aandelen is inmiddels verjaard. Onderzocht w ordt of er naderhand nog
aandelen zijn uitgegeven.

06-12-2018
1

Na de oprichting zijn op 8 mei 2014, 13 november 2014 en op 20 mei 2015
nieuw e aandelen uitgegeven. Onderzocht w ordt of deze aandelen zijn
volgestort.

06-03-2019
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De aandelen zijn volgestort.

06-06-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

06-12-2018
1

06-03-2019
2

06-06-2019
3

02-09-2019
4

03-12-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek

06-12-2018
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06-03-2019
2

06-06-2019
3

In onderzoek

02-09-2019
4

In onderzoek

03-12-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De (online) administratie w ordt op dit moment veilig gesteld. Het
rechtmatigheidsonderzoek zal op korte termijn aanvangen.

06-12-2018
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De (online) administratie is veilig gesteld en w ordt onderzocht.

06-03-2019
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Een door de boedel ingeschakelende accountant heeft een zogenoemde quick
scan naar de administratie uitgevoerd. De voorlopige resultaten daarvan
w orden nader bestudeerd.

06-06-2019
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Voorts heeft het bestuur een aantal vragen naar de oorzaken van het
faillissement uitvoerig beantw oord. Deze antw oorden en onderliggende
stukken zullen nader w orden bestudeerd.
Aan de accountant van TravelBird B.V. is een nadere toelichting verzocht ten
aanzien van een aantal zaken. Deze toelichting w ordt binnenkort verw acht.
Voorts zijn de antw oorden en onderliggende stukken van het bestuur nader
onderzocht.

02-09-2019
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De accountant van TravelBird B.V. heeft de aanvullende vragen beantw oord.
Deze antw oorden zullen w orden meegenomen in het onderzoek. De boedel
verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

03-12-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is gecorrespondeerd met meerdere partijen omtrent het veiligstellen van de
(online) administratie van TravelBird. De administratie van TravelBird w erd
grotendeels bijgehouden in een online omgeving. Op verzoek van de curator is
de administratie door een deskundige partij veiliggesteld, zodat deze in een
'stand alone' omgeving is te raadplegen. De curator zal naar alle
w aarschijnlijkheid een deskundige de opdracht geven om het
rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. Daarover zal in de aankomende
verslagperiode meer duidelijkheid zijn.

06-12-2018
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De (online) administratie is veilig gesteld en de curator is gestart met zijn
oorzakenonderzoek.

06-03-2019
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w erkzaamheden in het kader van het oorzakenonderzoek.

06-06-2019
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De antw oorden en stukken van het bestuur zijn nader onderzocht. Aan de
accountant is een nadere toelichting ten aanzien van een aantal zaken
verzocht.

02-09-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.766,93

06-12-2018
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Toelichting
Curator: P.M.
Verhuurder: P.M.
UW V: P.M.
Claimsagent: EUR 6.766,93
€ 235.510,38

06-03-2019
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Toelichting
Curator: EUR 215.686,94 + P.M.
UW V: P.M.
Claimsagent: EUR 7.396,13
Cleanbuilding: EUR 432,66
Vertaalbureau: EUR 786,80
Taxatie NTAB: EUR 4.139,71
loonaangifte oktober 2018: EUR 84,70
Onkosten onderhuurder: EUR 6.050
Onkosten w erknemer: EUR 128,97
Google license fee: EUR 804,47

Toelichting
Claimsagent EUR 2.504,70. Salaris curator P.M.
€ 2.792,08

06-06-2019
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02-09-2019

Toelichting
Claimsagent EUR 2.792.08. Salaris curator P.M.
€ 3.049,20

4

03-12-2019
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Toelichting
Claimsagent EUR 3.049,20
Salaris curator P.M.
Het UW V heeft tijdens de verslagperiode haar boedelvordering ad EUR
1.522.692,29 ingediend. Deze vordering is inmiddels door de boedel aan het
UW V voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 692.949,00

06-12-2018
1

€ 1.840.635,00

06-03-2019
2

€ 1.505.693,00

06-06-2019
3

€ 1.484.044,00

03-12-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ontvangen.

Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ontvangen.

Toelichting
Het UW V is diverse malen verzocht haar vordering in te dienen. Tot op heden is
deze vordering nog niet ingediend.
€ 402.476,40
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

06-12-2018
1

06-06-2019
3

02-09-2019
4

03-12-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 20.270,00

06-12-2018
1

Toelichting
Enkele w erknemers hebben een preferente vordering ingediend op grond van
artikel 3:288 sub e BW .
Er zijn daarnaast ruim 100 crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
voorrangsrecht. Zolang de beoordeling van deze vorderingen nog niet heeft
plaatsgevonden, zijn deze crediteuren opgenomen in de lijst met concurrente
crediteuren.
€ 24.031,86

06-03-2019
2

Toelichting
Het bedrag van EUR 24.031,86 heeft betrekking op de 5 preferente
vorderingen die zijn ingediend op grond van artikel 3:288 sub e BW . Er dienen
nog circa 20 vermeende preferente vorderingen te w orden beoordeeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2318

06-12-2018
1

3032

06-03-2019
2

3248

06-06-2019
3

3335

02-09-2019
4

3415

03-12-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.908.936,55

06-12-2018
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€ 26.408.918,41

06-03-2019
2

€ 27.157.363,12

06-06-2019
3

Toelichting
EUR 27.254.980,32
€ 29.162.021,61

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

02-09-2019
4

03-12-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.

06-12-2018
1

De omvang van de schuldenlast van TravelBird is zeer aanzienlijk. De boedel
verw acht dat de boedelvorderingen volledig kunnen w orden voldaan. De
vorderingen van de preferente schuldeisers kunnen naar verw achting ook
grotendeels w orden betaald, maar dit zal mede afhangen van de omvang van
de preferente vordering van het UW V. Deze vordering is nog niet door het
UW V ingediend. Het is nog onduidelijk of er een beperkte uitkering zal kunnen
w orden gedaan aan de concurrente schuldeisers.

06-03-2019
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Ten aanzien van de vooruitzichten op een uitkering kan per datum van het
vierde verslag niet de balans op w orden gemaakt. Zodra de (boedel)vordering
van het UW V bekend is zal een redelijke inschatting te maken zijn. Op dit
moment is de inschatting - en ook niet meer dan een inschatting -, w aar géén
rechten aan kunnen w orden ontleend - dat boedel en preferente schuldeisers
volledig kunnen w orden betaald, en er een kans bestaat dat de concurrente
schuldeisers enkele procenten kunnen gaan krijgen.

02-09-2019
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Op dit moment is de verw achting dat aan de concurrente crediteuren een
zeer beperkte uitkering kan w orden gedaan. Dit is een inschatting w aar geen
rechten aan kunnen w orden ontleend.

03-12-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven. Daarnaast is veelvuldig gecorrespondeerd
met crediteuren omtrent het indienen van vorderingen en zijn ingediende
vorderingen gecontroleerd.

06-12-2018
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Er is veelvuldig gecorrespondeerd met crediteuren over het indienen van
vorderingen, de afw ikkeling van het faillissement en de claimafhandeling door
SGR. Ingediende vorderingen zijn daarnaast gecontroleerd.

06-03-2019
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Diverse crediteuren zijn aangeschreven. Daarnaast is veelvuldig
gecorrespondeerd met crediteuren omtrent het indienen van vorderingen en
zijn ingediende vorderingen gecontroleerd. Tevens gecorrespondeerd met SGR.

06-06-2019
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Naar het zich thans laat aanzien kan een zeer beperkte uitkering aan de
concurrente crediteuren w orden gedaan. Er zijn ruim 3400 crediteuren.
Gebleken is dat een groot aantal crediteuren hun vorderingen niet conform
de voorschriften hadden ingediend. Bew ijsstukken ontbraken bijvoorbeeld,
de vorderingen w aren meerdere malen ingediend, of de bedragen klopten
niet. Ter voorbereiding van het verificatieproces zijn alle crediteuren
aangeschreven om hun vorderingen te controleren en w aar nodig aan te
passen. Vervolgens zal de boedel alle vorderingen controleren. Na afronding
daarvan zal de rechtbank w orden verzocht een datum voor een
verificatievergadering vast te stellen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-12-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-12-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afhandeling overdracht doorstartende partij;
- Oplevering bedrijfslocatie;
- Verkoop inventaris en vaartuig;
- Afhandeling depotbedragen bij PSP's;
- Incasseren debiteuren;
- Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- Financiële afw ikkeling met SGR ten aanzien van de doordraaiperiode;
- Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;

06-12-2018
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- Verkoop vaartuig;
- Afhandeling depotbedragen bij PSP's;
- Financiële afw ikkeling SGR;
- Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Financiële afw ikkeling verhuurder.

06-03-2019
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Verdere afw ikkeling SGR
Vrijgave bankgaranties bew erkstelligen
oorzaken- rechtmatigheidsonderzoek

06-06-2019
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Verdere afw ikkeling met SGR
Vrijgave laatste bankgarantie bew erkstelligen
oorzaken- rechtmatigheidsonderzoek afronden

02-09-2019
4

liquidatie TravelBird BvBa
verificatie van vorderingen en voorbereiden verificatievergadering (indien
toepasselijk)
verdere afw ikkeling met SGR en controle van de vordering van SGR
oorzaken- rechtmatigheidsonderzoek afronden
liquidatie TravelBird BvBA
verificatie van vorderingen en voorbereiden verificatievergadering

03-12-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

06-12-2018
1

Nog niet in te schatten.

06-03-2019
2

Nog niet in te schatten.

06-06-2019
3

Nog niet bekend.

02-09-2019
4

Nog niet bekend

03-12-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2020

03-12-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie en overleg met de rechter-commissaris
omtrent vele uiteenlopende zaken.

06-12-2018
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

06-03-2019
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

06-06-2019
3

verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

02-09-2019
4

verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

03-12-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

