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Algemene gegevens
Naam onderneming
Colombe Sauvage B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Colombe Sauvage
B.V., tevens handelend onder de naam aMusée, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 68905866, statutair gevestigd te Amsterdam
met als vestigingsadres W eteringschans 75 A te (1017 RX) Amsterdam
(hierna "Colombe Sauvage").

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Colombe Sauvage hield zich volgens haar statuten bezig met het verw erven,
beheren, exploiteren en/of vervreemden van restaurants en andere
(uitgaans)gelegenheden in de voedsel, drank en amusementssector. Feitelijk
w erd in Amsterdam aan het adres W eteringschans 75 A een restaurant
geëxploiteerd onder de naam aMusée.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -51.582,00

€ 290.908,00

2018

€ 4.241,00

€ -247.285,00

€ 676.508,00

2019

€ 284.124,00

€ -551.801,00

€ 1.699.525,00

2020

€ 55.613,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de interne
jaarrekening 2018. De financiële gegevens over 2019 zijn afkomstig uit de
balans en w inst- en verliesrekening over het jaar 2019. De omzetcijfers 2020
zien op de maanden januari en februari, bijgehouden in een exceloverzicht.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00
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Verslagperiode
van
30-6-2020

10-09-2020
1

t/m
9-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

98 uur 18 min

totaal

98 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de
informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is
immers dat onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Colombe Sauvage is op 6 juni 2017 opgericht. Sinds 11 mei 2020 is
Posterus360 B.V. enig bestuurder van Colombe Sauvage. Bestuurders van
Posterus360 B.V. zijn mevrouw M.A.M. Cassee-van Meurs en de heer M.S.
Cassee (die tezamen hierna w orden aangeduid als de "indirect
bestuurders"). Laatstgenoemde is tevens enig aandeelhouder van
Posterus360 B.V. Voorheen w aren de heer J.P.M. Dashort (van 10 mei 2019
tot 13 mei 2020) en de heer H.D. Duyf (van 6 juni 2017 tot 10 mei 2019) enig
bestuurder van Colombe Sauvage.
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De aandelen in Colombe Sauvage w orden op het moment van
faillietverklaring voor verschillende percentages gehouden door onder
anderen Posterus360 B.V. en diverse particulieren.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as bij de Rechtbank
Amsterdam een procedure tegen Colombe Sauvage aanhangig. Nadat de
curator de rechtbank over het faillissement heeft geïnformeerd, is deze
procedure vanw ege het faillissement geschorst. Zie verder hoofdstuk 9 van
dit verslag.
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1.3 Verzekeringen
Eventuele nog lopende verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting
niet langer noodzakelijk is, zullen door de curator w orden beëindigd.
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1.4 Huur
De huurovereenkomst voor het pand aan de W eteringschans 75 A te (1017
RX) Amsterdam (art. 7:290 w inkelruimte) zou door de verhuurder w egens
een huurachterstand vóór het faillissement zijn opgezegd. De curator heeft
vastgesteld dat deze beëindiging niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden,
w at door de verhuurder is erkend. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
vervolgens op grond van artikel 39 Fw opgezegd tegen 31 oktober 2020.
Verder w ordt een deel van de horeca- en keukeninventaris door Colombe
Sauvage gehuurd (zie par. 5.2 van dit verslag).

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De indirect bestuurders van Colombe Sauvage hebben tijdens de eerste
bespreking met de curator kort na de faillietverklaring van Colombe Sauvage
toegelicht dat na de gedw ongen sluiting van de horeca halverw ege maart
2020 vanw ege Covid-19, hoew el gebruik w erd gemaakt van
steunmaatregelen van overheidsw ege, er geen mogelijkheden meer w aren
om de salarissen en de huur te betalen. Colombe Sauvage had op dat
moment al te kampen met betalingsachterstanden en diverse
beslagleggingen. Teneinde de schulden niet verder op te laten lopen, zagen
de indirect bestuurders zich genoodzaakt het faillissement van Colombe
Sauvage aan te vragen.
In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement
door de curator w orden onderzocht. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van
dit verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren bij Colombe
Sauvage 7 w erknemers in dienst (w aaronder oproepkrachten). Met
machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator, voor zover vereist,
bij brief van 3 juli 2020 alle w erknemers ontslag aangezegd. Voorts zijn er
nog enkele w erknemers die ten tijde van het uitspreken van het faillissement
niet meer in dienst w aren, maar nog w el een of meer vorderingen op
Colombe Sauvage hebben. Teneinde te voorkomen dat bij het beëindigen
van de dienstverbanden van deze w erknemers niet alle formaliteiten in acht
zijn genomen, heeft de curator (voor zover vereist) ook deze
dienstverbanden opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-7-2020

9

Inclusief w erknemers uit dienst met vordering

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met het UW V, de indirect bestuurders
en de administrateur; communicatie met de w erknemers; het opstellen van
ontslagbrieven; het verzamelen en toesturen van documentatie en
personeelsgegevens ter voorbereiding van de online intake van de
(loon)vorderingen van de w erknemers.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van
Colombe Sauvage geregistreerd staan.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek register Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de bedrijfsruimte van Colombe Sauvage aan de
W eteringschans 75 A te (1017 RX) Amsterdam horeca- en keukeninventaris
aangetroffen. In opdracht van de pandhouder heeft het NTAB een taxatie
uitgevoerd. De curator is thans nog doende met het verkoopproces dat ziet
op de activiteiten en de activa van Colombe Sauvage (zie hoofdstuk 6).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing, zal de curator bij de verdeling van de (eventuele)
opbrengst van bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus
behartigen (bodemvoorrecht).
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezoek bedrijfslocatie; inventarisatie bedrijfsmiddelen; benaderen mogelijke
geïnteresseerden; onderzoek stukken/eigendom; opstellen
informatiedocument; correspondentie diverse partijen; telefonisch overleg
diverse partijen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden van Colombe Sauvage bestaan uit (verse) levensmiddelen en
dranken (flessen w ijn), benodigd voor de exploitatie van een restaurant.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken; correspondentie en telefonisch overleg met indirect
bestuurders, mogelijk geïnteresseerden en leveranciers.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De RDW heeft de curator desgevraagd laten w eten dat er geen kentekens op
naam van Colombe Sauvage staan geregistreerd of stonden geregistreerd in
het jaar voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement.
De merkrechten met betrekking tot het beeldmerk aMusée zijn geregistreerd
op naam van Colombe Sauvage.
In de komende verslagperiode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar
eventuele verdere tot de boedel van Colombe Sauvage behorende activa.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie RDW ; onderzoek merkrechten en domeinnamen.

10-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Overzicht bij aanvraag faillissement

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een overzicht bij de eigen aangifte faillietverklaring bedraagt de
debiteurenportefeuille van Colombe Sauvage € 10.000, bestaande uit één
vordering. De curator heeft deze vordering in onderzoek.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek stukken; correspondentie en telefonisch overleg.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 149.854,03
Toelichting vordering van bank(en)
Colombe Sauvage houdt zakelijke rekeningen aan bij ING Bank N.V. (hierna:
"ING"). De vordering van ING bestaat uit de volgende posten:
- saldo zakelijke rekening: € 145,97 (tegoed)
- saldo rentevastlening: € 40.910,00 (schuld)
- saldo borgstellingskrediet: € 109.090,00 (schuld)
De vordering van ING is genoteerd op de crediteurenlijst.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de indirect bestuurders zijn er leasegoederen in gebruik
bij Colombe Sauvage. Het gaat onder meer om door de brouw erij in bruikleen
geplaatste koel- en tapapparatuur en om de huur van tw ee glazenspoel/vaatw asmachines. De betreffende leveranciers hebben - in afw achting van
een te realiseren doorstart - de zaken (nog) niet retour gehaald.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft melding gemaakt van de volgende aan haar verstrekte
zekerheden:
- pandrecht op bedrijfsactiva (bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en
voorraden met inbegrip van goodw ill);
- achterstellingsakte aangaande Gw alior B.V.;
- hoofdelijke medeschuldenaarstelling aangaande Gw alior B.V.;
- borgstelling, afgegeven door de bestuurder van Gw alior B.V.
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5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de pandrechten van ING op de inventaris, voorraden en
vorderingen van Colombe Sauvage erkend. W at betreft de verkoop van
activa en de incasso van debiteuren heeft de curator met ING een regeling
gesloten over de door ING te betalen boedelbijdragen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De rechter-commissaris heeft bij beschikking van 3 augustus 2020 een
afkoelingsperiode gelast voor de duur van tw ee maanden.
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Bij de curator hebben zich enkele partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud, althans (eigendoms)rechten op bepaalde zaken,
w aaronder de brouw erij, de verhuurder van de vaatw asmachines, een
leverancier van onbetaald gelaten tafellampen, een leverancier van meubelen
en een leverancier van w ijnen. Teneinde de w ijnen voor bederf te behoeden,
zijn deze opgehaald door de leverancier. De w aarde van de retour genomen
w ijnen is in mindering gebracht op de bij de curator aangemelde vordering.

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie par. 5.4 hiervoor.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken; correspondentie en telefonisch overleg met Vesting
Finance (namens ING); overleg met de indirect bestuurders; onderzoek
stukken; correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren over zaken
met rechten van derden; faciliteren ophalen w ijnen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had
Colombe Sauvage haar bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bij de curator hebben zich een aantal geïnteresseerde partijen voor een
doorstart gemeld. Nadat duidelijkheid w as verkregen over de tot de boedel
behorende activa en de huurovereenkomst voor het bedrijfspand, heeft de
curator een informatiedocument en biedingsvoorw aarden opgesteld en
enkele biedingen ontvangen. De curator is nog doende met het realiseren
van een doorstart.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator heeft afspraken gemaakt met ING over de boedelbijdrage voor het
geval een doorstart w ordt gerealiseerd.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking indirect bestuurders; onderzoek stukken; verzamelen gegevens
voor het opstellen van een informatiedocument geïnteresseerde partijen;
bezoek bedrijfsruimte; correspondentie met telefonisch overleg met de
indirect bestuurders, Vesting Finance (namens ING), geïnteresseerde partijen
en rechter-commissaris.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De indirect bestuurders alsmede een voormalig bestuurder en tw ee
administrateurs hebben zow el fysiek als digitaal administratieve bescheiden
aangeleverd. De curator heeft bij zijn bezoek aan het bedrijfspand enkele
ordners met stukken meegenomen. De curator zal de beschikbare
administratie inventariseren en indien nodig meer informatie opvragen. Zodra
de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft, zal hij deze
alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader
onderzoeken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 13 februari 2020 en derhalve
te laat gedeponeerd.
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De jaarrekening over het verkorte boekjaar 2017 is op 16 oktober 2018 en
derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Colombe Sauvage kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap in de
zin van artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij de oprichting van Colombe Sauvage geplaatste en volgens de akte
volgestorte kapitaal bedraagt € 1, verdeeld in 100 gew one aandelen van €
0,01. Op 11 september 2018 heeft een statutenw ijziging plaatsgevonden
w aarbij het geplaatste en volgens de akte volgestorte kapitaal van de
vennootschap € 1 bedraagt, verdeeld in 1000 gew one aandelen van € 0,001.
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Gelet op het relatief beperkte bedrag zal de curator geen verder onderzoek
doen naar de volstortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende
verslagperiode(n) door de curator w orden utigevoerd.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met de indirect bestuurders en voormalig bestuurder; telefonisch
overleg en correspondentie met de indirect bestuurders en de
administrateur.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 54,45 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen): p.m.
Verhuurder (huur opzegtermijn): € 13.801,58 (augustus en september 2020)
+ p.m.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 127.521,00
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Toelichting
De vorderingen van de Belastingdienst bestaan uit:
Loonheffingen: € 104.622,00
Omzetbelasting: € 17.868,00
Rente tot datum faillissement en kosten € 5.031,00.
Op grond van art. 29 lid 7 W et op de Omzetbelasting heeft de
Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting -naar schattingopgelegd van € 17.500,00 en deze vordering bij de curator aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
17
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 420.819,82
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Toelichting
In de opgave van de concurrente crediteuren zijn naast ING nog enkele
partijen begrepen die geldleningen hebben verstrekt aan Colombe Sauvage.
Exclusief ING gaat het om een bedrag van € 86.395,45. De overige
vorderingen (in totaal € 184.570,37) zien op geleverde goederen en
diensten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Een online faillissementsdossier is aangemaakt, bereikbaar via de w ebsite
w w w .ClaimsAgent.nl, w aar de vorderingen aangemeld en bew ijsstukken
geüpload kunnen w orden. Tevens kunnen zekerheden kenbaar w orden
gemaakt. De crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zijn
aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden.
Voor zover crediteuren zich bij de curator melden, w orden de vorderingen in
het faillissementsdossier ingevoerd.
Onderzoek stukken/administratie; correspondentie en telefonisch contact;
het administreren van vorderingen van crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Colombe Sauvage is op 4 maart 2020 gedagvaard door een natuurlijk
persoon, zijnde een volgens de dagvaarding persoonlijke vriend van een
oud-bestuurder van Colombe Sauvage.
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9.2 Aard procedures
Vermeende vordering op Colombe Sauvage w egens voorgeschoten bedragen
uit hoofde van rechtstreekse betalingen door de betrokken natuurlijk
persoon aan leveranciers voor een hoofdsom van € 11.010,00. De procedure
is aanhangig bij de Rechtbank Amsterdam.

10-09-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure stond voor repliek op het moment dat Colombe Sauvage failliet
w erd verklaard. Na het uitspreken van het faillissement is door de
w ederpartij van Colombe Sauvage nog voor repliek geconcludeerd. Nadat de
curator de rechtbank over het faillissement heeft geïnformeerd, is de
procedure vanw ege het faillissement geschorst.
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Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie procedure; correspondentie rechtbank en advocaat
w ederpartij.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het realiseren van een
doorstart en/of de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraden. Tevens zal
de curator onderzoek doen naar eventuele verdere activa. Voorts zal de
curator de schuldenlast verder inventariseren en een aanvang maken met
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking indirect bestuurders en voormalig bestuurder; bezoek
bedrijfslocatie; correspondentie en telefonisch overleg met de indirect
bestuurders, voormalig bestuurder en administrateur; onderzoek stukken;
correspondentie en telefonisch overleg met de rechter-commissaris;
verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen
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