Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
07-11-2019
F.13/19/110
NL:TZ:0000099584:F001
02-04-2019

R-C
Curator

mr. KM van Hassel
mr M.C.J. Jonckers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Go Fast Autoverhuur B.V.

09-05-2019
1

Gegevens onderneming
Autoverhuurbedrijf.

09-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Verhuur van voertuigen (met name personenauto's) aan derden.

09-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 448.050,00

€ -21.248,00

€ 148.699,00

2017

€ 908.962,00

€ 15.550,00

€ 297.461,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn gebaseerd op de door gefailleerde aan de curator aangeleverde
jaarcijfers. De gedeponeerde jaarrekening over 2017 presenteren een
balanstotaal van € 302.356 en een w inst van € 23.716.

09-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

09-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.809,65

09-08-2019
2

€ 2.527,42

07-11-2019
3

Verslagperiode
van
2-4-2019

09-05-2019
1

t/m
8-5-2019
van
6-5-2019

09-08-2019
2

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

07-11-2019
3

t/m
7-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 48 min

2

15 uur 12 min

3

20 uur 48 min

totaal

80 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig
gehouden met inventarisatie: gesprekken met de bestuurder, inventariseren
en verkopen activa, terug geven van auto's aan de leasemaatschappijen,
ontslag personeel en inventariseren crediteuren.

09-05-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig
gehouden met inventariseren van crediteuren van Go Fast. Daarnaast heeft de
curator onderzoek verricht naar een ten name van Go Fast gestelde auto.

09-08-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig
gehouden met het onderzoek en de vervolgstappen ten aanzien van een ten
name van Go Fast gestelde auto.

07-11-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 2 februari 2016 door de heer A. Serghini. Het
betreft de voortzetting van de eenmanszaak. Tot 8 november 2018 w as de
heer Serghini de bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. Per
deze datum is de onderneming overgedragen aan de heer B. Lamrani, die op
dat moment w erknemer w as. De heer Lamrani is sindsdien de bestuurder en
enig aandeelhouder.
De onderneming w as gevestigd op drie locaties, te w eten Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam. De locatie Rotterdam is eind december 2018
gesloten.

09-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

09-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder geen.

09-05-2019
1

1.4 Huur
Per datum faillissement w erden de locaties Den Haag en Amsterdam gehuurd.
Voor beide locaties is er een huurachterstand van enkele maanden.
De huur van de locatie Rotterdam is in december 2018 door gefailleerde
opgezegd en het gehuurde pand is eind december 2018 opgeleverd. De
verhuurder van de locatie Rotterdam heeft een vordering ingediend met
betrekking tot schadevergoeding voor gederfde huur.

09-05-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de gehuurde panden in Den Haag en
Amsterdam aan de verhuurders opgeleverd.

09-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De in dit verslag opgenomen informatie is grotendeels gebaseerd op de door
de bestuurder van de gefailleerde verstrekte informatie. De curator sluit niet
uit dat delen van het navolgende later onjuist of incompleet zullen blijken te
zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek w orden
gedaan.
Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Go Fast Autoverhuur B.V. (hierna: Go Fast) is in 2016 opgericht. Go Fast leaset
personenauto's van leasemaatschappijen en verhuurt deze auto's vervolgens
aan derden. Deze derden betaalden in de regel achteraf en hoefden geen
creditcard over te leggen.
Volgens de heer Lamrani (huidige bestuurder) heeft zijn voorganger in het
najaar van 2018 besloten om zijn bedrijf van de hand te doen. De heer
Lamrani w as toen als w erknemer in dienst bij Go Fast en zag potentie in het
bedrijf. Daarom heeft hij de onderneming van Go Fast begin november 2018
overgenomen.
Go Fast bleek echter meer schulden te hebben dan de heer Lamrani
verw achtte (met name fiscale schulden). Met een aantal crediteuren heeft de
heer Lamrani regelingen kunnen treffen, maar niet met de belastingdienst.
Tegelijkertijd ervoer de heer Lamrani problemen met het uitbreiden van het
w agenpark: één leverancier van voertuigen w erd failliet verklaard en andere
leasemaatschappijen w ilden met Go Fast geen contract sluiten. Dit leidde tot
een daling in de omzet. Om de vaste kosten van Go Fast te beperken heeft de
heer Lamrani vervolgens de vestiging Rotterdam gesloten. Het uitblijven van
omzet en het oplopen van schulden heeft de bestuurder ertoe gebracht om
zelf het faillissement van Go Fast aan te vragen. Op 2 april 2019 heeft de
rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken.

09-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

09-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-4-2019

2

De curator heeft tevens de bestuurder ontslag aangezegd omdat
onduidelijk is of deze nog als w erknemer in dienst w as bij
gefailleerde.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Verzoek aan de rechter-commissaris om toestemming voor ontslag personeel;
opstellen ontslagbrieven aan personeel en contact met het UW V.

09-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken.

09-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

09-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en handelsnaam

€ 1.800,00

totaal

€ 1.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het door de curator aangetroffen actief bestaat uit (i) de handelsnaam en (ii)
de in Den Haag en Amsterdam aanw ezige inventaris. Deze inventaris is
specifiek voor een autoverhuurbedrijf en zeer summier: een klantenbalie,
archiefkast, enkele bureaustoelen, een klantenw achtbankje en een computer
met printer.

09-05-2019
1

De curator heeft deze inventaris aan de haar bekende opkopers aangeboden,
maar zij hebben geen interesse getoond. De enige partij die geïnteresseerd
w as in de inventaris van de locatie Den Haag w as de verhuurder van het pand
(om versnelde oplevering te kunnen bew erkstelligen). De verhuurder heeft de
inventaris gekocht voor een bedrag van € 500.
Daarnaast hebben tw ee partijen interesse getoond in de handelsnaam van Go
Fast. De handelsnaam is uiteindelijk, tezamen met de inventaris van de locatie
Amsterdam, aan de hoogste bieder voor € 1.300 verkocht.
Gelet op de grote hoeveelheid persoonsgegevens op de computers van
gefailleerde zijn deze niet verkocht. De curator heeft de bestuurder van
gefailleerde verzocht deze onder zich te nemen.
Alle te verhuren voertuigen w erden geleased van leasemaatschappijen en
w aren derhalve geen eigendom van gefailleerde.
Uit informatie van de RDW is gebleken dat gedurende een korte periode (deels
voorafgaand aan en deels na uitspraak van het faillissement) op naam van
gefailleerde een voertuig heeft gestaan. Een w eek na faillissementsdatum
w erd de tenaamstelling van deze auto gew ijzigd naar een derde partij.
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as deze auto geen eigendom van Go
Fast. De curator onderzoekt de status van deze auto en heeft hiertoe bij
diverse partijen (betrokken bij de koop, verkoop en financiering van deze auto)
informatie opgevraagd. De ontvangen informatie zal nader w orden
bestudeerd.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode meer informatie over het in
verslag 1 omschreven voertuig opgevraagd en verkregen. Deze informatie is
nader bestudeerd. Vervolgens heeft de curator aan de bestuurder van
gefailleerde gevraagd om een aantal vragen over het voertuig en de
financiering daarvan te beantw oorden.

09-08-2019
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aan de bestuurder van
gefailleerde een aantal aanvullende vragen over het voertuig en de
financiering gesteld. Vervolgens heeft de curator de
financieringsmaatschappij aangeschreven. De financieringsmaatschappij
heeft op de brief van de curator gereageerd. De curator zal deze reactie in de
komende verslagperiode bestuderen en eventuele vervolgstappen bepalen.

07-11-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

09-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren van beschikbaar actief, benaderen van bekende opkopers,
toezenden foto's van de inventaris, overleg met geïnteresseerde partijen en
opstellen van koopovereenkomsten voor de inventaris van de locaties Den
Haag en Amsterdam.
Onderzoek naar de status van het hierboven beschreven voertuig en het bij
diverse partijen opvragen van onderliggende stukken.

09-05-2019
1

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder van gefailleerde,
bestuderen aangeleverde informatie, correspondentie met de
financieringsmaatschappij.

07-11-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

09-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

09-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie

€ 9,65

totaal

€ 9,65

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.

09-05-2019
1

De boedel heeft een restitutie van W aternet ontvangen.

09-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

09-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 817,60
totaal

€ 817,60

Toelichting debiteuren
De curator heeft de (volgens de door de bestuurder aangeleverde informatie)
openstaande debiteuren aangeschreven en hen verzocht de nog openstaande
vorderingen te voldoen op de boedelrekening.

09-05-2019
1

Uit de na faillissementsdatum ontvangen bankafschriften is gebleken dat Go
Fast ten aanzien van één debiteur een incassobureau heeft ingeschakeld en
dat met deze debiteur een betalingsregeling is overeengekomen. In de
periode na faillissementsdatum heeft de boedel een totaalbedrag van €
817,60 ontvangen. Deze debiteur, de vordering op hem en de
overeengekomen betalingsregeling w aren de curator niet bekend. De curator
heeft hierover nadere informatie bij het incassobureau en de bestuurder van
Go Fast opgevraagd.

07-11-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Herhaaldelijk) verzocht om overzicht debiteuren, aanschrijven debiteuren.

09-05-2019
1

Met uitzondering van één debiteur, die heeft laten w eten nimmer een auto te
hebben gehuurd, heeft geen van de debiteuren op de brieven van de curator
gereageerd. Een groot aantal brieven is ongeopend retour gekomen. Gelet op
de aard van het verhuurbedrijf (verhuur van auto's zonder borg) en de
aangeleverde (adres)informatie van de huurders, verw acht de curator dat de
met verdere poging tot incassering van de (volgens de bestuurder van
gefailleerde) nog openstaande vorderingen gepaarde kosten niet opw egen
tegen de eventueel te realiseren baten.

09-08-2019
2

Correspondentie en telefoon met het incassobureau.
Verzoek aan ABN AMRO tot overmaken saldo naar de boedelrekening.

07-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een bankrekening bij ABN AMRO Bank. De bij deze bank
geopende bankrekening kent per datum faillissement een debetstand van €
18,05. Van de bestuurder van gefailleerde heeft de curator begrepen dat er
geen financiering is aangetrokken

09-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Met diverse leasemaatschappijen zijn leasecontracten gesloten voor de te
verhuren voertuigen. De leasemaatschappijen hebben de voertuigen na de
faillietverklaring per direct opgeëist. Alle voertuigen zijn in de afgelopen
verslagperiode ingeleverd.

09-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een financieringsmaatschappij heeft het onder 3.3 beschreven voertuig
opgeëist . De curator heeft om onderliggende stukken gevraagd en deze
ontvangen. De stukken zullen w orden bestudeerd.

09-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de banken en correspondentie met de
financieringsmaatschappij van de auto.

09-05-2019
1

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

09-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

09-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

09-05-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nog w orden onderzocht.

09-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is op 26 december 2017 gedeponeerd, de
jaarrekening over 2017 op 27 februari 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

09-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

09-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

09-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal in een volgende verslagperiode w orden onderzocht.

Toelichting
Zal in de volgende verslagperiode w orden onderzocht.

Toelichting
Is nog in onderzoek.

09-05-2019
1

09-08-2019
2

07-11-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal in een volgende verslagperiode w orden onderzocht.
In onderzoek

09-05-2019
1

09-08-2019
2

Toelichting
Zal in de volgende verslagperiode w orden onderzocht.
In onderzoek

07-11-2019
3

Toelichting
Is nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zal in een volgende verslagperiode w orden onderzocht.

09-05-2019
1

Zal in de volgende verslagperiode w orden onderzocht.

09-08-2019
2

Is nog in onderzoek.

07-11-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Een korte scan van de aangeleverde administratie.

09-05-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator PM.
UW V: nog niet aangemeld.
Claims Agent: € 45,38

Toelichting
Salaris curator PM.
UW V: nog niet aangemeld.
Claims Agent: € 75,63

Toelichting
Salaris curator PM.
UW V: € 12.101,26

09-05-2019
1

09-08-2019
2

07-11-2019
3

Claims Agent: € 99,83 is door de boedel betaald

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 136.776,00

09-05-2019
1

Toelichting
Tot op heden aangemeld: € 136.776.
€ 176.985,00

09-08-2019
2

€ 174.130,00

07-11-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet aangemeld.

Toelichting
Nog niet aangemeld.
€ 20.901,59

8.4 Andere pref. crediteuren

09-05-2019
1

09-08-2019
2

07-11-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet aangemeld.

09-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

09-05-2019
1

18

09-08-2019
2

20

07-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 93.013,40

09-05-2019
1

€ 154.979,49

09-08-2019
2

€ 158.977,69

07-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

09-05-2019
1

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

09-08-2019
2

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

07-11-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren en aanschrijven van bij de curator bekende crediteuren.

09-05-2019
1

Inventariseren en aanschrijven van bij de curator aangemelde crediteuren.

09-08-2019
2

Inventariseren en aanschrijven van bij de curator aangemelde crediteuren.

07-11-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

09-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Valt nog niets over te zeggen.

09-05-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek. Mede afhankelijk van de informatie over het
voertuig als omschreven onder 3.3, zal de aan- en verkoop van deze auto ook
in het onderzoek w orden betrokken.

09-08-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
vervolgen. Dit is mede afhankelijk van de informatie over het voertuig als
omschreven onder 3.3.

07-11-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Valt nog niets over te zeggen.

09-05-2019
1

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

09-08-2019
2

Kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

07-11-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2020

07-11-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit verslag.

09-05-2019
1

Opstellen van dit verslag.

09-08-2019
2

Opstellen van dit verslag.

07-11-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

