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Algemene gegevens
Naam onderneming
Quince Amsterdam B.V. (hierna: Quince)

04-03-2019
1

Gegevens onderneming
Quince Amsterdam B.V., tevens handelend onder de namen W e Company,
Quince Events en Quince Inventive.

04-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens opgenomen in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel:
het vervaardigen van communicatiemiddelen; het organiseren van
evenementen; het bedenken en ontw ikkelen van campagnes en concepten
voor nationaal of internationaal opererende organisaties en het verrichten van
sales activatie.

04-03-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
49

04-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 103.835,92

04-03-2019
1

€ 143.286,71

11-06-2019
2

€ 144.636,74

12-09-2019
3

Verslagperiode
van
29-1-2019

04-03-2019
1

t/m
22-2-2019
van
23-2-2019

11-06-2019
2

t/m
4-6-2019
van
5-6-2019

12-09-2019
3

t/m
10-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

175 uur 18 min

2

166 uur 30 min

3

67 uur 6 min

totaal

408 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag opgenomen informatie is grotendeels gebaseerd op de door
de (indirect) bestuurders van gefailleerde verstrekte informatie. De curator sluit
niet uit dat delen van het navolgende later onjuist of incompleet zullen blijken
te zijn. Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

04-03-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel is Quince op 17 juni 2002 opgericht. Sinds 1 oktober
2018 is Quince Participations B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde. Op 1 oktober 2018 hebben de heren E.M. Thieme, R. Schoos en
F.S. Hulshof zich als bestuurders bij de Kamer van Koophandel laten
uitschrijven. Zij zijn nog w el bestuurder van Quince Participations B.V.

04-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Voor zover bekend tw ee procedures.

04-03-2019
1

1. Vlak voor faillissementsdatum heeft een voormalig w erknemer Quince in kort
geding gedagvaard. Nu de aanhangige rechtsvordering betrekking heeft op
nakoming van een verbintenis door de boedel, is het geding van rechtsw ege
geschorst op grond van artikel 29 Faillissementsw et. Zow el de rechtbank als
de advocaat van de voormalig w erknemer zijn hierover geïnformeerd.
2. Daarnaast is Quince op 23 oktober 2018 door E-Legal Incasso Advocaten
gedagvaard. Dit betreft eveneens een rechtsvordering die voldoening van een
verbintenis uit de boedel ten doel heeft. Deze zaak stond op 20 februari 2019
op de rol voor vonnis in het incident. Ook deze procedure is op grond van
artikel 29 Faillissementsw et van rechtsw ege geschorst. Zow el de rechtbank als
de betrokken advocaten zijn hierover geïnformeerd.

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: Nog te onderzoeken.

04-03-2019
1

Verslag 2: De curator heeft de door Quince afgesloten verzekeringen
geïnventariseerd. In de afgelopen periode zijn w aar mogelijk zijn de
verzekeringen inmiddels beëindigd. Nader onderzoek naar onder meer nadere
premierestitutie zal in de volgende verslagperioden plaatsvinden.

11-06-2019
2

Verslag 3: In de huidige verslagperiode is het onderzoek inzake de
verzekeringsportefeuille en mogelijke premierestitutie vervolgd en afgerond.
Uit de aangeleverde stukken komt naar voren dat de boedel geen aanspraak
op premierestitutie kan maken.

12-09-2019
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Verslag 1: Sinds 1 december 2011 huurt gefailleerde van Attica Immo B.V. het
souterrain, de begane grond en de eerste verdieping van een bedrijfsruimte
(een kantoorpand) aan het adres Assumburg 73, 1081 GB te Amsterdam. Met
ingang van 1 januari 2015 is daar circa 113 m² archiefruimte bijgekomen.

04-03-2019
1

Verslag 2: Quince Solutions B.V., de onderneming w aarin de onderneming van
Quince w ordt voortgezet, heeft een nieuw e huurovereenkomst gesloten met
Attica Immo B.V. De curator heeft de huurovereenkomst van Quince opgezegd
op 29 maart 2019. Met zow el MAY Invest B.V. als de verhuurder is afgesproken
dat de huur die betrekking heeft op de periode na overdracht van de
onderneming niet ten laste van de boedel kan w orden gebracht.

11-06-2019
2

Verslag 3: Gedurende de huidige periode ontving de curator het bericht dat
de verhuurder en MAY Invest B.V. niet tot overeenstemming zijn gekomen
met betrekking tot het afsluiten van een nieuw e huurovereenkomst van het
bedrijfspand. De curator is door de verhuurder aangeschreven om tot
oplevering van de ruimte per eerst mogelijke datum over te gaan. Vervolgens
heeft de curator MAY Invest B.V. diverse malen verzocht de bedrijfsruimte te
ontruimen en bezemschoon op te leveren. Omdat MAY Invest B.V. daar in
eerste instantie geen gehoor gaf, heeft de curator een sommatie aan MAY
Invest B.V. laten uitgaan en haar aansprakelijk gesteld voor alle schade die
de boedel lijdt doordat MAY Invest B.V. niet aan haar ontruimingsverplichting
voldoet. Uiteindelijk hebben MAY Invest B.V. en de verhuurder van de
bedrijfsruimte overeenstemming bereikt en een vaststellingsovereenkomst
gesloten.

12-09-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: Op 28 januari 2019 heeft Quince een verzoekschrift tot
faillietverklaring ingediend. In de "Omschrijving Oorzaak Financiële problemen"
heeft Quince onder meer de volgende oorzaken van het faillissement
aangevoerd:
(i) in 2015 is de grootste klant w eggevallen (deze klant w as goed voor een
brutomarge van € 2,5 miljoen op jaarbasis). Quince is niet in staat gebleken dit
snel genoeg op te vangen;
(ii) Quince heeft in 2017 een verlies van circa € 1,7 miljoen geleden;
(iii) in het kader van een sanering is gezocht naar een investeerder.
Uiteindelijk heeft in augustus 2018 een overname plaatsgevonden w aarbij
Spencer Invest B.V. 65% van de aandelen in Quince Participations B.V. in
handen kreeg. In ruil daarvoor zou Spencer Invest B.V. een lening van €
450.000 verstrekken en bepaalde (financiële) diensten verlenen. Spencer
Invest B.V. heeft (ondanks herhaaldelijke sommaties, een toew ijzend vonnis
d.d. 26 november 2018 en verschillende executiemaatregelen) niet aan deze
verplichting voldaan;
(iv) Quince heeft aanzienlijke schulden bij de belastingdienst. Quince heeft
getracht een betalingsregeling te treffen, maar dit is door de belastingdienst
afgew ezen.

Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek w orden
gedaan.

04-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
49

04-03-2019
1

Toelichting
49 + 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-03-2019
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-2-2019

49

7-2-2019

2

totaal

51

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: Op 31 januari 2019 heeft de rechter-commissaris de curator
gemachtigd om de arbeidsovereenkomsten met de 49 w erknemers met
inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn te beëindigen. Bij
aangetekende brief van 1 februari 2019 is het ontslag door de curator aan
deze w erknemers aangezegd.

04-03-2019
1

Naast deze 49 w erknemers zijn er nog tw ee personen op basis van een
managementovereenkomst w erkzaam bij Quince. Gelet op de uiteenlopende
rechtspraak over de vraag w anneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst
en ter voorkoming van elk misverstand, heeft de rechter-commissaris de
curator op 7 februari 2019 gemachtigd om voor zover er toch sprake is van een
arbeidsovereenkomst de overeenkomsten met deze tw ee personen op te
zeggen. Bij aangetekende brief van 7 februari 2019 is het ontslag door de
curator aan deze personen aangezegd.
Verslag 1:
Het opstellen en verzenden van de ontslagbrieven aan het personeel en
contacten met het UW V. Daarnaast had het personeel erg veel vragen over de
gevolgen van het faillissement. De eerste vragen heeft de curator tijdens een
bijeenkomst bij Quince beantw oord. Daarna is een Q&A opgesteld en zijn ad
hoc vragen (zow el telefonisch als per e-mail) beantw oord.

Verslag 2: Ook in de afgelopen periode zijn er zow el telefonisch als per e-mail
vragen van personeel beantw oord, zij het in veel mindere mate. Er is tijd
besteed aan problematiek rond verblijfsvergunningen en ziekmeldingen van
w erknemers. Aan het UW V is een lijst met de w erknemers die een nieuw e
arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen verstrekt.

11-06-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: De aangetroffen bedrijfsmiddelen (meubels, computers,
keukenapparatuur, fitnessapparatuur, geluidsapparatuur, (3D)-printers, etc.)
zijn in opdracht van de curator door NTAB getaxeerd. De curator heeft de
inventaris, de handelsnamen en de goodw ill aan een derde partij verkocht (zie
hoofdstuk 6).

04-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: De belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend voor in
totaal € 1.522.469,01.

04-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Inventariseren van de bedrijfsmiddelen, w aardebepaling door NTAB
en het realiseren van een doorstart.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

04-03-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 2: In de afgelopen verslagperioden is onderzoek gedaan naar het
aantal uur onderhanden w erk en de w aardering daarvan. Dit onderzoek zal
voortduren in de komende verslagperiode. Zie tevens onder 4.

11-06-2019
2

Verslag 3: Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft gefailleerde nog geen
overzicht van het per faillissementsdatum openstaande onderhanden w erk
aangeleverd.

12-09-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: W ordt nog onderzocht.
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1: Quince w ordt gefinancierd door een factormaatschappij. Op basis
van de overeenkomst tussen de factormaatschappij en Quince w erden met
enige regelmaat vorderingen aan de factormaatschappij gecedeerd. Op dit
moment w ordt onderzocht w elke vorderingen aan de factormaatschappij zijn
overgedragen en w elke vorderingen in de boedel vallen.
Daarnaast heeft Quince een aantal intercompany vorderingen op Quince Retail
Solutions B.V., Quince Participations B.V. en Quince Hungary Kft. De curator is
met de koper van de activa overeengekomen dat hij op eerste verzoek van
koper afstand zal doen van de per saldo op datum faillissement bestaande
vorderingen op deze groepsmaatschappijen. Van eventuele vorderingen uit
hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid is geen afstand gedaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: Korte bestudering van overeenkomst met factormaatschappij,
correspondentie en telefoongesprek met factormaatschappij.

04-03-2019
1

Verslag 2: De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode bestonden
hoofdzakelijk uit het in kaart brengen van het aantal uren onderhanden w erk,
niet gefactureerde w erkzaamheden vóór en na faillissementsdatum,
ontbrekende facturen en het samenstellen van een compleet
debiteurenoverzicht. De curator heeft Rabobank verzocht de bankrekeningen
van Quince nog niet op te heffen, omdat hier nog betalingen van debiteuren op
binnen (kunnen) komen.

11-06-2019
2

Daarnaast heeft nadere correspondentie plaatsgevonden met de
factormaatschappij. De factormaatschappij stelt zich op het standpunt dat de
vorderingen van Quince op haar debiteuren aan de factormaatschappij zijn
overgedragen. In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek naar de
juistheid van dit standpunt gedaan en dit zal ook in de komende
verslagperiode nader w orden onderzocht.
Verslag 3: De factormaatschappij heeft zich op het standpunt gesteld dat de
vorderingen van Quince op haar debiteuren aan de factormaatschappij zijn
overgedragen. Omdat de curator op basis van de verstrekte informatie niet
heeft kunnen vaststellen of de desbetreffende vorderingen inderdaad aan de
factormaatschappij zijn overgedragen, zijn bew ijsstukken bij de
factormaatschappij opgevraagd. Op dit verzoek van de curator heeft de
factormaatschappij niet gereageerd. De curator heeft zich daarom op het
standpunt gesteld dat de per faillissementsdatum openstaande vorderingen
in de boedel vallen. In de huidige verslagperiode is een begin gemaakt met
het aanschrijven van de debiteuren, hetgeen in de volgende verslagperiode
w ordt voortgezet.

12-09-2019
3

Uit de eerste reacties van de door de curator aangeschreven debiteuren rijst
het vermoeden dat aan Quince Amsterdam B.V. toekomende gelden door
Quince Solutions B.V. zijn geïncasseerd. Dit zal in de volgende verslagperiode
nader w orden onderzocht.
In aanvulling op de gebruikelijke debiteuren kan de boedel nog aanspraak
maken op restitutie van een ten behoeve van de verhuurder van een
opslagruimte gestorte w aarborgsom. De curator heeft de verhuurder
verzocht dit bedrag naar de boedelrekening over te maken.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: Quince heeft tw ee bankrekeningen bij Rabobank. Rabobank heeft
geen aanspraak gemaakt op zekerheidsrechten. Er is geen bankfinanciering.
Op datum van faillissement vertoonden beide rekeningen een creditsaldo.
Deze saldi zijn naar de boedelrekening overgemaakt.

04-03-2019
1

In 2017 heeft Rabobank – ten behoeve van de huurovereenkomst met
betrekking tot het bedrijfspand te Amsterdam - een bankgarantie afgegeven.
Quince heeft ter zake een contragarantie afgegeven en de gelden die op een
garantiedepotrekening zouden staan aan Rabobank verpand. Het is nog niet
bekend of de bankgarantie geclaimd gaat w orden.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: De in 2017 door de Rabobank ten behoeve van de
huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand van Quince te
Amsterdam afgegeven bankgarantie, is in de afgelopen verslagperiode
getrokken door de verhuurder van het pand vanw ege niet betaalde
huurtermijnen in de maanden voor het faillissement. De door Quince voor deze
bankgarantie gestelde zekerheid bestond uit een contragarantie met de
verpanding van gelden op een garantiedepotrekening. De Rabobank heeft
nadat de bankgarantie is getrokken de verpande gelden verrekend met de uit
te betalen bankgarantie.

11-06-2019
2

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: Per faillissementsdatum had gefailleerde de beschikking over 12
leaseauto's, geleased bij drie verschillende leasemaatschappijen. De koper van
de onderneming van Quince (zie hoofdstuk 6) heeft besloten de
overeenkomsten met de leasemaatschappijen niet over nemen. Met de
leasemaatschappijen zijn afspraken gemaakt over het inleveren van de auto's
en tegelijkertijd is daarbij overeengekomen dat door inlevering van de auto’s
de overeenkomsten met Quince per direct eindigen.

04-03-2019
1

Verslag 2: Alle bij de curator bekende leaseauto's zijn gedurende de afgelopen
verslagperiode ingeleverd. Gedurende de verslagperiode zijn bekeuringen voor
snelheidsovertredingen gemaakt met de leaseauto's binnen gekomen. Deze
zullen in de komende verslagperiode w orden afgehandeld.

11-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Volgens het bestuur van Quince zijn er geen zekerheidsrechten
gevestigd. Er heeft zich nog geen crediteur met een zekerheidsrecht gemeld.

04-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Zie hierna.

04-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Onderdeel van de afspraken tussen de koper (zie hoofdstuk 6) en
de curator is dat koper verplicht is rechten van derden te respecteren. Dat
houdt onder meer in dat zij na het inroepen van een eigendomsvoorbehoud,
een recht van reclame of enig ander recht van derden, deze zaken terstond
dient af te geven, dan w el met de eigenaar of rechthebbende een
andersluidende regeling dient te treffen. Voor zover crediteuren aanspraak
gemaakt hebben op een eigendomsvoorbehoud, zijn deze naar de koper
verw ezen.

5.6 Retentierechten

04-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1: Zie hiervoor.

04-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Zie hiervoor.

04-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

04-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: Het aanschrijven van de banken en correspondentie met de
Rabobank over de creditsaldi.

04-03-2019
1

Verslag 2: De w erkzaamheden bestonden onder meer uit correspondentie met
Deutsche Bank. Uit een ontvangen beslagexploot bleek dat een crediteur rond
faillissementsdatum beslag onder Deutsche Bank had gelegd. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator geprobeerd te achterhalen of Quince een
bankrekening bij Deutsche Bank aanhoudt. Dit blijkt sinds augustus 2017 niet
meer het geval te zijn. Daarnaast is aan de Rabobank verzocht de
bankrekeningen van Quince nog niet op te heffen omdat daar nog betalingen
van debiteuren van Quince op binnen komen.

11-06-2019
2

Verslag 3: Het aanschrijven van de Rabobank in verband met crediteringen
na faillissementsdatum met het verzoek deze over te maken naar de
boedelrekening.

12-09-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: De curator heeft de onderneming van Quince (voor zover mogelijk
zonder nieuw e verplichtingen aan te gaan) enkele dagen laten doorlopen,
omdat met een aantal partijen w erd gesproken over een doorstart van de
onderneming. De inschatting van de curator w as dat de verkoop van een
lopende onderneming een hogere opbrengst zou genereren dan w anneer de
onderneming w erd stopgezet. Daarnaast heeft de curator van zow el het
bestuur van Quince als van de geïnteresseerde partijen begrepen dat het
stilleggen van de onderneming funest zou zijn voor (i) de w aarde van de
onderneming en (ii) de toekomst van Quince. Belangrijke klanten zouden als
gevolg daarvan afhaken. Tegelijkertijd w aren de geïnteresseerden partijen
bereid op zeer korte termijn een doorstart te realiseren.

04-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: Overleg en correspondentie met de (indirect) bestuurders, het
personeel en crediteuren. Daarnaast correspondentie, besprekingen en
onderhandelingen met de potentiële kopers.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-03-2019
1

6.4 Beschrijving
Verslag 1: De curator heeft van het bestuur van Quince de contactgegevens
van zes potentiële kopers gekregen. Deze heeft de curator allemaal
aangeschreven en uitgenodigd tot het doen van een indicatief bod.

04-03-2019
1

De curator heeft met tw ee van deze partijen gesproken. Uiteindelijk heeft
slechts één van hen een indicatief bod gedaan. De curator is vervolgens met
deze partij in onderhandeling gegaan. Op 1 februari 2019 bereikten de curator
en MAY Invest B.V. overeenstemming op hoofdlijnen, onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris en een de curator conveniërende
overeenkomst. Op 4 februari 2019 is een koopovereenkomst. aangegaan Op
grond van die koopovereenkomst heeft de curator de onderneming van
Quince (bestaande uit de inventaris, de handelsnamen en de goodw ill), met
goedkeuring van de rechter-commissaris voor een bedrag van €75.000
verkocht. Dit bedrag is een dag na het ondertekenen van de
koopovereenkomst op de boedelrekening ontvangen.
MAY Invest B.V. heeft zich verplicht om vanaf 4 februari 2019 de verschuldigde
huur en servicekosten rechtstreeks aan de verhuurder van het bedrijfspand te
betalen. Daarnaast dient zij voor 1 maart 2019 overeenstemming te bereiken
over een nieuw e huurovereenkomst (en daarbij te bedingen dat de
overeenkomst met Quince per 1 maart 2019 met w ederzijds goedvinden
eindigt). Indien zij daar niet in slaagt, zal de curator de huurovereenkomst
opzeggen. MAY Invest B.V. is verplicht de bedrijfsruimte te ontruimen en
bezemschoon op te leveren op de datum w aarop de huurovereenkomst
eindigt.
MAY Invest B.V. heeft zich verplicht ten minste 25 w erknemers van Quince in
dienst te nemen en zal deze w erknemers uiterlijk op 28 februari 2019 een
nieuw e arbeidsovereenkomst aanbieden. De w erknemers die geen nieuw e
arbeidsovereenkomst w ordt aangeboden, w orden per 1 maart 2019 vrijgesteld
van w erk.
Verslag 2: In de koopovereenkomst heeft MAY Invest B.V. zich verplicht ten
minste 25 w erknemers van Quince in dienst te nemen. Gedurende de
afgelopen verslagperiode heeft MAY Invest B.V., blijkens de door haar
aangeleverde personeelslijst van de nieuw opgerichte vennootschap Quince
Solutions B.V., aan deze verplichting voldaan. De w erknemers van Quince w aar
geen nieuw e arbeidsovereenkomst mee is gesloten zijn per 1 maart vrijgesteld
van w erk. De lijst met door Quince Solutions B.V. in dienst genomen
w erknemers is gedeeld met het UW V.
Quince Solutions B.V., de onderneming w aarin de onderneming van Quince
w ordt voortgezet, heeft een nieuw e huurovereenkomst gesloten met Attica
Immo B.V. De huurovereenkomst tussen Quince en Attica Immo B.V. is door de
curator per 29 maart 2019 opgezegd. Met zow el MAY Invest B.V. als met de
verhuurder is afgesproken dat de huur die betrekking heeft op de periode na
overdracht van de onderneming niet ten laste van de boedel kan w orden
gebracht.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

11-06-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met potentiële
kopers, overleg met de rechter-commissaris, overleg met het bestuur van
Quince, het opstellen en finaliseren van de koopovereenkomst.

04-03-2019
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is door de curator meegew erkt aan
de contractsovername van onder andere KPN, ICT diensten, bedrijfs- en
parkeervergunningen en leasecontracten van Quince door Quince Solutions
B.V. Daarnaast is gecontroleerd of MAY Invest B.V. de afspraken in de
koopovereenkomst met betrekking tot de overname van personeel en de
huurovereenkomst is nagekomen.

11-06-2019
2

Zoals beschreven heeft MAY Invest B.V. de koopsom voldaan, heeft Quince
Solutions B.V. het overeengekomen minimum aantal medew erkers
overgenomen en is er een nieuw e huurovereenkomst gesloten met de
verhuurder van het bedrijfspand. Met zow el MAY Invest B.V. als met de
verhuurder is afgesproken dat de huur die betrekking heeft op de periode na
overdracht van de onderneming niet ten laste van de boedel kan w orden
gebracht.
Verslag 3: In de afgelopen periode is de curator door de verhuurder
aangeschreven om tot oplevering van de bedrijfsruimte over te gaan (zie ook
hoofdstuk 1 onder huur). Vervolgens heeft de curator MAY Invest B.V. diverse
malen verzocht de bedrijfsruimte te ontruimen en bezemschoon aan de
verhuurder op te leveren.

12-09-2019
3

MAY Invest B.V. gaf in de eerste instantie geen gehoor aan de oproep van de
curator. De curator heeft een sommatie aan MAY Invest B.V. laten uitgaan en
haar aansprakelijk gesteld voor alle schade die de boedel lijdt doordat MAY
Invest B.V. niet aan haar ontruimingsverplichting voldoet. De curator heeft in
de tussentijd ook contact gehouden met de verhuurder.
Uiteindelijk hebben MAY Invest B.V. en de verhuurder van de bedrijfsruimte
overeenstemming bereikt en een vaststellingsovereenkomst gesloten.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

04-03-2019
1

Verslag 3: In de afgelopen periode is tijd besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en zijn in dat kader de bankafschriften, de
afschriften van de creditcards en de balans van Quince bestudeerd. Het
rechtmatigheidsonderzoek is vrijw el afgerond en de curator verw acht in het
volgende verslag zijn bevindingen te kunnen delen.

12-09-2019
3

De curator heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken nog geen overzicht van
het per faillissementsdatum openstaande onderhanden w erk ontvangen. Uit

de eerste reacties van de door de curator aangeschreven debiteuren rijst het
vermoeden dat aan Quince Amsterdam B.V. toekomende gelden door Quince
Solutions B.V. zijn geïncasseerd. Dit zal in de volgende verslagperiode nader
w orden onderzocht.
Daarnaast is het de vraag of Quince haar administratie voor w at betreft de
aangiften Intracommunautaire prestaties ICP op orde had.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Volgens informatie van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening
over het boekjaar 2016 gedeponeerd op 27 december 2017 en de
jaarrekening over het boekjaar 2017 op 31 december 2018. Beide
jaarrekeningen zijn niet vastgesteld.

04-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: Zie hiervoor.

04-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst kapitaal van Quince
Amsterdam B.V. €18.000.

04-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
Verslag 3: In de afgelopen periode heeft het rechtmatigheidsonderzoek
plaatsgevonden en zijn in dat kader de bankafschriften, de afschriften van de
creditcards en overige financiële administratie van Quince bestudeerd w aarbij
ook de gespreksverslagen met (oud)bestuurders en w erknemers van Quince
zijn betrokken. Tevens is bekeken of de jaarrekeningen tijdig zijn
gedeponeerd.

04-03-2019
1

12-09-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is vrijw el afgerond en de curator verw acht in
het volgende verslag zijn bevindingen te kunnen delen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
Verslag 3: Zie hiervoor.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-03-2019
1

12-09-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: Dienen nog plaats te vinden.

04-03-2019
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode hebben de curator en zijn
medew erkers gesprekken gevoerd met de (oud)bestuurders en w erknemers
van Quince ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek. Onderw erp van
de gesprekken w aren de aanloop naar en de oorzaken van het faillissement
van Quince. Van de gesprekken zijn gespreksverslagen opgesteld die in de
komende verslagperiode aan de desbetreffende personen zullen w orden
verstuurd zodat zij hier commentaar op kunnen geven. In de komende
verslagperiode zal de curator bepalen of de gesprekken aanleiding geven tot
nader onderzoek.

11-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is tevens het veiligstellen van de data van
Quince, w aaronder de financiële administratie en de projectdata, afgerond.
Verslag 3: In de afgelopen periode heeft het rechtmatigheidsonderzoek
plaatsgevonden en is de financiële administratie van Quince bestudeerd,
w aarbij ook de verslagen van gesprekken met (oud)bestuurders en
w erknemers van Quince zijn betrokken. Zoals hiervoor beschreven is het
rechtmatigheidsonderzoek zo goed als afgerond verw acht de curator in het
volgende verslag zijn bevindingen te kunnen delen.

12-09-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1: Tot nu toe zijn de curator de volgende boedelvorderingen bekend:
salaris van de curator en het UW V.

04-03-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.522.469,01

04-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: De belastingdienst heeft een totaal vordering van €1.522.469,01
ingediend (aanslagen omzetbelasting, loonheffingen, rente en kosten).
€ 1.968.786,92
Toelichting
Verslag 3: De belastingdienst heeft een totale vordering van € 1.968.786,92
aan loonheffing, omzetbelasting, rente en kosten ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

12-09-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1: Nog niet bekend.

04-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 62.491,87

04-03-2019
1

Toelichting
Verslag 1: Nog te onderzoeken.
€ 64.100,40

11-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2: Gedurende de huidige verslagperiode hebben 6 crediteuren voor
een totaalbedrag van € 64.100,40 aan preferente vorderingen ingediend,
w aarvan de meeste vorderingen betrekking hebben op loon/pensioen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

04-03-2019
1

71

11-06-2019
2

77

12-09-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 493.839,26

04-03-2019
1

€ 732.989,05

11-06-2019
2

€ 805.744,55

12-09-2019
3

Toelichting
Verslag 3: Per verslagdatum bedraagt het totaal aan ingediende concurrente
vorderingen € 805.744,55.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Nog geen mededelingen over te doen.

04-03-2019
1

Verslag 2: Zoals blijkt uit dit hoofdstuk heeft de belastingdienst een preferente
vordering van €1.522.469,01 ingediend. Op basis van de thans bekende
baten, verw acht de curator daarom dat er geen uitkering zal kunnen w orden
gedaan aan de concurrente crediteuren.

11-06-2019
2

Hierbij past de kanttekening dat het oorzakenonderzoek nog moet w orden
uitgevoerd, zoals is besproken in hoofdstuk 7.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: Aanschrijven van en correspondentie met crediteuren.

04-03-2019
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode hebben enkele mogelijke
crediteuren uit Hongarije zich gemeld met vragen, w aaronder Quince Hungary
Kft. De desbetreffende crediteuren hebben een brief ontvangen met daarin
een korte uiteenzetting van de w erking van het faillissement in Nederland en
de beantw oording van hun concrete vragen.

11-06-2019
2

Daarnaast is er in de afgelopen verslagperiode zow el per e-mail als per
telefoon gereageerd op verschillende vragen van crediteuren en is de
beoordeling van de ingediende vorderingen vervolgd. Met diversie crediteuren
is gesproken en gecorrespondeerd over specifieke aspecten van hun
vordering.
Van de Belastingdienst heeft de boedel over de periode 1-5-2018 t/m 28-12019 een naheffingsaanslag ontvangen, gebaseerd op de veronderstelling dat
Quince Amsterdam B.V. de laatste 9 maanden voor faillissementsdatum
omzetbelasting in aftrek heeft gebracht die voor een aanzienlijk deel
betrekking zou hebben op onbetaald gebleven facturen. De op de eerdere
aangiften in aftrek gebrachte omzetbelasting is daarom w eer verschuldigd
gew orden en is door de Belastingdienst vastgesteld op 75% van de over de
onderhavige tijdvakken op de aangiften OB in aftrek gebrachte voorbelasting.
De exacte cijfers zijn bij gefailleerde opgevraagd teneinde deze aan de
Belastingdienst aan te leveren.
Ook legde de Belastingdienst naheffingsaanslagen omzetbelasting op over
perioden w aarover al eerder aanslagen zijn opgelegd. Bij gefailleerde is
navraag gedaan over de achtergrond hiervan met het verzoek onderliggende
informatie aan te leveren. Over de periode december 2018 legde de
Belastingdienst een naheffingsaanslag op, bij gefailleerde is navraag gedaan
of dit conform aangifte is. Ook over de maand januari 2019 mocht de curator
een naheffingsaanslag ontvangen. Van gefailleerde is het bericht ontvangen
dat deze aangifte nog dient te geschieden en dat gefailleerde is verzocht de
benodigde gegevens aan te leveren. Over de periode na faillissementsdatum
(februari 2019) ontving de curator ook een aanslag. Bij gefailleerde zijn de
juiste gegevens opgevraagd teneinde positieve en/of negatieve aangifte
omzetbelasting te verrichten.
Ten slotte is er contact gew eest met de factormaatschappij die zich op het
standpunt stelt dat de vorderingen van Quince op haar debiteuren aan haar
zijn overgedragen. Dit zal de komende verslagperiode nader w orden

onderzocht.

Verslag 3: In de afgelopen periode zijn de exacte cijfers van gefailleerde
inzake de naheffingsaanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 7 van de W et
Omzetbelasting over de periode 1-5-2018 t/m 28-1-2019 ontvangen en aan
de belastingdienst ter beschikking gesteld. Dit heeft geleid tot een verlaging
van de eerder opgelegde aanslag.

12-09-2019
3

Ten aanzien van de naheffingsaanslagen omzetbelasting over perioden
w aarover al eerder aanslagen zijn opgelegd heeft de belastingdienst
verklaard dat deze naheffingsaanslagen zijn opgelegd vanw ege manco's in
de gedane aangiften Intracommunautaire prestaties ICP die Quince niet met
bew ijs heeft kunnen staven. De curator heeft de financieel directeur van
Quince verzocht hierop te reageren.
Over de periode na faillissementsdatum heeft de curator maandelijks
ambtshalve aanslagen omzetbelasting ontvangen. Nu deze ten onrechte
door de belastingdienst zijn opgelegd heeft de curator daartegen bezw aar
aangetekend. De belastingdienst heeft telefonisch toegezegd deze
aanslagen tot nihil terug te brengen. De beschikkingen w orden binnenkort
verw acht.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Zie onder nr. 1

04-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: Zie onder nr. 1

04-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: Zie onder nr. 1

04-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: Het versturen van brieven naar de betrokken rechterlijke instanties
en de bij deze procedures betrokken advocaten.

04-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: De curator zal zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

04-03-2019
1

Verslag 2: De curator zal, mede aan de hand van de gesprekken die zijn
gevoerd met de (oud)bestuurders en w erknemers van Quince, bepalen of er
aanleiding bestaat tot nader rechtmatigheidsonderzoek. Tevens zal in de
komende verslagperiode de administratie van Quince nader w orden
onderzocht.

11-06-2019
2

Verslag 3: De curator zal zich bezig houden met de debiteurenincasso en
nader onderzoek naar de onderhanden w erk positie per datum faillissement.

12-09-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Onbekend.

04-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: Opstellen faillissementsverslag.

04-03-2019
1

Verslag 2: Opstellen faillissementsverslag.

11-06-2019
2

Verslag 3: Opstellen faillissementsverslag.

12-09-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

