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Algemene gegevens
Naam onderneming
Labrooms BV

21-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Labrooms.com BV,
statutair gevestigd te Amsterdam, (voorheen) kantoorhoudende te (1018 DT)
Amsterdam aan de Nieuw e Keizersgracht 52A, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67212840
(hierna te noemen: "Labrooms" of "Failliet").

21-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Labrooms exploiteerde een onderneming w aarin (kort gezegd) consultancy als
een product w ordt aangeboden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 953.330,51

€ -1.045.020,93

€ 69.875,00

2017

€ 1.139.514,16

€ -197.777,20

€ 231.820,00

2019

€ 537.738,83

€ -278.066,29

2016

€ 53.001,97

€ 22.203,91

Toelichting financiële gegevens

21-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over de boekjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn
afkomstig uit de door Labrooms aangeleverde stukken.

20-05-2020
2

De ontbrekende administratie/informatie is bij het bestuur opgevraagd.

22-02-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Niet nader bekend.

Toelichting
Geen personeel betrokken.

21-02-2020
1

20-05-2020
2

Boedelsaldo
€ 0,00

21-02-2020
1

€ 0,00

20-05-2020
2

€ 578,98

25-05-2021
6

Toelichting
Het boedelsaldo is deze verslagperiode gemuteerd door de ontvangst van
een prea-faillissement debiteur.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-1-2019

21-02-2020
1

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

20-05-2020
2

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
3

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
4

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

22-02-2021
5

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

25-05-2021
6

t/m
24-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 24 min

2

14 uur 6 min

3

12 uur 30 min

4

23 uur 24 min

5

6 uur 36 min

6

52 uur 6 min

totaal

117 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden onder meer tijd besteed aan:

20-05-2020
2

- contact met TCP Direct BV;
- contact met de crediteuren (inclusief belastingdienst);
- contact met het bestuur van Labrooms;
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden onder meer tijd besteed aan:

20-08-2020
3

- contact met de Belastingdienst;
- beoordelen gepretendeerde zekerheden;
- contact met cessionaris;
- contact bestuur met betrekking tot div. facturen.
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden onder meer tijd besteed aan:

20-11-2020
4

- opstellen van een Escrow overeenkomst (tussen Labrooms een haar
vermeende cessionaris);
- bekijken en beoordelen diverse debiteuren;
- contact met bestuurder aangaande de debiteuren.
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden onder meer tijd besteed aan:

22-02-2021
5

- contact tussen Labrooms een haar vermeende cessionaris;
- bekijken en beoordelen diverse debiteuren;
- contact met bestuurder aangaande de debiteuren;
- debiteurencontact.
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden onder meer tijd besteed aan:
- overleg met het bestuur van Labrooms aangaande de gedeeltelijke
bevindingen uit het financieel
onderzoek;
- in kaart brengen aanw ezige inventaris;
- beoordelen financiële administratie;
- beoordelen ingenomen standpunten debiteur;
- contact met de (boedel van de) vermeende cessionaris;
- uitgebrachte bieding op (im)materiële activa evalueren.

25-05-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Labrooms is bij akte van 1 november 2016 opgericht. Enig aandeelhouder van
Labrooms is The Holding BV en bestuurder van Labrooms is GMB Holding BV.

21-02-2020
1

GMB Holding BV w ordt op haar beurt w ordt bestuurd door de heer Gijsbert
Martijn Boomsma, geboren te Alkmaar op 21 april 1978.

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures.

21-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende verzekeringen.

21-02-2020
1

1.4 Huur
De curator is (vooralsnog) niet bekend met een lopende huurovereenkomst.

21-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Labrooms kende (aanvankelijk) een moeilijke start door het faillissement van
The Secret Lab BV in 2017 en het opvolgende verlies van een aantal grote
klanten.

21-02-2020
1

In dezelfde periode kampte de middellijk bestuurder van Labrooms met
privéomstandigheden en kreeg Labrooms het faillissement van TCP (payrolling
en factoring) te verw erken.
Pogingen van het bestuur van Labrooms om (door saneringen en het w illen
aanbieden van een akkoord) het tij alsnog te doen keren hebben het
faillissement niet kunnen voorkomen.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
2

In onderzoek.

20-08-2020
3

In onderzoek.

22-02-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-02-2020
1

Toelichting
Voor zover de curator kan nagaan heeft Labrooms geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend, behoren tot de boedel geen onroerende zaken.

21-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

21-02-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover bekend, behoren tot de boedel geen bedrijfsmiddelen.

21-02-2020
1

Uit het financieel onderzoek is gebleken dat er nog inventaris aan de boedel
toebehoort. De boedel staat in nauw contact met bestuurder om in kaart te
brengen w aar deze activa zich bevindt en hoe deze te gelden kan w orden
gemaakt. Inmiddels is voor een gedeelte van deze inventaris een bieding
ontvangen.

25-05-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

Lokalisatie en te gelden maken.

25-05-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen en geen onderhanden w erk bekend.

21-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is (vooralsnog) niet bekend met enig ander actief.

21-02-2020
1

De boedel heeft afgelopen verslagperiode een bod ontvangen op de
immateriële activa van Labrooms. Dit bod w ordt nader beoordeeld.

25-05-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek immateriële activa en beoordelen bieding.

25-05-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

prea-faillissement debiteur

€ 578,98

€ 578,98

totaal

€ 578,98

€ 578,98

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In onderzoek.

21-02-2020
1

Middels een Akte van cessie zijn de openstaande vorderingen van Labrooms
(gedeeltelijk) gecedeerd aan (het inmiddels) failliete TCP Direct BV.

20-05-2020
2

De curator doet onderzoek naar deze cessie en het tot stand komen daarvan.
Inmiddels is gebleken dat er ook zekerheid is getracht te stellen ten aanzien
van de debiteurenportefeuille. Of deze zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd
is nog in onderzoek. De curator zal hierop de volgende verslagperiode
terugkomen.

20-08-2020
3

De curator en (vermeend) cessionaris hebben overeenstemming bereikt over
de voorlopige aanpak van de debiteurenportefeuille. Het te vorderen bedrag
w ordt geint en voorlopig op een derdengeldenrekening gestald w orden opdat
deze gelden in ieder geval veilig gesteld zijn.

20-11-2020
4

De debiteurenportefeuille w ordt en is ter hand genomen. De debiteur heeft
een reactie in het vooruitzicht gesteld. Hierover zal komende verslagperiode
nader w orden bericht.

22-02-2021
5

Een reactie vanuit de debiteur is inmiddels ontvangen. Partijen treden in de
aankomende verslagperiode onverw ijld in overleg teneinde een voor alle
betrokkenen aanvaardbare oplossing te bew erkstelligen.

25-05-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In onderzoek.

21-02-2020
1

Beoordelen Akte van Cessie, contact curator cessionaris.

20-05-2020
2

Contact curator cessionaris, contact gepretendeerde zekerheidsgerechtigde,
onderzoek.

20-08-2020
3

Contact curator cessionaris, onderzoek hoogte debiteurenportefeuille.

20-11-2020
4

Contact curator cessionaris, onderzoek hoogte debiteurenportefeuille, contact
bestuur Labrooms.

22-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator is (vooralsnog) niet bekend met een vordering van bank(en).

21-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is (vooralsnog) niet bekend met leasecontracten.

21-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Mogelijk is sprake van een pandrecht op de vorderingen van Labrooms op
derden.

21-02-2020
1

Er is nog niet komen vast te staan of eerder genoemde zekerheidsrechten
rechtsgeldig zijn overeengekomen.

20-08-2020
3

Van een rechtsgeldig pandrecht op vorderingen van Labrooms op derden is
(vooralsnog) niet gebleken.

20-11-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Er is een partij die zich op een pandrecht kan beroepen.

21-02-2020
1

Tussen Labrooms en CS Factoring BV is een pandakte gesloten ten behoeve
van alle bestaande en toekomstige handelsvorderingen.

20-05-2020
2

Er is nog niet komen vast te staan of eerder genoemde zekerheidsrechten
rechtsgeldig zijn overeengekomen.

20-08-2020
3

Niet van toepassing.

20-11-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet nader bekend.

21-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen pandakte, contact pandhouder

20-05-2020
2

Beoordelen pandakte, contact pandhouder, contact bestuur.

20-08-2020
3

Beoordelen pandakte en verificatie registratie vervolgpandaktes.

20-11-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is in onderzoek.

21-02-2020
1

De curator heeft de aanw ezige administratie opgevraagd.

20-08-2020
3

Of aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan zal in verder gaande
mate nog beoordeeld moeten w orden in de komende verslagperiode.

22-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is sprake van een verlengd boekjaar 2016/2017, deze jaarrekening is
gedeponeerd.

21-02-2020
1

De jaarrekening over boekjaar 2018 is naar het zich laat aanzien niet tijdig
gedeponeerd.

20-08-2020
3

De jaarrekening over 2019 is door het uitgesproken faillissement niet meer
gedeponeerd. De curator gaat ter zake met de middellijk bestuurder is
besprek.

22-02-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountsverklaring ex artikel 2:396 lid 2 jo
2:393 lid 1 BW niet vereist.

21-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan, w ordt nog nader onderzocht.

21-02-2020
1

Aan de stortingsverplichting aandelen is voldaan.

20-08-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur w ordt nog nader onderzocht. Nu
Labrooms vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig jaarrekeningen
heeft gedeponeerd lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de
bestuurder vast te staan.

21-02-2020
1

20-11-2020
4

22-02-2021
5

De curator gaat ter zake met de middellijk bestuurder is besprek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.

21-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder verzocht nadere inlichtingen te verstrekken. De
curator gaat na of hij in het
volgende verslag een inschatting kan geven w aaruit blijkt w anneer meer
informatie in het faillissementsverslag te delen zal zijn.

20-05-2020
2

Naar aanleiding van de ontvangen informatie heeft de curator nader
onderzoek gedaan en de ontbrekende informatie (en administratie) nogmaals
bij de bestuurder en andere betrokkenen opgevraagd.

20-08-2020
3

De curator heeft de resterende administratie andermaal bij de bestuurder
opgevraagd.

22-02-2021
5

Komende verslagperiode zullen (mede naar aanleiding van deze informatie) de
gesprekken met de bestuurder w orden voortgezet. Nadien zal over het
verloop en de uitkomst meer uitvoerig w orden gerapporteerd.
Afgelopen verslagperiode is veel tijd besteed aan het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft naar aanleiding van zijn bevindingen in het kader van deze
onderzoeken een aantal vragen w elke op kortst mogelijke termijn aan de
middellijk bestuurder zullen w orden voorgelegd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-05-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- contact bestuur Labrooms;
- doornemen beschikbare informatie;

21-02-2020
1

- contact bestuur Labrooms;
- analyseren eerste informatie;

20-08-2020
3

- contact bestuur Labrooms;
- analyseren beschikbare informatie.

22-02-2021
5

- contact bestuur Labrooms;
- boekenonderzoek.

25-05-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen
bekend.

21-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 222.507,00

21-02-2020
1

€ 298.051,82

20-05-2020
2

Toelichting
De vordering ziet op niet afgedragen Loonheffing en Omzetbelasting
€ 238.833,41

20-08-2020
3

Toelichting
Ten gevolge van een uitspraak op bezw aarschrift d.d. 10 juli 2020 is de
vordering van de fiscus naar beneden bijgesteld.
€ 236.936,00

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

20-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.906,59

Toelichting
Dit bedrag ziet op de gemaakte kosten voor de aanvraag tot faillietverklaring.

21-02-2020
1
20-11-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

21-02-2020
1

17

20-05-2020
2

19

20-08-2020
3

24

22-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.021,03

21-02-2020
1

€ 835.053,73

20-05-2020
2

€ 863.634,00

20-08-2020
3

€ 1.025.759,84

22-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel w orden
gegeven over de verw achte w ijze van afw ikkeling.

21-02-2020
1

Nog onbekend.

20-08-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

21-02-2020
1

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

20-08-2020
3

Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

22-02-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Vooralsnog is de curator niet bekend met enige procedures.

21-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:
- informatievergaring;
- inventarisatie debiteuren/crediteuren;
- contact bestuur Labrooms en overige betrokkenen (evt. pandhouder(s));

21-02-2020
1

De w erkzaamheden in voornoemde verslagperiode w orden de komende
periode voortgezet.

20-05-2020
2

Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:

20-08-2020
3

- onderzoek administratie/oorzaken faillissement;
- inventarisatie debiteuren/crediteuren;
- contact bestuur Labrooms en overige betrokkenen;
- onderzoek rechtmatigheid.
Naast de gebruikelijke (beheers- en vereffenings)w erkzaamheden zullen de
belangrijkste w erkzaamheden bestaan uit:

20-11-2020
4

- inventarisatie en incasso van de debiteurenportefeuille;
- contact met de curator van de (vermeende) cessionaris ten aanzien van de
aanspraak op de debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.
De w erkzaamheden genoemd in verslag 4 zullen w orden voortgezet (en w aar
mogelijk w orden afgerond).

22-02-2021
5

Eerder genoemde w erkzaamheden zullen ook komende verslagperiode
w orden voortgezet.

25-05-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Met de huidige stand van het faillissement kan nog geen uitsluitsel w orden
gegeven over de verw achte w ijze van afw ikkeling.

21-02-2020
1

Nog onbekend.

20-08-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
25-8-2021

25-05-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

21-02-2020
1

Verslaglegging.

20-08-2020
3

Verslaglegging.

22-02-2021
5

Verslaglegging.

25-05-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

