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R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Combi Amsterdam B.V.

19-08-2019
1

Gegevens onderneming
Zekeringstraat 36
1014 BS Amsterdam

19-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Aannemersbedrijf gespecialiseerd in onderhoud, verbouw , renovatie en
restauratie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 5.482.008,00

€ 118.015,00

€ 959.303,00

2016

€ 2.710.725,00

€ -143.131,00

€ 481.262,00

2018

€ 3.415.661,00

€ -305.972,00

€ 623.484,00

2017

€ 4.431.938,00

€ 160.157,00

€ 861.405,00

Toelichting financiële gegevens

19-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2015 zien over het verlengde boekjaar 24 april
2014 tot en met 31 december 2015.

19-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

19-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 24.660,72

19-08-2019
1

€ 89.247,12

02-12-2019
2

€ 138.330,33

12-03-2020
3

€ 136.657,20

16-06-2020
4

€ 77.201,16

04-09-2020
5

€ 75.489,13

03-12-2020
6

€ 23.926,32

26-03-2021
7

€ 23.926,32

25-06-2021
8

€ 118.926,32

24-09-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2019

19-08-2019
1

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

02-12-2019
2

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

12-03-2020
3

van
12-3-2020

16-06-2020
4

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020

04-09-2020
5

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

03-12-2020
6

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

26-03-2021
7

t/m
26-4-2021
van
25-6-2021

25-06-2021
8

t/m
25-9-2021
van
26-6-2021
t/m
24-9-2021

Bestede uren

24-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

147 uur 54 min

2

86 uur 12 min

3

40 uur 6 min

4

20 uur 42 min

5

58 uur 0 min

6

49 uur 12 min

7

25 uur 48 min

8

15 uur 54 min

9

34 uur 6 min

totaal

477 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf – bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

19-08-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 4 april 2014. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 60417730 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100.000,-.
W &S Management Beheer B.V. (KvK nr. 60410442) houdt 51% van de
aandelen. Basyurt B.V. (KvK nr. 34204368) houdt 49% van de aandelen.
Bestuurders van zow el gefailleerde als van W &S Management Beheer B.V. zijn
mevrouw S. el Markhous en de heer W .O. van Dijk.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Basyurt B.V. is de heer Y. Basyurt.
De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw ; het uitvoeren van een bouw - en aannemingsbedrijf in de
ruimste zin."

19-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er liep een kort gedingprocedure tussen de verhuurder en gefailleerde. Bij
(vervroegd) vonnis van 2 juli 2019 heeft de rechtbank gefailleerde veroordeeld
tot betaling - binnen tw ee w eken na betekening van het vonnis - van een
bedrag van € 18.546,60 aan huurachterstand tot en met juni 2019 en een
bedrag van € 2.100,- aan boete. In het geval dat gefailleerde niet aan de
veroordeling voldoet, w ordt de gevorderde ontruiming toegew ezen.

19-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde houdt een ongevallenverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering aan bij ABN AMRO Bank N.V. De premies zijn
voldaan tot en met juni 2019.

19-08-2019
1

Gefailleerde houdt een car- en montageverzekering aan bij Nationale
Nederlanden. De premies zijn voldaan tot aan datum faillissement. Van
premierestitutie zal geen sprake zijn.

02-12-2019
2

1.4 Huur
De verhuurder heeft een ontruimingsvonnis gehaald. De ontruiming w as
aangezegd tegen vrijdag 19 juli 2019. Tegelijkertijd met de uitspraak van het
faillissementsvonnis heeft de rechtbank een afkoelingsperiode van tw ee
maanden bevolen. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 31
oktober 2019 en heeft de verhuurder tevens op de hoogte gesteld van de
gelaste afkoelingsperiode. De ontruiming heeft niet plaatsgevonden.

19-08-2019
1

Daarnaast had gefailleerde drie huurovereenkomsten afgesloten voor de huur
van bouw materialen en één huurovereenkomst voor de huur van een printer.
De curator heeft eveneens deze huurovereenkomsten opgezegd tegen de
kortst mogelijke termijn.
Ook had gefailleerde vier huurovereenkomsten (operational lease) voor de
huur van vier voertuigen afgesloten bij Volksw agen Pon Financial Services. Het
gaat hier om drie Opel Vivaro’s en een Volvo. De leasemaatschappij heeft de
leaseovereenkomsten opgezegd. De voertuigen zijn nog niet opgehaald.

De huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte is in onderling overleg met de
verhuurder geëindigd op 16 oktober 2019.
De voertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappij.

1.5 Oorzaak faillissement

02-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Door de bestuurder is het volgende
(geparafraseerd) aangegeven.
Gefailleerde heeft de onderneming in 2014 gekocht van de doorstarter uit het
faillissement van de De Combi Amsterdam B.V. (uitgesproken op 28 maart
2014, insolventienummer C/10/14/287 F). Bij aanvang w as er te w einig
startkapitaal, w aardoor de onderneming vanaf het begin al een probleem had
met de liquiditeit.
Eén van de bestuurder is door ziekte voor langere tijd grotendeels uitgevallen.
Op dat moment liepen er tw ee grote projecten. De andere bestuurder w erd op
dat moment belast met dubbele taken, w aaronder taken die normaliter niet tot
de dagelijkse w erkzaamheden behoorden. Doordat er gedurende de loop van
de tw ee grote projecten duidelijk w erd, dat deze projecten onjuist w aren
gecalculeerd en geoffreerd, is er veel aandacht besteed aan de uitvoering en
het beperken van het verlies op deze tw ee projecten. De tijd die hiermee
gepaard is gegaan, heeft als gevolg gehad dat geen of w einig tijd beschikbaar
w as voor de continuïteit van de orderportefeuille. Ondanks alle inspanningen
hebben de tw ee grote projecten uiteindelijk tot enorme verliezen geleid en is
de orderportefeuille zo goed als geheel opgedroogd. Ook raakte gefailleerde
een grote opdrachtgever kw ijt, w aardoor de situatie nog verder verslechterde.
Op enig moment hebben w ij geconcludeerd dat de schuldenlast van
gefailleerde ruim negen ton bedroeg. Daar stond tegenover een openstaande
debiteurenpost van vier ton, maar dat is niet genoeg om nog langer door te
gaan. Als laatste poging hebben w ij geprobeerd om een doorstart/verkoop te
realiseren, maar dat is op het allerlaatste moment afgeketst. Uiteindelijk
hebben w ij het eigen faillissement aangevraagd.

19-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

19-08-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft de loonaanspraken van de w erknemers in behandeling. Het
salaris w as tot en met 15 juni 2019 betaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet bekend. Volgens het Handelsregister zou er sprake zijn van 0 w erkzame
personen.

19-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-1-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

19-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende
zaken.

19-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Niet bodemzaken (niet verpand)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.404,81

Niet bodemzaken (verpand)

€ 11.488,00

Bodemzaken

€ 13.190,51

totaal

€ 26.083,32

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het materieel bestaat voornamelijk uit machine- en klein gereedschap,
alsmede een container-unit. Op de inventaris rust pandrecht van ABN AMRO
Bank N.V. Met ABN AMRO Bank N.V. is de curator overeengekomen dat hij de
verkoopinspanningen verricht tegen betaling van een boedelbijdrage van 25%
van de opbrengst. Deze boedelbijdrage geldt alleen voor de inventaris, w elke
niet onder het bodemvoorrecht van de fiscus valt.

19-08-2019
1

Troostw ijk Veilingen B.V. heeft de online veiling van alle bedrijfsmiddelen ter
hand genomen. De totale opbrengst bedraagt € 26.083,32 inclusief btw .

02-12-2019
2

Inmiddels heeft de afrekening tussen pandhouder en de boedel
plaatsgevonden. De opbrengst van de verkoop (exclusief de inventaris die valt
onder het bodemvoorrecht van de fiscus) minus de commissie van Troostw ijk
bedraagt in totaal € 10.442,70. De curator heeft een bedrag van
€ 7.832,02 aan de pandhouder afgedragen.

04-09-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 69.525,-. De vordering ziet op
loonheffing over de maanden februari tot en met mei 2019. Het
bodemvoorrecht strekt zich uit over de kantoor-en bedrijfsinventaris en het
materieel. De curator zal de bedrijfsmiddelen verkopen via een nog te
organiseren online veiling. De opbrengst loopt op grond van artikel 57 lid 3 Fw
door de boedel.

19-08-2019
1

Veiling afgerond. De opbrengst voor de inventaris w aarop bodemvoorrecht
rust, bedraagt € 13.190,51

02-12-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop van de bedrijfsmiddelen.

19-08-2019
1

Afrekenen met de pandhouder.

02-12-2019
2

Geen.

04-09-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad ziet op de gebruikelijke voorraden van een bedrijf dat
gespecialiseerd is in onderhoud, verbouw , renovatie en restauratie.

19-08-2019
1

De veiling van de voorraad is afgerond. De opbrengst van de voorraad is
meegenomen in de opbrengst van de niet bodemzaken (verpand). De totale
opbrengst niet bodemzaken (verpand) bedraagt € 11.488,00.

02-12-2019
2

Afrekening met de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden. Zie 3.3.

04-09-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop van de voorraad.

19-08-2019
1

Afrekenen met de pandhouder.

02-12-2019
2

Geen.

04-09-2020
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

domeinnamen
handelsnaam "De Combi Amsterdam B.V. "
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde is rechthebbende op de domeinnamen "decombi-amsterdam.nl" en
de "combiamsterdam.nl".

19-08-2019
1

De curator is benaderd door een bedrijf dat mogelijk interesse had om de oud
w erknemers van gefailleerde in dienst te nemen. De curator heeft tegen een
boedelbijdrage van € 907,50 incl. btw (€ 750,00 excl. btw ) de contactgegevens
van deze partij gedeeld met drie w erknemers van gefailleerde.

02-12-2019
2

De curator heeft de domeinnamen te koop gezet op SEDO, een online platform
voor de verkoop van domeinnamen w ereldw ijd. Dit heeft nog niet tot enig
resultaat geleid.

12-03-2020
3

In verband met het gebruik van een leaseauto door één van de voormalig
w erknemers van gefailleerde, heeft de curator voor dit gebruik na datum
faillissement een vergoeding van € 468,81 ontvangen.
Tot op heden zijn er geen biedingen gedaan op de aangeboden domeinnamen.

16-06-2020
4

De curator zal geen verdere verkoopinspanningen leveren voor w at betreft de
handelsnaam en domeinnamen.

04-09-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop van de handelsnaam en de domeinnamen.

19-08-2019
1

Geen.

04-09-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Schikking Heijmans
préfaillissement debiteuren
Post faillissement debiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 95.000,00
€ 412.397,50

€ 173.810,09

€ 22.901,55

€ 7.559,40

€ 435.299,05

€ 276.369,49

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrecht op de vorderingen. Met ABN AMRO Bank
N.V. is de curator overeengekomen dat hij de debiteurenincasso ter hand
neemt tegen betaling van een boedelbijdrage van 25%.

19-08-2019
1

Vanaf 13 december 2019 is de curator met ABN AMRO Bank N.V.
overeengekomen dat hij de debiteurenincasso verder ter hand neemt tegen
betaling van een boedelbijdrage van 50%.

12-03-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inning openstaande debiteuren.

19-08-2019
1

In de afgelopen periode heeft de curator 32 debiteuren aangeschreven voor
een bedrag van € 338.054,84. In reactie op de aanschrijving door de curator is
er een bedrag van € 50.969,19 ontvangen op de faillissementsrekening en een
bedrag van € 23.736,05 ontvangen op de bankrekening van gefailleerde.

02-12-2019
2

De curator heeft 5 debiteuren aangemaand de openstaande facturen te
voldoen.
In reactie op de aanmaning door de curator is er in totaal een bedrag van €
99.104,85 ontvangen op de faillissementsrekening. Daarnaast is er voor in
totaal een bedrag van € 7.559,40 ontvangen voor facturen die na datum
faillissement door de curator zijn verstuurd. Een tw eetal debiteuren heeft
tevens een betaling van in totaal € 5.392,94 verricht op de G-rekening conform
de instructie van de Belastingdienst.

12-03-2020
3

Naar aanleiding van verstuurde sommaties heeft de curator in de afgelopen
verslagperiode geen nieuw e betalingen ontvangen op de
faillissementsrekening. De curator heeft op dit moment geen inzicht in de
huidige stand van de bankrekening van gefailleerde. De curator heeft de
bankafschriften opgevraagd bij de bank, maar nog niet ontvangen.

16-06-2020
4

In reactie op de verstuurde sommaties heeft een debiteur aangegeven een
deel van de vordering te betw isten en het restant te verrekenen met een
tegenvordering die zij op gefailleerde hebben. De curator heeft dit in
onderzoek en heeft in dit kader vragen gesteld aan het bestuur.
In de komende periode zal de curator verdere incassomaatregelen nemen.
De curator heeft de antw oorden van het bestuur betreffende de vordering op
de debiteur in onderzoek. Op korte termijn zal er een bespreking plaatsvinden
tussen de curator, het bestuur en de debiteur.
De bank informeerde de curator dat er na 23 maart 2020 geen bijschrijvingen
meer hebben plaatsgevonden op de bankrekening van gefailleerde.
Inmiddels heeft de afrekening tussen pandhouder en de boedel
plaatsgevonden. De opbrengst voor de verpande debiteuren is met de
pandhouder afgerekend. De curator heeft een bedrag van € 51.624,02 aan de
pandhouder afgedragen.

04-09-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de
debiteur. Dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid. Ter beslechting van
het geschil heeft de curator onder opschortende voorw aarde van goedkeuring
van de rechter-commissaris een voorstel gedaan aan de debiteur. De curator is
thans in afw achting van een reactie. Mocht een schikking niet mogelijk blijken,
zal de curator zich genoodzaakt achten een gerechtelijke procedure aanhangig
te maken.

03-12-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de debiteur de
onderhandelingen intensief voortgezet. Dit heeft nog niet geleid tot een
schikking.

26-03-2021
7

De curator heeft na een schikking getroffen met Heijmans, die in eerdere
verslagen als "de debiteur" w erd aangeduid. De schikking houdt in dat
Heijmans € 95.000 aan de boedel voldoet, w aarna de boedel en de Heijmans
elkaar over en w eer finale kw ijting verlenen.

25-06-2021
8

De achtergrond van deze schikking is als volgt. Uit de administratie van
gefailleerde bleek dat Heijmans drie facturen van gefailleerde onbetaald heeft
gelaten tot een totaalbedrag van € 223.602,92 inclusief btw . Heijmans
betw istte gedeeltelijk de juistheid van de verzonden facturen. Daarnaast
stelde Heijmans zich op het standpunt dat zij een voor verrekening vatbare
tegenvordering van € 85.699,20 heeft. Heijmans stelde zich op het standpunt
dat zij per saldo een vordering op gefailleerde heeft.
Heijmans heeft de curator verzocht om een vrijw aringsovereenkomst van de
belastingdienst. Dat loopt. Heijmans heeft het schikkingsbedrag nog niet
voldaan.
De curator is afgelopen verslagperiode gestopt met de overige
debiteurenincasso omdat de verw achting is dat de kosten van verdere incasso
de opbrengsten zullen overstijgen. De curator zal geen verdere
incassohandelingen verrichten.
Afgelopen verslagperiode heeft Heijmans het schikkingsbedrag van €
95.000,- voldaan op de boedelrekening. De debiteuren incasso is hiermee
afgerond.

24-09-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 184.879,45
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van een verstrekt
doorlopend krediet. Gefailleerde heeft ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V.
pandrecht gevestigd op de inventaris en vorderingen.

5.2 Leasecontracten

19-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft een financial leaseovereenkomst gesloten met BMW
Financial Lease voor een BMW .

19-08-2019
1

De BMW is inmiddels tegen betaling van een boedelbijdrage van € 529,98 incl.
btw (€ 438 excl. btw ) uitgeleverd aan BMW .

02-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. pandrecht op inventaris
en vorderingen gevestigd. Daarnaast hebben beide bestuurders, Markhous
Beheer B.V., Van Dijk Management Beheer B.V. en W &S Management Beheer
B.V. zich borg gesteld voor alle vorderingen die ABN AMRO Bank N.V. heeft of
later zal hebben op basis van de gesloten kredietovereenkomst op
gefailleerde.

19-08-2019
1

VDS Installaties B.V. stelt dat gefailleerde ten behoeve van VDS Installaties
B.V. een tw eede pandrecht heeft gevestigd op vorderingen. De curator heeft
deze aanspraak thans in onderzoek.
Na onderzoek van de curator is gebleken dat in de op de overeenkomst tussen
gefailleerde en Heijmans van toepassing zijnde algemene voorw aarden van
Heijmans een verpandingsverbod is opgenomen, w aarmee goederenrechtelijke
w erking als bedoeld in art. 3:84 lid 2 w ordt beoogd. De vordering van
gefailleerde op Heijmans w as derhalve niet verpand. De curator heeft ABN
AMRO Bank N.V. hierover geïnformeerd.

25-06-2021
8

5.4 Separatistenpositie
Ja

19-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich zeven (7) crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator zal in de komende verslagperiode de
rechtsgeldigheid van de claims onderzoeken. Na vaststelling dat het hier om
een rechtsgeldige claim gaat en nadat de curator de betreffende goederen
heeft kunnen identificeren zal er een dag w orden bepaald w anneer de
goederen kunnen w orden afgehaald. De curator zal voor zijn w erkzaamheden
een boedelbijdrage verzoeken.

19-08-2019
1

De crediteuren hebben afstand gedaan van het eigendomsvoorbehoud.

02-12-2019
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Het bestuur van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat een crediteur
een aanhangw agen onder zich houdt en retentierecht uitoefent op deze
aanhangw agen. Na verkrijging van de vereiste machtiging van de rechtercommissaris, heeft de curator de aanhangw agen ex artikel 60 lid 2
Faillissementsw et opgeëist.

19-08-2019
1

De aanhangw agen is ingeleverd en meegenomen in de openbare onlineveiling
van Troostw ijk Veilingen B.V.

02-12-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 529,98

02-12-2019
2

Toelichting
De curator heeft een boedelbijdrage ontvangen voor het uitleveren van de
BMW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afrekening met pandhouder na verkoop van de inventaris en na de incasso van
de openstaande debiteurenpost. Afw ikkelen eigendomsvoorbehoud claims en
retentierecht.

19-08-2019
1

Afrekening met pandhouder over de verkoop van de inventaris en voorraad en
(verdere afrekening) na de incasso van de openstaande debiteurenpost.

02-12-2019
2

Verdere afrekening na de incasso van de openstaande debiteurenpost.

04-09-2020
5

Geen. De vorige afrekening w as tevens de eindafrekening omdat de vordering
op Heijmans niet w as verpand.

25-06-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum van faillietverklaring w as er nog sprake van vier lopende projecten.
De middellijk bestuurders beschikken niet over genoeg financiële middelen om
de voortzetting te financieren.

19-08-2019
1

Na een zorgvuldige kosten-baten en risico analyse heeft de curator besloten
om niet voort te zetten.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na datum van faillietverklaring hebben zeven partijen contact opgenomen met
de curator en aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in de koop van activa van
gefailleerde.
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De curator heeft een geheimhoudingsverklaring en een biedingsbrief opgesteld
en deze verstuurd naar de potentiële doorstarters. Na het doornemen van de
biedingsbrief w as er slechts één partij bereid om een bod uit te brengen. Dit
bod zag niet op een doorstart, maar alleen op kantoor- bedrijfsinventaris,
voorraad, materieel en rollend materieel, met uitzondering van de operational
lease. Deze partij w ilde de zaken vanaf locatie verkopen middels een online
veiling. De curator heeft dit bod afgew ezen en neemt de veiling van de zaken
zelf ter hand.
De curator heeft geen doorstart w eten te bew erkstelligen.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-08-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-08-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of het
bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft
voldaan en w el in die zin dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen
w orden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting
heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van
het faillissement is gew eest.

19-08-2019
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Het bestuur heeft de gevraagde bescheiden aan de curator overhandigd. De
curator heeft de digitale grootboekadministratie laten veiligstellen.
De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder het
onderzoek naar de gevoerde administratie.

03-12-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op een vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. Vanaf boekjaar 2016 is deze termijn verkort naar 12 maanden. De
openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de
Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening
openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
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De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 17 juni 2016;
de jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 26 januari 2018;
de jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 30 maart 2018;
de jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 28 juni 2019.
De jaarrekening 2016 w erd te laat gedeponeerd. De overige jaarrekeningen
w erden tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine c.q.
microrechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

19-08-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak
behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende
aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting
De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder de
vraag of het bestuur zijn taak behoorlijk heeft vervuld.

19-08-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de
derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder het
onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.
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Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De curator hoopt in komende
verslagperiode zijn voorlopige conclusies en bevindingen te kunnen delen.
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Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De curator hoopt in komende
verslagperiode zijn voorlopige conclusies en bevindingen te kunnen delen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie; onderzoek naar de stortingsverplichting van de
aandelen; rechtsmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.
€ 63.891,18

19-08-2019
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16-06-2020
4

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 63.891,18
€ 95.804,98

04-09-2020
5

Toelichting
Hoorne Vastgoed heeft een boedelvordering van € 31.913,80 ingediend.

Toelichting
Voorschot salaris curator (reeds voldaan): € 51.562,81.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 82.457,00

19-08-2019
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Toelichting
De vorderingen zien voornamelijk op loonheffingen over de periode februari tot
en met mei 2019.
€ 81.292,64

02-12-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft de bedragen die op de g-rekening van gefailleerde stonden
verrekend met de loonheffing over de tw eede periode.
€ 82.022,64

12-03-2020
3

€ 203.022,64

04-09-2020
5

Toelichting
De fiscus heeft een ambtshalve aanslag uit hoofde van 29 lid 2 W et op de
Omzetbelasting 1968 van € 121.000,00 opgelegd.
€ 197.797,70
Toelichting
De vordering van de fiscus is verlaagd in verband met verrekening van de op
de g-rekening ontvangen bedragen na datum faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 29.505,01

19-08-2019
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16-06-2020
4

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 29.505,01.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

19-08-2019
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79

02-12-2019
2

80

12-03-2020
3

82

16-06-2020
4

83

04-09-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 728.310,95
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€ 902.712,07

02-12-2019
2

€ 907.247,55

12-03-2020
3

€ 908.584,96

16-06-2020
4

€ 938.878,09

04-09-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-08-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie van crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop activa via een online veiling; inning openstaande debiteurenpost;
afhandelen pandrechten, claims op eigendomsvoorbehoud, revindicatie van de
aanhangw agen bij de retentor; rechtmatigheidsonderzoek; inventarisatie van
de crediteuren.

19-08-2019
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Inning openstaande debiteurenpost, afhandelen pandrechten,
rechtmatigheidsonderzoek, inventarisatie van de crediteuren en verkoop
domeinnamen en handelsnaam.

02-12-2019
2

Inning openstaande debiteurenpost, afhandelen pandrechten,
rechtmatigheidsonderzoek, inventarisatie van de crediteuren.

26-03-2021
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Inventarisatie van crediteuren, afronden schikking, voortzetten
rechtmatigheidsonderzoek.

25-06-2021
8

Inventarisatie van crediteuren en voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

24-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nu nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld gaat w orden.

19-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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