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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rupali Enterprise v.o.f. (KvKnr. 34297650)

17-05-2021
1

Gegevens onderneming
Vennootschap onder firma, met tw ee vennoten: de heer en mevrouw Zaman.
De heer Zaman is eveneens op 13 april 2021 failliet verklaard. De curator heeft
contact met de heer Zaman. Er is geen contact met de andere vennoot
(mevrouw Zaman), die volgens de heer Zaman al vijf jaar in Bangladesh
w oonachtig is.

17-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Interieurreiniging van gebouw en, schoonmaakbedrijf. Uit het handelsregister
van de KvK blijkt dat Rupali op 19 maart 2008 is opgericht. De onderneming is
op 30 september 2013 opgeheven en per 22 oktober 2013 uitgeschreven uit
het handelsregister. De curator heeft van de vennoten van Rupali nog geen
informatie ontvangen over de activiteiten van de onderneming en de opheffing.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

17-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Niet bekend

17-05-2021
1

Er zijn geen jaarrekeningen van Rupali bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerd. De curator heeft van de vennoten van Rupali nog geen
informatie ontvangen over de financiële gegevens.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Voor zover bekend had Rupali geen w erknemers in dienst per datum
faillissement. Naar verw achting zal dit mede het gevolg zijn van de opheffing
van de onderneming in 2013 (bijna 8 jaar vóór datum faillissement).

17-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-05-2021
1

Verslagperiode
van
13-4-2021

17-05-2021
1

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

12-08-2021
2

t/m
11-8-2021
van
12-8-2021

11-11-2021
3

t/m
9-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 12 min

2

41 uur 30 min

3

35 uur 54 min

totaal

111 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode bestonden de w erkzaamheden voornamelijk uit: (i) het
verkrijgen van informatie, (ii) het voeren van overleg met de heer B.M.K.
Zaman, die tot aan opheffing van de onderneming, mede-vennoot w as en
eveneens op 13 april 2021 in staat van faillissement is verklaard (iii) en
correspondentie met crediteuren.

17-05-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat Rupali op 19 maart 2008 is gestart
en op dat moment drie vennoten had, allen natuurlijke personen. Een van de
vennoten is op 31 mei 2009 uit functie getreden. Na uittreding zijn de overige
tw ee vennoten – de heer en mevrouw Zaman – aangebleven.

17-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1
Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat Rupali als bezoekadres had:
Hoogoord 141, 1102 CH Amsterdam. Dit is tevens het huidige w oonadres van
de heer Zaman. De heer Zaman heeft desgevraagd telefonisch bevestigd dat
hij deze w oning huurt. De curator heeft het huurcontract nog niet ontvangen,
ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. De curator verw acht echter dat de
huurovereenkomst niet met Rupali is gesloten, maar met de heer Zaman.

1.5 Oorzaak faillissement

17-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
De in dit verslag vermelde feiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de
door de derden verstrekte informatie. De curator kan niet uitsluiten dat delen
daarvan later onjuist of incompleet zullen blijken te zijn. Naar de oorzaken van
het faillissement zal nog nader onderzoek w orden gedaan. Alle in dit verslag
vermelde conclusies zijn voorlopig. Aan de informatie die is opgenomen in dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

17-05-2021
1

Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat Rupali zich bezighield met de
interieurreiniging van gebouw en. Nadere informatie omtrent omzet,
klantenbestand, reden van beëindiging van de onderneming etc. zijn
vooralsnog niet bekend.
De faillissementen van Rupali en haar vennoot de heer Zaman zijn
aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het
schoonmaak- en Glazenw assersbedrijf en de Stichting Raad voor
Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenw assersbranche (RAS) op basis
van een verstekvonnis uit 2014 uit hoofde van niet-betaalde pensioenpremies.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1
N.v.t.

3. Activa

17-05-2021
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

17-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

17-05-2021
1

Toelichting andere activa
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde. De curator heeft bij de
vennoot van Rupali, de heer Zaman, informatie opgevraagd over de activa van
Rupali. Per datum van dit verslag heeft de curator nog geen administratie of
informatie van de heer Zaman ontvangen. De curator zal hier in de komende
verslagperiode nader aandacht aan besteden.

17-05-2021
1

Verslag 2: Op 6 juli 2021 vond ten kantore van de curator een bespreking met
de heer Zaman en zijn vrouw plaats. Bij die gelegenheid meldde de heer
Zaman dat hij 27 à 28 jaar geleden om politieke redenen naar Nederland is
gekomen. De heer en mevrouw Zaman zijn in 1994 in Bangladesh gehuw d en
hebben samen een kind van 7 jaar. De heer Zaman meldde desgevraagd zo’n
20 jaar geleden reeds eerder failliet te zijn gew eest. Tijdens de bespreking is
geen inzicht verkregen in de historische positie van gefailleerde. Ondanks
toezegging van de heer Zaman om tijdens de bespreking de administratie aan
te leveren, mocht de curator niets ontvangen.

12-08-2021
2

Verslag 3: In de huidige verslagperiode is het de curator ondanks
herhaaldelijke e-mails en telefoongesprekken niet gelukt de benodigde
informatie van de heer Zaman te krijgen. Ook via Buurtteam Amsterdam Zuid
Oost, dat de heer Zaman geholpen heeft bij de aanvraag van een uitkering,
heeft de curator geprobeerd nadere informatie en administratie in beide
faillissementen te ontvangen. De contactpersoon bij het Buurtteam
Amsterdam Zuid Oost heeft de curator laten w eten hierin niets te kunnen
betekenen, w aardoor de curator nog steeds niet in het bezit is van de
administratie. De contactpersoon bij het Buurtteam gaf aan dat de heer
Zaman zodra de faillissementen zijn afgew ikkeld zal w orden geholpen met
schuldhulpverlening, al dan niet via de W SNP.

11-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

17-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1
De curator heeft diverse banken aangeschreven en w aar mogelijk
rekeningafschriften opgevraagd. Enkele banken hebben hierop gereageerd en
informatie verstrekt. Het is echter onduidelijk of deze informatie ziet op Rupali,
of op de heer Zaman persoonlijk. De curator zal hier in de komende
verslagperiode nader aandacht aan besteden.

17-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
De onderneming is op 30 september 2013 opgeheven. Van een voortzetting
van de onderneming kan dan ook geen sprake zijn.

17-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

17-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1
De onderneming is op 30 september 2013 opgeheven. Van een doorstart van
de onderneming kan dan ook geen sprake zijn.

17-05-2021
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe is de administratie van Rupali nog niet
overgelegd. De boekhoudplicht is daarom onderw erp van nader onderzoek.

17-05-2021
1

Verslag 2 Ondanks toezegging, mocht de curator ook in de huidige periode nog
geen administratie van gefailleerde ontvangen.

12-08-2021
2

Verslag 3: Nu de curator niet de benodigde informatie heeft verkregen, heeft
de curator geen rechtmatigheidsonderzoek kunnen verrichten.

11-11-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
N.v.t.

17-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1
Onderw erp van nader onderzoek.

17-05-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1
Onderw erp van nader onderzoek.

17-05-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het faillissement heeft nog niet
plaats kunnen vinden, omdat de curator de administratie of andere informatie
over Rupali nog niet heeft ontvangen. De curator zal hier in de komende
verslagperiode nader aandacht aan besteden.

17-05-2021
1

Verslag 2
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het faillissement heeft nog geen
aanvang kunnen nemen. De curator zal in de komende verslagperiode
nogmaals trachten de nodige informatie voor de afhandeling van het
faillissement te verkrijgen en zal bij het uitblijven daarvan, zich beraden over
de te nemen stappen.

12-08-2021
2

Verslag 3:
Nu de curator ondanks herhaaldelijke verzoeken niet de benodigde
informatie heeft verkregen, heeft de curator geen rechtmatigheidsonderzoek
kunnen verrichten. De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris
besloten het faillissement voor opheffing voor te dragen, nu er voor de
curator geen andere w erkzaamheden mogelijk zijn.

11-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De curator heeft direct na het uitspreken van het faillissement geprobeerd
contact te leggen met de heer Zaman, de vennoot van Rupali. Daartoe heeft
de curator onder andere gesproken met de advocaat van de aanvragers van
het faillissement en de voormalig boekhouder van Rupali. Van de boekhouder
heeft de curator vernomen dat de heer Zaman in Dubai verbleef om medische
redenen. De curator heeft vervolgens telefonisch contact gezocht met de heer
Zaman, maar het voeren van een gesprek bleek nauw elijks mogelijk, mede
omdat de heer Zaman geen Nederlands en slechts zeer gebrekkig Engels
spreekt. De curator heeft daarom een uitgebreide e-mail naar de heer Zaman
gestuurd met informatie over de gevolgen van het faillissement. Daarnaast zijn
in deze e-mail de administratie en overige benodigde stukken en informatie
voor de afhandeling van het faillissement opgevraagd.

17-05-2021
1

De curator heeft op deze e-mails slechts beperkt reactie ontvangen. De heer
Zaman heeft per e-mail slechts enkele losse facturen verstrekt (zonder nadere
toelichting). Daarbuiten heeft de curator, ondanks herhaaldelijke herinneringen
en aanmaningen, geen informatie van de heer Zaman ontvangen.
Inmiddels heeft de curator vernomen dat de heer Zaman w eer terug is in
Nederland. De curator heeft zow el per e-mail als telefonisch contact gezocht
met de heer Zaman, w aarbij de noodzaak van het overleggen van informatie is
benadrukt. De curator heeft herhaaldelijk geprobeerd om met de heer Zaman
afspraken te maken over het aanleveren van informatie, maar zonder succes.
Het meest recente bericht is dat de heer Zaman in Nederland w eer in het
ziekenhuis is opgenomen
Verslag 2: Op 6 juli 2021 vond ten kantore van de curator een bespreking met
de heer Zaman en zijn vrouw plaats. Ondanks toezegging van de heer Zaman
om bij die gelegenheid administratie aan te leveren, mocht de curator niets
ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode nogmaals trachten de
nodige informatie voor de afhandeling van het faillissement te verkrijgen en zal
bij het uitblijven daarvan, zich beraden over de te nemen stappen.

12-08-2021
2

Verslag 3: In de huidige verslagperiode is het de curator ondanks
herhaaldelijke e-mails en telefoongesprekken niet gelukt de benodigde
informatie te krijgen. Ook via Buurtteam Amsterdam Zuid Oost, dat de heer
Zaman geholpen heeft bij de aanvraag van een uitkering, heeft de curator
geprobeerd nadere informatie en administratie in beide faillissementen te
ontvangen. De contactpersoon bij het Buurtteam Amsterdam Zuid Oost heeft
de curator laten w eten hierin niets te kunnen betekenen, w aardoor de
curator nog steeds niet in het bezit is van de administratie. De curator heeft
na overleg met de rechter-commissaris besloten het faillissement voor
opheffing voor te dragen, nu er voor de curator geen andere
w erkzaamheden mogelijk zijn.

11-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
17-05-2021
Toelichting

Verslag 1
Salaris curator: P.M.

1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1
De aanvragers van het faillissement hebben een preferente vordering
ingediend ten bedrage van € 1.800,--, vanw ege kosten gemaakt in het kader
van de faillissementsaanvraag.

17-05-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Verslag 1
Tot op heden hebben 2 crediteuren (de aanvragers van het faillissement) een
concurrente vordering ingediend. Die vorderingen bedragen gezamenlijk €
6.454,64.

Toelichting
Verslag 2
Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend. De
vorderingen bedragen gezamenlijk € 13.726,64.

Toelichting
Verslag 3:
Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend. De
vorderingen bedragen gezamenlijk € 13.726,64.

17-05-2021
1

12-08-2021
2

11-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.454,64

17-05-2021
1

€ 13.726,64

12-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Op dit moment onduidelijk.

17-05-2021
1

Verslag 3: Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

11-11-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
Omdat de curator geen administratie of crediteurenlijst van de heer Zaman
heeft ontvangen, heeft de curator niet alle schuldeisers kunnen aanschrijven.
De schuldeisers vermeld op de enkele losse facturen die de curator van de
heer Zaman heeft ontvangen, zijn w el geïnformeerd over het faillissement en
uitgenodigd om hun vorderingen in te dienen.

17-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1
Voor zover de curator bekend niet aan de orde.

17-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

17-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
De curator is voornemens om zich in de komende verslagperiode w ederom te
richten op het verkrijgen van de informatie die benodigd is voor de afhandeling
van het faillissement. Naar aanleiding van de ontvangen informatie zal de
curator zich beraden op de vervolgens te verrichten w erkzaamheden.

17-05-2021
1

Verslag 2
De curator zal in de komende verslagperiode trachten de nodige informatie
voor de afhandeling van het faillissement te verkrijgen en zal zich bij het
uitblijven daarvan, beraden over de te nemen stappen.

12-08-2021
2

Verslag 3:
De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris besloten het
faillissement voor opheffing voor te dragen, nu er voor de curator geen
andere w erkzaamheden mogelijk zijn.

11-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Op dit moment onduidelijk.

17-05-2021
1

Verslag 3: Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

11-11-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1
Opstellen van dit verslag.

17-05-2021
1

Opstellen van dit verslag.

12-08-2021
2

Opstellen van dit verslag.

11-11-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

