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Algemene gegevens
Naam onderneming
DVTCH VAPERS Holding B.V.

08-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap DVTCH VAPERS Holding B.V., ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 62542672, gevestigd te (1033 RV)
Amsterdam aan de Scannerstraat 29.

08-10-2020
1

Tot 1 juli 2016 w as de statutaire naam ven de vennootschap: 'Vapr B.V.'

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de failliet bestonden tot en met juni 2016 voornamelijk uit
de verkoop via internet en de groothandel in consumentenproducten gericht
op de vape-industrie (elektronische sigaretten). Vanaf juli 2016 bestaan de
activiteiten uit het verricht van managementactiviteiten voor haar
deelnemingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.225.856,00

2017

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -204.806,00

€ 348.898,00

€ -144.784,00

€ 449.458,00

Toelichting financiële gegevens

08-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande financiële gegevens zijn afgeleid uit concept jaarrekeningen
over het jaar 2016 en 2017. De cijfers kunnen daarom een vertekend beeld
van de w erkelijkheid geven.

08-04-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-10-2020
1

Toelichting
De Vennootschap had geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-10-2020
1

Verslagperiode
van
8-9-2020

08-10-2020
1

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020

08-01-2021
2

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

08-04-2021
3

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021

08-07-2021
4

t/m
6-7-2021
van
7-7-2021

05-10-2021
5

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021
t/m
3-1-2022

Bestede uren

04-01-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

14 uur 18 min

3

2 uur 48 min

4

2 uur 18 min

5

3 uur 36 min

6

0 uur 18 min

totaal

25 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op 30 januari 2015 opgericht. Enig bestuurder van de
vennootschap is C.F. Falken Holding B.V. van w elke entiteit de heer D.
Valkenhoff bestuurder is.

08-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder w as de vennootschap tot voor kort
betrokken in een procedure aanhangig gemaakt door E-phoenix S.a.r.l. De
curator heeft dit in onderzoek.

08-10-2020
1

In de door E-Phoenix aanhangig gemaakte dagvaardingsprocedure heeft de
vennootschap een eis in reconventie ingesteld. De vennootschap vorderde in
reconventie veroordeling van E-Phoenix tot betaling van een bedrag van
afgerond EUR 36.000,- . De vordering zou zien op onbetaalde facturen en een
schadevergoeding uit hoofde van een service overeenkomst tussen E-Phoenix
en Hardcorevapers B.V. Hardcorevapers is een dochtervennootschap van de
failliet. Hardcorevapers heeft haar vorderingen op E-Phoenix aan de failliet
gecedeerd.

08-01-2021
2

Bij vonnis van 29 juli 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van
de vennootschap afgew ezen.

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn geroyeerd.

1.4 Huur

08-10-2020
1

1.4 Huur
De failliet heeft geen huurovereenkomst gesloten. Een van de
dochtermaatschappijen van de vennootschap had een huurovereenkomst voor
bedrijfsruimte gelegen aan de Scannerstraat. De vennootschap had voor haar
activiteiten geen tot beperkte bedrijfsruimte nodig. Zij w as ingeschreven op
het adres van een van de dochtermaatschappijen. De huurovereenkomst ten
aanzien van deze bedrijfsruimte is al eerder opgezegd.

08-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de navolgende verklaring gegeven met betrekking tot de
oorzaak van het faillissement:

08-10-2020
1

De vape (elektronisch roken) industrie is vorig jaar in zw aar w eer terecht
gekomen door negatieve berichtgeving in de landelijke media. Hierdoor is de
omzet van de w erkmaatschappijen met zo'n 70% gedaald. Er zijn pogingen
ondernomen om te bezuinigen en op kleinere schaal door te gaan maar dit
heeft niet het gew enste effect gehad. Ook w erd er geen aanvullende
financiering ter beschikking gesteld door de aandeelhouders omdat er geen
vertrouw en meer w as in de activiteiten na de negatieve berichtgeving.
De vennootschap is vervolgens op zoek gegaan naar nieuw e
investeerders/overname kandidaten maar COVID-19 heeft die mogelijkheden
onmogelijk gemaakt.
De curator zal hier in de komende verslagperiode verder onderzoek naar doen.

De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement en
is tot de volgende conclusie gekomen.
De vennootschap is houdstervennootschap van diverse w erkmaatschappijen.
De w erkmaatschappijen w aren allen actief in de industrie van de elektronische
sigaretten. Vanw ege de negatieve berichtgeving over het roken van
elektronische sigaretten is de omzet van de w erkmaatschappijen aanzienlijk
gedaald, w at uiteindelijk tot de faillissementen van de w erkmaatschappijen
heeft geleid. De houdstervennootschap verrichte managementdiensten aan de
w erkmaatschappijen en fungeerde tot op zekere hoogte ook als interne bank
voor de groep. Voor deze diensten ontving zij managementvergoedingen.
Na het faillissement van de w erkmaatschappijen genoot de
houdstervennootschap geen inkomsten meer. Zij w erd immers betaald door de
w erkmaatschappijen. Het w egvallen van deze inkomsten, tezamen met de
diverse onbetaald gebleven rekening-courant vorderingen op de failliete
w erkmaatschappijen heeft tot het faillissement van de vennootschap geleid.
De eerder door de bestuurder geschetste oorzaken van het faillissement
passen in deze conclusie van de curator.

08-07-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

08-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen roerende zaken aangetroffen.

08-10-2020
1

De curator heeft een mobiele telefoon ontvangen van de bestuurder. Het
betreft een ouder model. De curator zal trachten deze mobiele telefoon te
verkopen.

08-07-2021
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn tot op heden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

08-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

De mobiele telefoon zal meegaan in een veiling die de komende
verslagperiode zal plaatsvinden.

04-01-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is er één grote vordering op een
buitenlandse partij en daarnaast een vordering op een failliete
dochtermaatschappij. De curator zal dit onderzoeken.

08-10-2020
1

De vordering op de buitenlandse partij betreft een vordering op E-Phoenix
S.a.r.l. Deze vordering is onderw erp gew eest van een procedure w aarin door
de rechtbank Amsterdam op 29 juli 2020 vonnis is gew ezen. De vorderingen
van de failliet zijn in die procedure afgew ezen. De curator heeft bij de
bestuurder aanvullende stukken opgevraagd om te beoordelen of het
incasseren van deze vordering kans van slagen heeft.

08-01-2021
2

De vennootschap zou de vordering op de S.a.r.l. als cessionaris hebben
overgenomen van een gelieerde vennootschap die eveneens failliet is. De
curator heeft in onderzoek gehad of de cessie van de vordering rechtsgeldig is
geschied. Daarnaast heeft de curator inspanningen verricht om de vordering te
incasseren. De inspanningen zijn gestaakt omdat er belangrijke stukken ter
onderbouw ing van de vordering ontbraken. Daarnaast is de debiteur in
Zw itserland gesitueerd w at de incasso aanzienlijk bemoeilijkt.

08-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen processtukken met betrekking tot procedure E-phoenix S.a.r.l.

08-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Er is een operiational leaseovereenkomst gesloten ten aanzien van een
voertuig. De curator heeft dit in onderzoel.

08-10-2020
1

De vennootschap heeft een leaseovereenkomst gesloten ten aanzien van een
BMW X5. Het betreft een operational lease overeenkomst met een koopoptie
aan het einde van het contract. Het contract zou daardoor ook als een
'financial lease' kunnen w orden gekw alificeerd.

08-01-2021
2

Het contract eindigde op 7 december 2020. De overeenkomst is echter per 11
juni 2020 beëindigd in verband met onbetaald gebleven facturen. Het bedrag
van de openstaande leasetermijnen vermeerderd met de slotsom overstijgen
de actuele w aarde van het voertuig. Een eventuele (voordeels)verrekening is
dus niet aan de orde.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben nog geen crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

08-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben nog geen crediteuren een beroep gedaan op het recht
van retentie.

08-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben nog geen crediteuren een beroep gedaan op het recht
van reclame.

08-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
contact leasemaatschappij en bestudering leasecontract.

08-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De (houdster-)activiteiten zijn niet voortgezet.

08-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van de vennootschap bestonden uitsluitend uit het houden van
de aandelen in de dochtermaatschappijen en het managen van de
dochtervennootschappen. Alle dochtervennootschappen zijn failliet. Een
doorstart is dus ook niet aan de orde.

08-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

08-10-2020
1

Er is een concept-jaarrekening opgesteld over het financiële jaar 2016 en een
definitieve jaarrekening over het jaar 2017. De curator heeft aanvullende
stukken opgevraagd bij de boekhouder van de vennootschap.

08-01-2021
2

De curator heeft beperkte administratie in hardcopy ontvangen van de
bestuurder. Uit deze stukken kunnen echter niet de rechten en plichten van de
vennootschap w orden gekend. De curator heeft momenteel in onderzoek of er
nog digitale administratie van de vennootschap beschikbaar is.

08-07-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens opgave van het Handelsregister is er slechts een jaarrekening
gedeponeerd. De jaarrekening over het financiële jaar 2017 (eindigend op 31
december 2017) is gedeponeerd op 8 november 2018.

08-10-2020
1

De vennootschap is opgericht op 30 januari 2015. De vennootschap had een
eerste verlengd boekjaar en eindigde op 31 december 2016. De vennootschap
is gefailleerd per 8 september 2020. Dit houdt in dat de vennootschap per
faillissementsdatum de verplichting had om in ieder geval een jaarrekening
over de jaren 2016, 2017 2018 te deponeren bij het handelsregister. Zoals
reeds in het vorige verslag toegelicht is er enkel over het financiële jaar 2017
een jaarrekening gedeponeerd.

08-01-2021
2

Voorgaande betekent dat de vennootschap w at betreft de boekjaren 2016 en
2018 niet aan haar verplichting ex. art. 2:394 BW heeft voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

08-01-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

08-10-2020
1

Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt EUR 100,-. Ingevolge de
oprichtingsakte zijn de aandelen bij oprichting volledig volgestort.

08-01-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op grond van de geschonden boekhoudplicht en schending van de
deponeringsplicht (zie 7.1. en 7.2) staat vast dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en dat w ordt vermoed dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Op grond van hetgeen is
vastgesteld onder 1.5 (als oorzaak van het faillissement) kan w orden
vastgesteld dat het faillissement is veroorzaakt door andere externe
oorzaken w aarmee dit bovenstaande vermoeden is ontzenuw d. De curator
acht dit punt hiermee verder afgew ikkeld.

04-01-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

08-04-2021
3
04-01-2022
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is nog geen boedelvordering ingediend. Rekening moet w orden
gehouden met het salaris van de curator.

08-10-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.689,00

08-10-2020
1

Toelichting
Door de belastingdienst is in de afgelopen verslagperiode een vordering
ingediend van € 36.689,= uit hoofde van omzetbelasting.
€ 39.463,00
Toelichting
Door de belastingdienst is in de afgelopen verslagperiode een aanvullende
vordering ingediend van € 2.774,= uit hoofde van vennootschapsbelasting.
Het totaal van de belastingdienst bedraagt thans € 39.463,=.

8.3 Pref. vord. UWV

08-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

08-01-2021
2

7

04-01-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.383,90

08-01-2021
2

€ 79.848,63

04-01-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

08-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

08-10-2020
1

Beoordeling vorderingen crediteuren.

08-01-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

08-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende zaken oppakken:

08-10-2020
1

- Onderzoek naar procedure E-Phoenix S.a.r.l.;
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek leaseovereenkomsten;
- Onderzoek administratie;

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende zaken oppakken:
- Incasso vordering E-Phoenix S.a.r.l.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

08-01-2021
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In de komende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:
- onderzoek (hardcopy) administratie;

08-04-2021
3

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:
- verkoop activa;
- (Eventueel) onderzoek digitale administratie.

08-07-2021
4

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende taken oppakken:
- verkoop activa (mobiele telefoon);
- afronden van het onderzoek naar de administratie.

05-10-2021
5

Het onderzoek naar de administratie is inmiddels afgerond. Thans resteert
nog slechts de verkoop van de mobiele telefoon middels een veiling.

04-01-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-10-2020
1

De verw achting is dat het volgende verslag een eindverslag betreft.

04-01-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
4-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

