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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cutters Netherlands B.V.

13-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Cutters Netherlands B.V. is statutair gevestigd te
Amsterdam en houdt aldaar kantoor aan de Gustav Mahlerlaan 763 (1082 MK).

13-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van kapsalons

13-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 72.266,04

€ -165.703,38

€ 716.883,58

2019

€ 109.890,16

€ -236.202,25

€ 567.709,06

Toelichting financiële gegevens
Er w orden sinds augustus 2019 bedrijfsactiviteiten geëxploiteerd door de
vennootschap.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

13-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 12.718,53

13-05-2020
1

€ 37.127,10

19-11-2020
3

€ 37.271,56

01-03-2021
4

Verslagperiode
van
7-4-2020

13-05-2020
1

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

17-08-2020
2

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

19-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

01-03-2021
4

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021
t/m
3-6-2021

Bestede uren

04-06-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 12 min

2

42 uur 36 min

3

14 uur 42 min

4

17 uur 0 min

5

4 uur 54 min

totaal

157 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Cutters Netherlands B.V. is opgericht bij akte van 1
mei 2019. De bestuurders zijn: de heer B. Davids, de heer K.H. Solheim en de
heer E.A. Nordal. De aandelen w orden gehouden door de vennootschap naar
Noors recht Cutters A.S. en de besloten vennootschap BenDavids B.V.

13-05-2020
1

Door de vennootschap w orden drie kapsalons geëxploiteerd, tw ee in
Amsterdam (Van W oustraat 62 en Eerste van der Helststraat 68) en één in
Utrecht (Lange Elisabethstraat 6).

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

13-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden opgezegd, dan w el vervallen als gevolg van
het niet-betalen van de premies. Er loopt nog een verzuimverzekering voor het
personeel. De vennootschap zou nog aanspraak kunnen maken op een
uitkering van circa EUR 600.

13-05-2020
1

Er zijn diverse restituties ontvangen met een totaalbedrag van EUR 10.908,60
naar aanleiding van de beëindiging van de verzekeringen.

19-11-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Door de vennootschap w orden drie bedrijfsruimten gehuurd w aarin de
kapsalons w orden geëxploiteerd. De locaties bevinden zich in Amsterdam aan
de Van W oustraat 62 en de Eerste Van der Helststraat 68 en in Utrecht aan de
Lange Elisabethstraat 6.

13-05-2020
1

De huurovereenkomsten met betrekking tot de Eerste van der Helststraat en
de Lange Elisabethstraat zijn opgezegd door de curator op grond van artikel
39 Fw .
De bedrijfsruimten aan de Eerste van der Helststraat (Amsterdam) en aan de
Lange Elisabethstraat 6 (Utrecht) zijn opgeleverd. De huurovereenkomst van
de locatie aan de Van W oustraat in Amsterdam is ook opgezegd door de
curator. Deze huurovereenkomst w as destijds aangegaan door zow el curanda
als de holding. Aangezien de holding niet failliet is en de huurovereenkomst
w at betreft de holding doorlopt, zal de boedel deze locatie niet opleveren aan
de verhuurder.

17-08-2020
2

Voorafgaand aan de faillietverklaring huurde curanda een pop up store aan de
Berenstraat in Amsterdam. Door curanda is een borg betaald van EUR 1.500.
De verhuurder stelt zich op het standpunt dat zij niet gehouden is deze borg
terug te betalen. Dit w ordt betw ist door de bestuurder van curanda. De
curator is thans in afw achting van de inhoudelijke reactie van de verhuurder.

01-03-2021
4

Met de verhuurder w ordt nog inhoudelijk gecorrespondeerd over de restitutie
van de w aarborgsom.

04-06-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap is opgericht op 1 mei 2019. In augustus 2019 zijn tw ee
kapsalons geopend in Amsterdam en in oktober 2019 is een derde kapsalon
geopend in Utrecht. De vennootschap maakt onderdeel uit van de Cutters
groep. Zij exploiteert meerdere kapsalons in Scandinavië, w aaronder 80 salons
in Noorw egen.
Het concept van Cutters Netherlands w as dat klanten binnen 15 minuten
geknipt konden w orden voor EUR 19,99. In augustus zijn de eerste tw ee
salons in Amsterdam geopend en in oktober is de derde salon in Utrecht open
gegaan. De vennootschap w erd gefinancierd door Cutters A.S. De omzet viel
echter tegen, zeker gelet op de aanzienlijke kosten die w erden gemaakt,
w aaronder de huurlasten. Daardoor w erd in 2019 al een verlies geleden van
EUR 236.200 en in de eerste maanden van 2020 is een verlies geleden van
EUR 165.700. Als gevolg van de tegenvallende omzet w as het voor de
vennootschap in maart niet meer mogelijk om de huurpenningen en de
salarissen van het personeel te betalen.
In maart moesten de kapsalons op last van de overheid w orden gesloten als
gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Daardoor viel de omzet in één
keer volledig w eg. De kosten bleven echter w el doorlopen. Vanw ege de toch al
slechte financiële resultaten die w aren behaald in de afgelopen maanden zag
het bestuur van de vennootschap zich genoodzaakt om het eigen faillissement
aan te vragen. Het verzoek is op 1 april 2020 ingediend bij de rechtbank
Amsterdam en op 7 april 2020 is het faillissement uitgesproken.

13-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

13-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

13-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsadministratie is gecontroleerd. De arbeidsovereenkomsten zijn
opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris. Er is vervolgens nog
diverse keren contact gew eest met een aantal personeelsleden.

13-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

13-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 13.499,97

totaal

€ 13.499,97

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van de drie kapsalons.

13-05-2020
1

Veilingopbrengst van W oustraat: EUR 6.199,Veilingopbrengst Lange Elisabethstraat: EUR 3.872,Veilingopbrengst 1e van der Helststraat: EUR 4.590,-

17-08-2020
2

Na aftrek van de kosten van BVA Auctions is een netto-verkoopopbrengst
ontvangen van EUR 13.499,97.

19-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is op grond van artikel 21 IW 1990 bevoorrecht op de opbrengst van
de inventaris.

13-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris van de drie kapsalons is in opdracht van de curator getaxeerd
door Troostw ijk. Op dit moment w orden de mogelijkheden onderzocht om deze
bedrijfsmiddelen te verkopen.

13-05-2020
1

De ontvangen biedingen van opkopers w aren onvoldoende. Naar aanleiding
hiervan is besloten om de bedrijfsmiddelen te veilen via BVA Auctions. De
veiling is inmiddels afgerond. De verkoopopbrengst is echter nog niet
ontvangen op de boedelrekening.

17-08-2020
2

De veilingopbrengst is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

19-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Haarverzorgingsproducten (shampoo etc.)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de kapsalons bevinden zich diverse haarverzorgingsproducten, w aaronder
shampoo en gel, van het eigen Cutters merk.

13-05-2020
1

De beperkte voorraad haarproducten is meegenomen in de veiling.

17-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraad is eveneens getaxeerd door Troostw ijk. De voorraad
zal gezamenlijk met de bedrijfsmiddelen w orden verkocht.

13-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing

13-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing

13-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Gelet op de bedrijfsactiviteiten van kapsalons zijn er geen handelsdebiteuren.
De klanten van de vennootschap rekenden direct na de knipbeurt in de salon
af.

13-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing

5. Bank/Zekerheden

13-05-2020
1

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door de vennootschap w erd een bankrekening aangehouden bij de Rabobank.
Per datum faillissement w as er een creditsaldo van EUR 13.116,36. Dit bedrag
is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.
De vennootschap w erd niet gefinancierd door de Rabobank, maar door de
Noorse holdingvennootschap. Zij heeft een financiering verstrekt van circa EUR
430.000.

13-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
In de salons bevinden zich meerdere beeldschermen die in bruikleen w aren
gegeven door de Noorse holdingvennootschap. Deze schermen zullen op korte
termijn w orden opgehaald.

13-05-2020
1

De schermen zijn inmiddels opgehaald.

17-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de vennootschap zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

13-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om een eventueel
eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Vooralsnog heeft geen crediteur
aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

13-05-2020
1

Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

17-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

13-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen

13-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

13-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is contact gew eest met de Rabobank naar aanleiding van het faillissement.
Daarnaast is onderzocht of de schermen daadw erkelijk eigendom zijn van de
Noorse holdingvennootschap.

13-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring w aren de kapsalons al vanaf 23 maart 2020
gesloten op last van de overheid als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus. Het w as derhalve niet mogelijk om de bedrijfsactiviteiten voort te
zetten.

13-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

13-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

13-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden w orden onderzocht om een partij te vinden die de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap w ilt voortzetten. Op dit moment is
daarover nog geen duidelijkheid.

13-05-2020
1

Het is niet mogelijk gebleken om een doorstart te realiseren voor één of
meerdere salons.

17-08-2020
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

6.6 Opbrengst

13-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing

13-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

13-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn meerdere partijen benaderd voor een eventuele doorstart en er is met
diverse partijen daarover gesproken.

13-05-2020
1

Er is met een aantal partijen gesproken over een eventuele doorstart. Dit
bleek uiteindelijk niet mogelijk.

17-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

13-05-2020
1

De administratie is onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal punten
gebleken die nog opgehelderd moeten w orden door het bestuur, alvorens een
standpunt kan w orden ingenomen over de boekhoudplicht.

17-08-2020
2

De administratie voldoet aan de daar aan te stellen eisen.

04-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Ten tijde van de faillietverklaring bestond er nog geen verplichting om de
jaarrekening 2019 te deponeren.

13-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is een Flex BV, zodat er geen verplichting tot volstorting
bestaat.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
De administratie is onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal punten
gebleken die nog opgehelderd moeten w orden door het bestuur, alvorens een
standpunt kan w orden ingenomen over mogelijk onbehoorlijk bestuur.
Nee

13-05-2020
1

17-08-2020
2

04-06-2021
5

Toelichting
Het administratief onderzoek is afgerond en daaruit is niet gebleken dat
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-05-2020
1

In onderzoek

17-08-2020
2

Toelichting
De administratie is onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal punten
gebleken die nog opgehelderd moeten w orden door het bestuur, alvorens een
standpunt kan w orden ingenomen over eventueel paulianeus handelen.
Nee

04-06-2021
5

Toelichting
Het administratief onderzoek is afgerond en daaruit is niet gebleken dat
sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is nog één punt dat moet w orden opgehelderd naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-03-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de punten die daaruit zijn
gebleken zijn afgew ikkeld.

04-06-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

13-05-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd. De punten die daaruit zijn
gebleken, zullen w orden voorgelegd aan het bestuur.

17-08-2020
2

Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet in staat is om
antw oord te geven op de vragen, die zijn gesteld door de curator naar
aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek, zonder toegang te hebben tot
de digitale administratie. Het heeft lange tijd geduurd voordat de digitale
administratie w eer toegankelijk w as. De toegang is thans hersteld en de
curator is in afw achting van de reactie van het bestuur.

19-11-2020
3

Met het bestuur is inhoudelijk gecorrespondeerd over de punten die zijn
gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek. In het kader daarvan is er nog
nader onderzoek gedaan naar de administratie.

01-03-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en in het kader daarvan is nog
inhoudelijk gecorrespondeerd met de bestuurder.

04-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

13-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: EUR 9,08
€ 70.154,36

17-08-2020
2

Toelichting
UW V belastingen/premies: EUR 47.945,94
Claimsagent: EUR 51,43
Tel Makelaars (huur 1e van der Helststraat): EUR 14.090,32
Vastned Retail Nederland B.V. (huur Lange Elisabethstraat): EUR 8.066,67
€ 72.635,46

19-11-2020
3

Toelichting
UW V belastingen/premies: EUR 50.417,97
Claimsagent: EUR 60,50
Tel Makelaars (huur 1e van der Helststraat): EUR 14.090,32
Vastned Retail Nederland B.V. (huur Lange Elisabethstraat): EUR 8.066,67
€ 72.641,51
Toelichting
Salaris curator: P.M.
UW V belastingen/premies: EUR 50.417,97
Claimsagent: EUR 66,55

01-03-2021
4

Tel Makelaars (huur 1e van der Helststraat): EUR 14.090,32
Vastned Retail Nederland B.V. (huur Lange Elisabethstraat): EUR 8.066,67

Toelichting
Salaris curator: P.M.
UW V belastingen/premies: EUR 50.417,97
Claimsagent: EUR 69,58
Tel Makelaars (huur 1e van der Helststraat): EUR 14.090,32
Vastned Retail Nederland B.V. (huur Lange Elisabethstraat): EUR 8.066,67

04-06-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

13-05-2020
1

€ 11.763,00

17-08-2020
2

€ 25.631,00

19-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

13-05-2020
1

€ 49.148,04

17-08-2020
2

€ 49.148,04

19-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

13-05-2020
1

11

17-08-2020
2

12

19-11-2020
3

14

01-03-2021
4

15

04-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.623,78

13-05-2020
1

€ 24.756,08

17-08-2020
2

€ 38.370,28

19-11-2020
3

€ 40.326,38

01-03-2021
4

€ 40.646,30

04-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet in te schatten.

13-05-2020
1

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

17-08-2020
2

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dat is afhankelijk van de
afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2020
3

Gelet op het mogelijk nog te realiseren boedelactief zal er geen uitkering aan
de faillissementscrediteuren kunnen w orden gedaan en zal het faillissement
w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

01-03-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact met crediteuren en toevoegen van vorderingen in claimsagent.

13-05-2020
1

Er is contact gew eest met crediteuren naar aanleiding van het faillissement.

17-08-2020
2

Er is contact gew eest met crediteuren naar aanleiding van het faillissement.

19-11-2020
3

Er is contact gew eest met crediteuren naar aanleiding van het faillissement.

01-03-2021
4

Er is contact gew eest met crediteuren naar aanleiding van het faillissement.

04-06-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

13-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing

13-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

13-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing

13-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Opleveren drie gehuurde locaties aan de verhuurders;
- Onderzoek mogelijkheden van een doorstart;
- Verkoop bedrijfsmiddelen;
- Verkoop voorraad;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

13-05-2020
1

- Afw ikkelen van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

17-08-2020
2

- Afw ikkelen van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2020
3

- Afw ikkeling laatste punt naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Afw ikkeling kw estie borg van de pop up store;
- Afw ikkeling van het faillissement.

01-03-2021
4

- Afw ikkeling kw estie w aarborgsom van de pop up store;
- Afw ikkeling van het faillissement.

04-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

13-05-2020
1

Nog niet in te schatten.

17-08-2020
2

Dat is afhankelijk van de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2020
3

Er w ordt naar gestreefd om het faillissement de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

01-03-2021
4

Het streven is om het faillissement de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

04-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

04-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

13-05-2020
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-08-2020
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

19-11-2020
3

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

01-03-2021
4

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

04-06-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

