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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duraflow Nederland
B.V.

08-07-2020
1

Gegevens onderneming
De rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
74636014, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1817 MJ)
Alkmaar aan het adres Rogier van der W eydestraat 8 G.

08-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
legde de onderneming van gefailleerde zich toe op de import en export en
(groot)handel van in het bijzonder energiebesparende producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 526.295,00

€ 13.812,00

€ 163.454,00

2017

€ 312.485,00

€ -19.862,00

€ 359.528,00

2016

€ 110.778,00

€ 60.398,00

€ 71.306,00

2019

€ 248.495,70

Toelichting financiële gegevens

08-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 97.346,21

08-07-2020
1

€ 18.131,74

09-10-2020
2

€ 18.724,64

22-01-2021
3

€ 18.720,27

06-05-2021
4

€ 18.724,64

06-08-2021
5

€ 15.591,57

05-11-2021
6

€ 27.591,57

05-05-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

08-07-2020
1

t/m
7-7-2020
van
8-7-2020

09-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

22-01-2021
3

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

06-05-2021
4

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021

06-08-2021
5

t/m
6-8-2021
van
7-8-2021

05-11-2021
6

t/m
5-11-2021
van
6-11-2021
t/m
5-5-2022

Bestede uren

05-05-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 25 min

2

18 uur 50 min

3

3 uur 52 min

4

17 uur 45 min

5

14 uur 15 min

6

10 uur 5 min

7

0 uur 30 min

8

2 uur 50 min

totaal

135 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Duraflow Nederland B.V. is Duraflow
Holding B.V. Bestuurders van Duraflow Holding B.V. zijn Kelloggs B.V., Sumamus
exordio B.V. en Op het Veld Beheer B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van
Kelloggs B.V. is de heer K. Loerakker. Enig bestuurder en aandeelhouder van
Sumamus exordio B.V. is de heer S. Loerakker. Enig bestuurder en
aandeelhouder van Op het Veld Beheer B.V. is de heer A.H.H. Schmitz. Op 9
juni 2020 is eveneens de vennootschap Duraflow Holding B.V. in staat van
faillissement verklaard.

08-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is de curator niet gebleken.

08-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Dit heeft de curator nog in onderzoek.

08-07-2020
1

De curator is gebleken dat gefailleerde destijds via Klaverblad Verzekeringen
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Op verzoek van de
curator is deze verzekering inmiddels beëindigd en heeft er in dat kader een
restitutie ad € 626,38 plaatsgevonden. Voornoemd bedrag is op 27 augustus
2020 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

09-10-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met Edisonw eg 1 B.V. ten behoeve
van de bedrijfsruimte gelegen aan het adres Edisonw eg 1 te (1821 BN)
Alkmaar. Daarnaast is sprake van een huurovereenkomst met Bergerpoort B.V.
ten behoeve van de bedrijfsruimte gelegen op een gedeelte van de derde
verdieping aan het adres Rogier van der W eijdestraat 8 G te (1817MJ) Alkmaar.
In verband met het faillissement van Duraflow Nederland B.V. heeft de curator
beide huurovereenkomsten op 22 juni 2020 opgezegd tegen de kortst
mogelijke termijn van 3 maanden.

08-07-2020
1

Met betrekking tot de huurovereenkomst aangaande de bedrijfsruimte aan de
Rogier van der W eijdestraat 8 G merkt de curator op dat deze overeenkomst
destijds is gesloten tussen v.o.f. Duraflow en Bergerpoort B.V. De v.o.f.
Duraflow is in 2019 omgezet in Duraflow Nederland B.V. Aangezien de curator
niet definitief heeft kunnen vaststellen of Duraflow Nederland B.V. alle rechten
en verplichtingen van v.o.f. Duraflow heeft overgenomen, heeft de curator de
overeenkomst slechts zekerheidshalve/ voor zover nodig en vereist opgezegd.
Naar aanleiding van die opzegging heeft de curator inmiddels nader overleg
gevoerd met de verhuurder die zich op het standpunt stelt dat zij geen
huurovereenkomst heeft met gefailleerde, doch met v.o.f. Duraflow .
Het indirect bestuur van gefailleerde heeft de curator te kennen gegeven dat
de doorstarter, Duraflow B.V., op dit moment nog overleg voert met de
verhuurder van het pand aan de Edisonw eg 1 te Alkmaar omtrent een
mogelijke continuering van de huurovereenkomst. Dit gaat volledig buiten de
boedel om.

1.5 Oorzaak faillissement

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het verzoekschrift tot faillietverklaring op eigen aangifte heeft de indirect
bestuurder van gefailleerde, de heer S. Loerakker, een schriftelijke
uiteenzetting aangaande de oorzaak van het faillissement gevoegd, w aarin
het navolgende staat vermeld:
“Duraflow VOF is in 2015 gestart met de ontw ikkeling en verkoop van PCMproducten.
De periode 2015-2018 is gebruikt voor product en marktontw ikkeling. Bij
organisaties als Achmea, Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkw artier, RAI
Amsterdam en Groene Hart Ziekenhuis zijn de eerste modellen PCM-producten
geplaatst. Na het e.e.a. in de praktijk te hebben geleerd en aangepast en het
product (PCM Pow er unit) in 2018 marktrijp w as, hebben w ij besloten om begin
2019 te gaan opschalen.
Een nieuw huurpand is betrokken en 2 fulltime salesmedew erkers gingen de
markt actief bew erken. In maart 2019 hebben w ij – na eerst uitvoerig te
hebben getest en bij diverse klanten hadden geïnstalleerd – 15.000 PCMpanelen besteld. (€ 12,- per stuk inclusief transportkosten). Bij aankomst in
Nederland bleken de gefabriceerde PCM-panelen door verkeerd transport
(verticaal i.p.v. horizontaal) volledig te zijn ontmengd en onbruikbaar.
Daarnaast bleek ook dat de kw aliteit van deze partij PCM-panelen niet goed
genoeg w as voor het Nederlandse klimaat.
W ij hebben de Indische fabrikant direct verantw oordelijk en aansprakelijk
gesteld en middels rapportages aangetoond dat de panelen onbruikbaar
w aren. De Indische fabrikant w il echter niet meew erken en zij w ij op zoek
gegaan naar een Nederlandse fabrikant die w ij ook hebben gevonden. De
financiële schade w as inmiddels enorm omdat w ij gedurende een halfjaar niet
hebben kunnen uitleveren, w ederom (ontw ikkeling) kosten hebben moeten
maken en bij klanten tijdelijke noodkoeling hebben moeten plaatsen.
In december 2019 hebben w ij het nieuw e, Nederlandse PCM-product, w at
uitstekend functioneert op de markt gebracht en hebben de eerder geplaatste
Indische PCM-panelen kosteloos moeten omruilen voor de nieuw e Nederlandse
panelen. Door dit adequate handelen hebben w ij geen klant verloren.
In de tussentijd krijgt onze key leverancier Thermo Air te Huizen (fabricage van
de productbehuizing) grote financiële problemen, moet noodgedw ongen
verhuizen naar Apeldoorn en kan haar levertijden niet nakomen. Hierdoor
ontstaat voor Duraflow w ederom een (financieel) probleem.
Vanaf maart kregen w ij – net als ieder ander – met de coronacrisis te maken.
De genomen maatregelen zorgen er nu voor dat w ij de komende maanden
nauw elijks nog commerciële afspraken kunnen maken met onze prospects en
dus geen offertes kunnen uitbrengen. Het gevolg is dat w ij als bedrijf dus
w ederom stilstaan.
W ij hebben logischerw ijs (nog) geen ‘vet op de botten’ en onze schuldpositie is
te hoog. Daarnaast w illen 2 investeerders een nieuw e structuur opzetten w aar
de aandeelhouders van Duraflow niet achter staan. Door de financiële
tegenslagen is de onderneming niet in staat aan haar betalingsverplichtingen
te kunnen voldoen, zodat het ons geen andere mogelijkheid resteert dan om
het faillissement aan te vragen.”

08-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hiervan is geen sprake.

08-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventaris in de boedel van Duraflow Nederland B.V.
aangetroffen. De inventaris bestaat voornamelijk uit divers (kantoor)meubilair
(w aaronder een bank, bureaus en stoelen), een televisiescherm,
computerschermen, laptops, een koffiezetapparaat en printers.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

08-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog in onderzoek.

08-07-2020
1

Niet van toepassing.

05-11-2021
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met de heren S. Loerakker en A.H.H. Schmitz/ overleg NTAB.

08-07-2020
1

Geen.

09-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraden in de boedel van Duraflow Nederland B.V.
aangetroffen. De voorraden bestaan uit panelen.

08-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de heren S. Loerakker en A.H.H. Schmitz/ overleg NTAB.

08-07-2020
1

Geen.

09-10-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op de op naam van gefailleerde geregistreerd staande ING-bankrekening
heeft de curator een creditsaldo ad € 5.267,98 aangetroffen. De curator heeft
ING Bank N.V. het verzoek gedaan om voornoemd bedrag over te maken naar
de faillissementsrekening. Het bedrag is inmiddels op de rekening
bijgeschreven.

08-07-2020
1

Na ontvangst van het verzoek van de curator heeft ING Bank N.V. vervolgens
zorg gedragen voor de doorgeleiding naar de faillissementsrekening van het
creditsaldo op dat moment, te w eten een bedrag ad € 5.246,21. Voornoemd
bedrag is op 2 juli 2020 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

09-10-2020
2

In verband met een restitutie door MKB Brandstof ad € 328,21 op de op naam
van gefailleerde geregistreerde bankrekening heeft ING Bank N.V. op verzoek
van de curator op 9 december 2020 zorg gedragen voor de doorgeleiding van
voornoemd bedrag naar de faillisse-mentsrekening.

22-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie ING Bank N.V.

08-07-2020
1

Geen.

09-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 101.260,07

€ 50.500,00

€ 5.050,00

totaal

€ 101.260,07

€ 50.500,00

€ 5.050,00

Toelichting debiteuren
Uit onderzoek is gebleken dat op sprake is van 22 debiteuren. In totaal zijn
deze debiteuren een bedrag ad
€ 101.260,07 verschuldigd.

08-07-2020
1

Voor w at betreft de opbrengst van de debiteurenportefeuille op datum
faillissement w ordt verw ezen naar hetgeen onder punt 6 staat vermeld.

09-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de heren S. Loerakker en A.H.H. Schmitz.

08-07-2020
1

Geen.

09-10-2020
2

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

08-07-2020
1

Tot op heden heeft/hebben de bank(en) nog geen vordering ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
Hiervan is de curator niet gebleken.

09-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

08-07-2020
1

Van op naam van gefailleerde geregistreerd staande leaseovereenkomsten is
de curator niet gebleken.

09-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van een door haar verstrekte financiering is er ten gunste van
Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat een eerste pandrecht gevestigd op de
debiteuren, inventaris en voorraad. De vordering van Kapitaal op Maat
bedroeg op 11 juni 2020 een bedrag ad € 102.508,34.

08-07-2020
1

Op de inventaris, voorraad, debiteuren is een tw eede pandrecht gevestigd ten
gunste van One Planet Crow d/Stichting Custodian Agent OPC en een eerste
pandrecht op de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Dit in
verband met een destijds door One Planet Crow d/Stichting Custodian Agent
OPC verstrekte financiering. De vordering van One Planet Crow d/ Stichitng
Custodian Agent OPC bedroeg per 9 juni 2020 een bedrag ad € 537.005,21
inclusief rente.

5.4 Separatistenpositie
De hiervoor vermelde pandrechten zijn inmiddels uitgew onnen. De curator
verw ijst in dit kader graag naar hetgeen onder punt 6 staat vermeld.

08-07-2020
1

In verband het de uitw inning van de onder het kopje ‘zekerheden’ vermeld
staande pandrechten heeft de curator op 31 augustus 2020 respectievelijk op
16 september 2020 zorg gedragen voor de doorgeleiding van de aan Kapitaal
op Maat en One Planet Crow d/ Stichting Custodian Agent OPC toekomende
bedragen ad € 51.390,-- respectievelijk €2.250,--. De restantvordering van
Kapitaal op Maat en One Planet Crow d/Stichting Custodian Agent OPC
bedragen op dit moment derhalve nog een bedrag ad
€ 51.118,34 respectievelijk € 534.755,21.

22-01-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

08-07-2020
1

Van eigendomsvoorbehouden is de curator niet gebleken.

09-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Idem.

08-07-2020
1

Niet van toepassing.

09-10-2020
2

5.7 Reclamerechten
Idem.

08-07-2020
1

Niet van toepassing.

09-10-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

08-07-2020
1

Hiervoor w ordt verw ezen naar hetgeen hieromtrent onder punt 6 staat
vermeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het onderzoek w ordt in de tw eede verslagperiode voortgezet.

08-07-2020
1

Geen; het onderzoek in het kader van punt 6 is afgerond.

09-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is geen sprake gew eest.

08-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

08-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Kort na datum faillissement hebben er zich enkele gegadigden voor een
doorstart van de bedrijfsactiviteiten van Duraflow Nederland B.V. gemeld. Naar
aanleiding van het aan de betreffende gegadigden toegezonden
verkoopmemorandum heeft de curator tw ee biedingen mogen ontvangen. De
hoogste bieding is uitgebracht namens de heren S. Loerakker en de heer
A.H.H. Schmitz (indirect bestuurders van gefailleerde) met op de achtergrond
een investeerder).

08-07-2020
1

Na daartoe verkregen toestemming van de pandhouder(s) en de rechtercommissaris heeft de curator van Duraflow Nederland B.V. aan de nieuw (e) (op
te richten) entiteit, Duraflow B.V. i.o., het navolgende verkocht:
a. de voorraden exclusief de voorraad Indiase panelen;
b. de inventaris;
c. de debiteurenportefeuille;
d. de immateriële activa, te w eten: de (resterende) goodw ill en de
medew erking van de curator om de kopers in de gelegenheid te stellen en de
faciliteiten te bieden om de onderneming van gefailleerde voort te zetten c.q.
door te starten, in de ruimste zin des w oords. Daaronder in ieder geval
begrepen de handelsna(a)m(en) w aaronder ‘Duraflow Nederland’, telefoon en
faxnummers, e-mailadressen, domeinnamen, w ebsite, adresbestanden, het
klantenbestand, de eventuele order- en offerteportefeuille, de matrijzen
alsmede de medew erking van de curator aan de eventuele overname van
duurcontracten en het onderhanden w erk (naar de keuze van Koper); en
e. de auteursrechten van de matrijzen.
In het kader van de overname van het bovenstaande zijn de navolgende
bedragen overeengekomen:
• € 2.200,-- exclusief BTW , voor w at betreft de voorraad;
• € 4.400,-- exclusief BTW , voor w at betreft de inventaris;
• € 50.500,-- exclusief BTW , voor w at betreft de debiteurenportefeuille;
• € 32.500,-- exclusief BTW , voor w at betreft de goodw ill/immateriële activa;
• € 2.500,-- exclusief BTW , voor w at betreft de auteursrechten van de
matrijzen.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

08-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De totale koopsom bedraagt een bedrag ad € 91.200,--, w aarvan (inclusief de
met de pandhouders overeengekomen boedelbijdragen) een bedrag ad €
38.460,-- de boedel toekomt.

6.7 Boedelbijdrage

08-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

08-07-2020
1

De totale boedelbijdrage over de koopsom van de inventaris, de voorraad, de
debiteurenportefeuille en de auteursrechten op de matrijzen bedraagt een
bedrag ad € 5.960,--.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg/ correspondentie met doorstart-gegadigden, de pandhouder(s) en de
rechter-commissaris.

08-07-2020
1

Geen.

09-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

08-07-2020
1

Hieraan is voldaan.

05-11-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Idem.

08-07-2020
1

Geen deponeringen aanw ezig; de vennootschap is opgericht op 23 april 2019.

05-11-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

08-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-07-2020
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

09-10-2020
2

In het kader van zijn algehele rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator het
indirect bestuur recent verzocht om hem op een aantal punten/ aspecten een
nadere toelichting te doen toekomen. De curator is hiervan op dit moment nog
in afw achting.

Toelichting

22-01-2021
3

Ondanks het feit dat de curator zijn e-mailbericht op 2 december 2020 ook nog
aan de advocaat van het indirect bestuurder heeft verzonden, heeft de curator
nog geen schriftelijke reactie op zijn e-mailbericht d.d. 9 oktober 2020 mogen
ontvangen.

Toelichting

06-05-2021
4

Op dit moment beraadt de curator zich omtrent het verdere vervolg in deze.

Toelichting

06-08-2021
5

De indirect bestuurders zijn inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van
kennelijk onbehoorlijk bestuur c.q. faillissementspauliana. Hieromtrent w ordt
thans overleg gevoerd met de advocaat van de indirect bestuurders.

Toelichting
Het overleg met de advocaat van de indirect bestuurders heeft er uiteindelijk in
geresulteerd dat er overeenstemming is bereikt omtrent een minnelijke
regeling. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is
deze minnelijke regeling door de curator vastgelegd in een overeenkomst,
w elke vaststellingsovereenkomst vervolgens door alle betrokken partijen voor
akkoord is ondertekend.
Kort samengevat is overeengekomen dat de indirect bestuurders van
gefailleerde (in drie tranches) een bedrag ad in totaal € 45.000,-- aan de
boedel zullen betalen. De eerste tranche ad € 21.000,-- is inmiddels op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

Voorts is onder meer in de vaststellingsovereenkomst opgenom
en dat partijen elkaar (na uitvoering van de overeenkomst) finale kw
ijting verlenen van al hetgeen zij over en weer van elkaar gevorderd
hebben of menen nog te vorderen hebben uit welken hoofde en hoe ook
genaamd.
Partijen hebben beoogd en beogen om met het bepaalde in de
vaststellingsovereenkomst een uitputtende en finale regeling te treffen voor al
hun bestaande en toekomstige aanspraken/vorderingen en/of geschillen.

7.6 Paulianeus handelen

05-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

08-07-2020
1

Nog in onderzoek.

In onderzoek

09-10-2020
2

Toelichting
Terzake van een groot aantal aan het indirect bestuur van gefailleerde
uitgekeerde bedragen heeft de curator een standpunt ingenomen. Op dit
moment is de curator nog in afw achting daarop van de zijde van het indirect
bestuur.

In onderzoek

22-01-2021
3

Toelichting
Van de advocaat van het indirect bestuurder heeft de curator op 27 november
2020 een schriftelijke reactie mogen ontvangen. Op dit moment beraadt de
curator zich nog omtrent het verdere vervolg in deze.

In onderzoek

06-05-2021
4

Toelichting
Op dit moment beraadt de curator zich omtrent het verdere vervolg in deze.

Toelichting
Zie de toelichting onder het kopje “onbehoorlijk bestuur”.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-08-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek w orden
in de tw eede verslagperiode voortgezet.

08-07-2020
1

Correspondentie/ overleg met het indirect bestuur van gefailleerde.

09-10-2020
2

De correspondentie/ het overleg met (de advocaat van) het indirect bestuurder
zal w orden voortgezet.

22-01-2021
3

De curator zal naar aanleiding van de schriftelijke reactie van de advocaat van
de indirect bestuurders een nader standpunt innemen en het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Aan de hand daarvan beraadt de
curator zich omtrent het verdere vervolg in deze.

06-05-2021
4

Overleg met de advocaat van de indirect bestuurders.

06-08-2021
5

Toezien op de tijdige, stipte en volledige nakoming van de in de
vaststellingsovereenkomst opgenomen betalingsregeling.

05-11-2021
6

Inmiddels is in het kader van de overeengekomen minnelijke regeling een
bedrag ad in totaal € 33.000,-- op de faillissementsrekening ontvangen. De
curator is thans nog in afw achting van de slotbetaling ad € € 12.000,--, w elke
conform de door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst dient plaats
te vinden op uiterlijk 30 juni 2022.

05-05-2022
7

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de slotbetaling ad in
totaal € 12.000,-- inmiddels eveneens op de faillissementsrekening is
ontvangen. In verband daarmee zal de curator de rechter-commissaris thans
het verzoek doen om een verificatievergadering in te plannen. Om praktische
redenen alsmede omw ille van de snelheid zal de curator de rechtercommissaris thans het verzoek doen om deze verificatievergadering pro
forma te laten plaatsvinden. Na de verificatievergadering zal de curator
vervolgens zo spoedig mogelijk tot definitieve afw ikkeling van het
faillissement overgaan in w elk kader naast volledige uitdeling aan de enige
preferente crediteur ook een gedeeltelijke uitdeling aan de concurrente
crediteuren kan w orden gedaan.

25-07-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Anders dan salaris curator is hiervan (vooralsnog) geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-07-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

08-07-2020
1

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

€ 368,00

09-10-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ad in totaal € 368,-- (uit hoofde van
omzetbelasting 2e kw artaal).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

08-07-2020
1

Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

08-07-2020
1

Nog niet bekend.

Toelichting

09-10-2020
2

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

08-07-2020
1

17

09-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 857.719,71

08-07-2020
1

Toelichting
In het kader van een door haar verstrekte financiering is er ten gunste van
Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat een eerste pandrecht gevestigd op de
debiteuren, inventaris en voorraad. De vordering van Kapitaal op Maat
bedroeg op 11 juni 2020 een bedrag ad € 102.508,34.
Op de inventaris, voorraad, debiteuren is een tw eede pandrecht gevestigd ten
gunste van One Planet Crow d/Stichting Custodian Agent OPC en een eerste
pandrecht op de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Dit in
verband met een destijds door One Planet Crow d/Stichting Custodian Agent
OPC verstrekte financiering. De vordering van One Planet Crow d/ Stichitng
Custodian Agent OPC bedroeg per 9 juni 2020 een bedrag ad € 537.005,21
inclusief rente.

€ 947.803,98

09-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

08-07-2020
1

Zoals het er thans naar uit ziet zal er in onderhavig faillissement naast een
volledige uitdeling aan de enige preferente crediteur voorts nog een beperkte
uitdeling aan de concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan. In verband
daarmee zal de curator de rechter-commissaris het verzoek doen om op korte
termijn een verificatievergadering in te plannen.

05-05-2022
7

In vervolg op hetgeen onder het kopje “w erkzaamheden” onder punt 7 staat
vermeld, zal de curator de rechter-commissaris thans het verzoek doen om
de verificatievergadering pro forma te laten plaatsvinden.

25-07-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteurenpositie.

08-07-2020
1

Zie hiervoor. Afw ikkeling.

05-05-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hiervan is de curator niet gebleken.

08-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode met name richten op het nader in kaart
brengen van de crediteurenpositie. Voorts zal hij in het kader van het algehele
rechtmatigheidsonderzoek onder meer nader onderzoek doen naar de
administratie van gefailleerde.

08-07-2020
1

De komende verslagperiode zal met name het rechtmatigheidsonderzoek
centraal staan.

22-01-2021
3

Met het sluiten van de onder punt 7 bedoelde vaststellingsovereenkomst heeft
de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek gesloten. De curator zal de komende
maanden toezien op de tijdige, stipte en volledige nakoming van de in de
vaststellingsovereenkomst opgenomen betalingsregeling.

05-11-2021
6

Zoals aangegeven onder het kopje ‘w erkzaamheden’ onder punt 7 is de
curator thans nog in afw achting van de slotbetaling ad € 12.000,--, w elke
conform de door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst dient plaats
te vinden op uiterlijk 30 juni 2022. Na ontvangst daarvan zal de curator – na
de thans nog in te plannen verificatievergadering – vervolgens tot definitieve
afw ikkeling van onderhavig faillissement kunnen overgaan.

05-05-2022
7

De curator zal de rechter-commissaris thans het verzoek doen om de
verificatievergadering pro forma te laten plaatsvinden. Na de
verificatievergadering zal de curator vervolgens zo spoedig mogelijk tot
definitieve afw ikkeling van het faillissement overgaan in w elk kader naast
volledige uitdeling aan de enige preferente crediteur ook een gedeeltelijke
uitdeling aan de concurrente crediteuren kan w orden gedaan.

25-07-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-07-2020
1

Naar alle w aarschijnlijkheid binnen nu en 3 á 4 maanden.

05-05-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

08-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

