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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bazqet BV

22-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bazqet BV ("Bazqet") is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30269107.
Bazqet is statutair gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor aan de Nieuw e
Hemw eg 2 te (1013 BG) Amsterdam.

22-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Bazqet exploiteerde een groothandel in houdbare tussendoortjes.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 199.224,00

€ -90.566,00

€ 73.380,00

2019

€ 167.606,00

€ -110.653,00

€ 74.288,00

2020

€ 131.266,00

€ -104.802,00

€ 77.488,00

Toelichting financiële gegevens

22-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de door het bestuur van Bazqet
aangeleverde stukken.

22-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 13.874,25

22-12-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat momenteel uit het creditsaldo dat op de door Bazqet
aangehouden bankrekening stond, teruggaven van de Belastingdienst en
betalingen door pre-faillissement debiteuren.

€ 25.149,75

22-03-2022
2

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen verslagperiode gemuteerd door betalingen
door pre- en post-faillissement debiteuren.

€ 14.905,12

21-06-2022
3

€ 10.466,44

21-11-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van

22-12-2021
1

23-11-2021
t/m
22-12-2021
van

22-03-2022
2

23-12-2021
t/m
21-3-2022
van

21-06-2022
3

22-3-2022
t/m
20-6-2022
van

21-11-2022
4

21-6-2022
t/m
20-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

81 uur 54 min

2

86 uur 36 min

3

28 uur 12 min

4

16 uur 12 min

totaal

212 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit bijgevoegde urenspecificatie is in de eerste verslagperiode
naast de gebruikelijke w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan
w erkzaamheden in verband met de inventarisatie, het beoordelen van
gepretendeerde zekerheidsrechten en het voortzetten van de onderneming.

22-12-2021
1

De tw eede verslagperiode is - naast de gebruikelijke w erkzaamheden - onder
meer tijd besteed aan:

22-03-2022
2

contact met het bestuur, debiteuren en (dw ang)crediteuren;
(gedeeltelijke) voortzetting activiteiten;
contact met kandidaat-kopers;
een nadere inventarisatie van de financiële documentatie.
In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden
met name tijd besteed aan:

21-06-2022
3

(financiële) afronding voorzetting activiteiten;
contact met kandidaat-kopers;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden met name tijd besteed aan:
Verkoop (im)materiele activa;
boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bazqet is bij akte van 15 oktober 2009 opgericht en droeg destijds de naam
Impaqtum Product Services BV. Bazqet w ordt bestuurd door Impaqtum Holding
BV en R-Projects BV. Deze tw ee vennootschappen zijn tevens aandeelhouders
van Bazqet.

22-12-2021
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Impaqtum Holding BV is de heer M.C.
Bouvy. Bestuurder en enig aandeelhouder van R-Projects BV is de heer J.J.M.
Rijnierse.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator kan nagaan, zijn er geen lopende procedures.

22-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Bazqet heeft enkele lopende verzekeringen. Voor zover deze verzekeringen
voor het voortzetten van de onderneming noodzakelijk zijn, zijn de
verzekeringen aangehouden.

22-12-2021
1

1.4 Huur
Bazqet huurt een bedrijfsruimte aan de Nieuw e Hemw eg 2 te (1013 BG)
Amsterdam. Deze huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.

22-12-2021
1

Oplevering van de gehuurde bedrijfsruimte heeft inmiddels plaatsgevonden.

22-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van Bazqet heeft tegenover de curator verklaard dat de handel
van Bazqet aan het begin van de coronapandemie is ingestort. De handel is
inmiddels aangetrokken, maar er is onvoldoende kapitaal om de benodigde
investeringen (voor het voorfinancieren van de voorraden en verpakkingen) te
kunnen doen.

22-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

22-12-2021
1

Op datum faillissement w as bij Bazqet geen personeel betrokken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

22-12-2021
1

Er is gedurende ongeveer één jaar een personeelslid bij Bazqet in dienst
gew eest. Dit personeelslid is in 2019 uit dienst getreden. In het jaar voor
faillissement w aren er derhalve geen personeelsleden bij Bazqet betrokken.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft navraag bij het bestuur van Bazqet gedaan.

22-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan, zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van Bazqet.

22-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover de curator kan nagaan, zijn er geen bedrijfsmiddelen in eigendom
van Bazqet.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

22-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 16.239,10

totaal

€ 16.239,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bazqet had op datum faillissement een voorraad met een boekw aarde van EUR
16.119,68. Een deel van de voorraad is inmiddels verkocht. Daarnaast staan er
nog enkele orders open, w elke op korte termijn zullen w orden uitgeleverd. De
opbrengst is hiervan is (nog) niet op de boedelrekening ontvangen.

22-12-2021
1

Een deel van de voorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Dit deel
van de voorraad w ordt namens de leverancier onder eigendomsvoorbehoud
verkocht. Hiervoor zal een boedelbijdrage w orden voldaan.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In verband met de verkoop van de voorraden zijn diverse w erkzaamheden
verricht, w aaronder veelvuldig contact met het bestuur van Bazqet, de
distributeur en de leveranciers. Ik verw ijs hiervoor ook naar paragraaf 6;
Voortzetten/doorstart onderneming.

22-12-2021
1

De boedel heeft afgelopen verslagperiode, met toestemming van de rechtercommissaris, (alsnog) een overeenkomst kunnen sluiten voor de verkoop van
de (im)materiele activa. Onderdeel van deze overeenkomst w as onder meer
de resterende voorraad. Deze is - met toestemming van alle betrokkenen verkocht voor EUR 3.750,-.

21-11-2022
4

3.8 Andere activa
Beschrijving
W oordmerk
Goodw ill
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.000,00
€ 750,00
€ 1.750,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Bazqet is eigenaar van een w oordmerk. Dit w oordmerk is mogelijk met één of
meer pandrechten bezw aard. Daarnaast beschikt Bazqet onder meer over een
w ebsite en social media kanalen.

22-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is onderzoek gedaan en contact met onder meer de w ebhoster, de
gepretendeerde pandhouders en mogelijke kopers gew eest.

22-12-2021
1

Contact met alle betrokken partijen aangaande de verkoop van de
resterende voorraad, alsmede het immateriële actief van Bazqet.

21-11-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 12.333,82

€ 12.104,77

totaal

€ 12.333,82

€ 12.104,77

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De pre-faillissement debiteuren zijn aangeschreven en verzocht de
vorderingen (tegen het einde van hun betalingstermijn) te voldoen. Inmiddels
zijn een aantal betalingen door de boedel geïnd.

22-12-2021
1

Alle pre-faillissement debiteuren zijn inmiddels geïnd, w aarbij een aantal
leveranciers zich heeft beroepen op de mogelijkheid tot verrekening.

22-03-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven en met enkele debiteuren is nader contact
gew eest.

22-12-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

22-12-2021
1

Bazqet had geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
Bazqet had op datum faillissement geen leasecontracten.

22-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich verschillende crediteuren met gepretendeerde
(zekerheids)rechten gemeld; te w eten, meerdere crediteuren met een
pandrecht, tw ee crediteuren met een eigendomsvoorbehoud en één crediteur
met een retentierecht.

22-12-2021
1

De crediteuren met (zekerheids)rechten hebben allen afstand gedaan van de
aan hen toekomende rechten ten behoeve van de verkoop van het actief.

21-11-2022
4

5.4 Separatistenpositie
Bij de boedel hebben zich vijf crediteuren met een gepretendeerd pandrecht
gemeld.

22-12-2021
1

Drie van de hiervoor bedoelde crediteuren pretendeerden een pandrecht op de
voorraad en de vorderingen van Bazqet te hebben. Inmiddels is gebleken dat
voor tw ee pandaktes de vestigingshandeling niet heeft plaatsgevonden. Ten
aanzien van het overige gepretendeerde pandrecht is uitgebreid onderzoek
naar en overleg over de omvang van het pandrecht gedaan.
De overige tw ee crediteuren die zich met een gepretendeerd pandrecht bij de
boedel hebben gemeld, stellen een pandrecht op het w oordmerk van Bazqet
te hebben. De desbetreffende crediteuren en de boedel voeren hierover
overleg.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tw ee leveranciers hebben zich beroepen op een bedongen
eigendomsvoorbehoud. Van één van de leveranciers is inmiddels vastgesteld
dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen. De andere
leverancier heeft aangegeven af te zien van het claimen van het
eigendomsvoorbehoud.

22-12-2021
1

Met de leverancier w elke onder eigendomsvoorbehoud goederen had
geleverd zijn ten aanzien van de verkoop van de resterende voorraad
separate afspraken gemaakt.

21-11-2022
4

5.6 Retentierechten
De distributeur oefent haar retentierecht over de bij haar opgeslagen voorraad
uit.

22-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-12-2021
1

Met de leverancier die onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd en met de
distributeur die haar retentierecht uitoefent, is overeengekomen dat zij voor
de w erkzaamheden die de boedel in dit kader verricht een boedelbijdrage
betalen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is met verschillende crediteuren contact gew eest over gepretendeerde
zekerheidsrechten daarnaast is onderzoek gedaan. Een deel van de
uitgevoerde w erkzaamheden is bij paragraaf 8. Crediteuren verantw oord.

22-12-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste verslagperiode zijn de openstaande orders uitgeleverd en zijn
nieuw e orders aangenomen. De boedel heeft de onderneming derhalve
gedeeltelijk voortgezet. Dit is gedaan om de verkoopopbrengst van de
voorraad te optimaliseren en om w aardevermindering van de onderneming te
minimaliseren. Dit laatste met het oog op een mogelijke doorstart.

22-12-2021
1

De curator heeft zijn w erkzaamheden in het kader van de voortzetting
inmiddels gestaakt.

22-03-2022
2

6.2 Financiële verslaglegging
Tot dusver is een verkoopopbrengst van EUR 10.830,22 gerealiseerd. Deze
opbrengst is nog niet op de boedelrekening ontvangen. De distributeur zal
voor haar w erkzaamheden ten aanzien van de handeling een boedelvordering
indienen. De exacte hoogte van die vordering is nog niet bekend. Verder
diende in verband met de voortzetting onder meer de overeenkomst
betreffende het ordersysteem gedeeltelijk gestand te w orden gedaan.
Hiervoor w orden ook kosten gemaakt.

22-12-2021
1

In totaal is een verkoopopbrengst van EUR 16.239,10 ex. btw gegenereerd.
Deze opbrengst is nog niet volledig op de boedelrekening ontvangen.

22-03-2022
2

Na inning van alle debiteuren w orden de verkoopkosten voldaan en zal de
(hoogte van de) tegemoetkoming aan de retentor en de partij w elke onder
eigendomsvoorbehoud heeft geleverd w orden vastgesteld.
Alle debiteuren zijn inmiddels geïnd. De tegemoetkomingen aan de retentor en
de partij w elke onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd zijn thans
berekend en met de betreffende partijen gedeeld.

21-06-2022
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In verband met het voortzetten van de onderneming is met name diverse
malen contact met het bestuur van Bazqet en de distributeur gew eest.
Daarnaast zijn order- en verkoopoverzichten opgemaakt en bestudeerd.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

22-12-2021
1

6.4 Beschrijving
Er hebben zich verschillende partijen gemeld die interesse hebben om de
onderneming door te starten. De curator is voornemens hier op korte termijn
een beslissing over te nemen.

22-12-2021
1

De curator is thans in gesprek met potentiele overnamekandidaten.

22-03-2022
2

De curator heeft de ontvangen bieding op de (im)materiele activa in beraad.

21-06-2022
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 16.239,10

21-06-2022
3

6.7 Boedelbijdrage
€ 1.195,86

21-06-2022
3

Toelichting
ex btw voor de geleverde verkoopinspanningen namens de retentor en de
partij w elke onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is contact met verschillende mogelijke doorstarters gew eest.

22-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (financiële) administratie is opgevraagd en ontvangen. De volledigheid van
de administratie dient nader te w orden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

22-12-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen betreffende de laatste drie boekjaren zijn bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd. Voor de jaarrekening betreffende het boekjaar
2018 geldt dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn is gedeponeerd.

22-12-2021
1

De curator heeft het bestuur op grond van art. 2:248 lid 2 juncto 2:394 BW
aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft daarop gesteld dat sprake is van
andere feiten of omstandigheden w elke als belangrijke oorzaak van het
faillissement hebben te gelden.

22-03-2022
2

Of dit betoog slaagt dient nog te w orden beoordeeld. Hierop w ordt nog nader
teruggekomen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Bazqet is vanw ege haar omvang van het accountantsonderzoek vrijgesteld.

22-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het is de curator gebleken dat aan de stortingsverplichting aandelen is
voldaan.

22-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-12-2021
1

Nog te onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-12-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Ja

22-03-2022
2

Toelichting
De curator heeft inmiddels één rechtshandeling op grond van art. 47 Fw
vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog te onderzoeken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-12-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie doorgenomen en enkele stukken nader
bestudeerd.

22-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-12-2021
1

Er zijn vooralsnog geen boedelvorderingen ingediend, maar zoals bij paragraaf
6. Voortzetten/doorstart onderneming toegelicht, w orden er
boedelvorderingen verw acht.

€ 668,38

21-06-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

22-12-2021
1

De fiscus heeft vooralsnog geen vorderingen ingediend.

€ 1.819,00

22-03-2022
2

€ 0,00

21-06-2022
3

Toelichting
De naheffingsaanslag van EUR 1.819,- is vanw ege de gedane aangifte
omgezet naar een teruggave van EUR 3.757,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-12-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

22-12-2021
1

14

22-03-2022
2

15

21-06-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 437.849,14

22-12-2021
1

Toelichting
Het bedrag concurrente crediteuren bestaat voor een aanzienlijk deel uit
openstaande leningen.

€ 439.068,82

22-03-2022
2

€ 440.061,60

21-06-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In verband met de crediteuren zijn diverse w erkzaamheden uitgevoerd. Zo is
er veelvuldig contact met crediteuren gew eest, onderzoek naar bijzondere
rechten en mogelijk paulianeuze handelingen gedaan en is er over
bijvoorbeeld het gestand doen van overeenkomsten overleg gepleegd.

22-12-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-03-2022
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-03-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-03-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op korte termijn zal een beslissing over een mogelijke doorstart w orden
genomen. In de tussentijd zal de onderneming w orden voortgezet. Vervolgens
zullen de gebruikelijke w erkzaamheden w orden hervat.

22-12-2021
1

De gesprekken met potentiele overnamekandidaten w orden gecontinueerd.
Daarnaast zal er een eindafrekening voor w at betreft de voortzettingsperiode
w orden opgemaakt en zal het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

22-03-2022
2

De gesprekken met de potentiele overnamekandidaat w orden gecontinueerd.
Ook zal het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

21-06-2022
3

Komende verslagperiode zal het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek
w orden gecontinueerd.

21-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-2-2023

21-11-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

22-12-2021
1

Verslaglegging.

22-03-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

