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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hemels van der Hart B.V.

23-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hemels van der Hart B.V.
Statutair gevestigd te Utrecht
KvK nummer 28058838

23-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van w erkzaamheden, het verlenen van diensten en het geven
van advies op het gebied van reclame, marketing en marktpositionering.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 3.291.000,00

€ -432.000,00

€ 1.861.188,00

2017

€ 2.310.000,00

€ 474.000,00

€ 1.441.768,00

2016

€ 2.251.000,00

€ -442.000,00

€ 1.514.244,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de vastgestelde
jaarstukken.
De financiële gegevens 2017 zijn gebaseerd op de concept jaarstukken, nu er
geen vastgestelde jaarstukken voorhanden zijn.

23-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12
Toelichting
In 2015 had Hemels van der Hart B.V. gemiddeld 24 FT in loondienst. Sinds
2016 is het aantal personeelsleden gradueel teruggelopen tot 10 w erknemers
per datum faillietverklaring.

Boedelsaldo

23-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 13.915,00

23-08-2018
1

€ 125.236,00

01-12-2018
2

€ 52.146,49

08-03-2019
3

€ 52.160,22

12-06-2019
4

€ 52.209,16

11-09-2019
5

€ 53.087,95

11-12-2019
6

€ 52.915,60

11-03-2020
7

€ 57.151,05

10-06-2020
8

€ 57.151,05

01-10-2020
9

Toelichting
Van de bank is bericht ontvangen dat de rentevergoeding ter zake de
boedelrekening is vastgesteld op 0%. Nu er verder geen mutaties hebben
plaatsgevonden op de boedelrekening, is het saldo ongew ijzigd gebleven.
€ 57.151,05

04-01-2021
10

Toelichting
Van de bank is bericht ontvangen dat de rentevergoeding ter zake de
boedelrekening is vastgesteld op 0%. Nu er verder geen mutaties hebben
plaatsgevonden op de boedelrekening, is het saldo ongew ijzigd gebleven.
€ 57.151,05

02-04-2021
11

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen mutaties gew eest en is het
banksaldo ongew ijzigd gebleven.
€ 57.574,55

02-07-2021
12

Verslagperiode
van
24-7-2018
t/m
22-8-2018

23-08-2018
1

van
23-8-2018

01-12-2018
2

t/m
29-11-2018
van
30-11-2018

08-03-2019
3

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

12-06-2019
4

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

11-09-2019
5

t/m
10-9-2019
van
11-11-2019

11-12-2019
6

t/m
10-12-2019
van
11-12-2020

11-03-2020
7

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

10-06-2020
8

t/m
10-1-2021
van
9-6-2020

01-10-2020
9

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

04-01-2021
10

t/m
3-1-2021
van
4-2-2021
t/m
28-3-2021

02-04-2021
11

van
29-3-2021

02-07-2021
12

t/m
29-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

144 uur 48 min

2

124 uur 24 min

3

14 uur 30 min

4

10 uur 18 min

5

13 uur 24 min

6

21 uur 0 min

7

15 uur 42 min

8

17 uur 18 min

9

7 uur 48 min

10

7 uur 0 min

11

19 uur 54 min

12

15 uur 30 min

totaal

411 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze eerste fase is, naast de gebruikelijke w erkzaamheden, met name tijd
besteed aan inventarisatie en afw ikkeling van verschillende
rechtsverhoudingen met leveranciers. Voorts is tijd gestoken in het onderzoek
of een (snelle) doorstart tot de mogelijkheden behoorde en/of het
onderhanden w erk diende te w orden afgew ikkeld

23-08-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is de aandacht met name uit gegaan aan het
afmaken van onderhandenw erk, is de bedrijfsinventaris verkocht door middel
van veiling en is de overige activa (handelsnaam, (een deel van) de
intellectueel eigendomsrechten en het klanten-/relatiebestand inclusief de
bijhorende bedrijfskennis) verkocht en geleverd.

01-12-2018
2

In de afgelopen periode heeft de is de tijd met name besteed aan de verkoop
en levering van de resterende activa en zijn de w erkzaamheden in het kader
van het rechtmatigheidsonderzoek en de oorzaak van het faillissement
aangevangen.

08-03-2019
3

In de afgelopen verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht om tot
verdere afw ikkeling van de activa te komen en is een opzet gemaakt voor de
uit te voeren w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek
en de oorzaak van het faillissement.

12-06-2019
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste bodemzaken verkocht en
geleverd en zijn de w erkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek en de oorzaak van het faillissement voortgezet.

11-09-2019
5

In de afgelopen verslagperiode zijn is het rechtmatigheidsonderzoek en het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortgezet.

11-12-2019
6

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement is een deskundige ingeschakeld. De curator is in
afw achting op het rapport.

11-03-2020
7

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden met betrekking tot de
incasso van de koopsom voor de domeinnamen en het klantenbestand
afgew ikkeld. De curator verw acht het deskundige rapport op korte termijn.

10-06-2020
8

In de afgelopen periode is gebleken dat delen van digitale administratie
onleesbaar zijn dan w el zodanig ongestructureerd w aardoor het op te stellen
deskundige rapport vertraagd is.

01-10-2020
9

Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn de eerste bevindingen van de
deskundige met de curator gedeeld. De curator zal deze op korte termijn met
de deskundige en vervolgens met de bestuurder bespreken.

04-01-2021
10

In de afgelopen verslagperiode zijn de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder besproken.

02-04-2021
11

In de afgelopen verslagperiode is een domeinnaam verkocht en is
aanvullende informatie ontvangen van ABN AMRO en de bestuurder.

02-07-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is op 1 december 1992 opgericht en op 10 december 1992 voor het
eerst ingeschreven in het Handelsregister. Curanda is opgericht onder de
handelsnaam Libac B.V., w elke naam bij akte van 19 maart 2003 is gew ijzigd in
'Hemels van der Hart B.V.'
Met ingang van 4 maart 2003 tot 2 januari 2007 w as bestuurder en enig
aandeelhouder de vennootschap Cato Hemels B.V. van w elke vennootschap de
heer Pieter Hemels enige bestuurder en aandeelhouder is. Sinds 2 januari
2007 is de besloten vennootschap Hemels van der Hart Holding B.V. enig
bestuurder en aandeelhouder, van w elke vennootschap Cato Hemels B.V. enig
bestuurder en aandeelhouder is. De heer Pieter Hemels is middellijk
bestuurder van curanda.

23-08-2018
1

Het gestorte en geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt een bedrag
van €18.000.
Curanda heeft tot doel:
1. Het verrichten van reclame- en direct marketingactiviteiten, het verlenen van
marketing en managementadvies, de in- en verkoop van drukw erk en media,
het adviseren en uitvoeren van automatiseringsprojecten en het verrichten
van database management.
2. Het oprichten van bedrijven ten behoeve van dienstverlening via internet.
3. Het houden, verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectueel
eigendomsrechten in de breedste zin van het w oord.
4. Het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met
en het voeren van directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen)
financieren en stellen van zekerheden voor andere ondernemingen, met name
w aarmee de vennootschap in een groep verbonden is.
5. Het verrichten van alle overige handelingen op industrieel, commercieel of
financieel gebied.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

23-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Curanda is verzekerd tegen alle gebruikelijke bedrijfsrisico's. De lopende
verzekeringen zullen w orden beëindigd.

23-08-2018
1

1.4 Huur
Curanda huurt van de gelieerde vennootschap Landgoed De Viersprong B.V.
het bedrijfspand gelegen aan de Zeisterw eg 82 te W oudenberg, plaatselijk
bekend als 'Landgoed De Viersprong'. De huurprijs per jaar inclusief BTW ,
voorschot servicekosten en doorbelasting erfpachtgelden beloopt een bedrag
van circa €650.000,-. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huur op
27 juli 2018, ex artikel 39 Fw , opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

23-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op eigen aangifte van 20 juli 2018 is bij vonnis van 24 juli 2018 de besloten
vennootschap Hemels van der Hart B.V. failliet verklaard.

23-08-2018
1

Naar het zeggen van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement - kort
samengevat - gelegen in het volgende. Curanda is begonnen als reclame- en
communicatiebureau en is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een
middelgroot kantoor. Door de financiële crisis is het aantal opdrachten op het
gebied van reclame en communicatie teruggelopen en zijn ook de prijzen/
tarieven onder druk komen te staan. In de afgelopen jaren zou meermalen zijn
gereorganiseerd; voor het laatst in 2016. Dat heeft onder meer geleid tot een
gew ijzigde koers ten aanzien van het soort opdrachten (van
reclame/communicatie naar (advies op het gebied) marktpositionering) en is
het personeelsbestand met 75% gekrompen. Hierdoor zijn niet alleen de
kosten verlaagd, maar is ook de verdiencapaciteit verkleind. De kosten voor
huisvesting zijn evenw el gelijk gebleven (aan de situatie voor 2016) en
daarmee onevenredig hoog voor een organisatie van deze omvang.
In de komende periode zal het onderzoek naar de achtergronden van curanda
en de oorzaak van het faillissement w orden aangevangen.
In de komende periode zal het onderzoek naar de achtergronden van curanda
en de oorzaak van het faillissement w orden voortgezet.

01-12-2018
2

In de komende periode zal het onderzoek naar de achtergronden van curanda
en de oorzaak van het faillissement w orden voortgezet.

08-03-2019
3

In de komende periode zal het onderzoek naar de achtergronden van curanda
en de oorzaak van het faillissement w orden voortgezet.

12-06-2019
4

In de komende periode zal het onderzoek naar de achtergronden van curanda
en de oorzaak van het faillissement w orden voortgezet.

11-09-2019
5

Zie verder § 7.8

11-12-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

23-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

23-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-7-2018

10

Met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris d.d. 25
juli 2018 zijn de arbeidsovereenkomsten ex artikel 40 Fw
opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Naast het innemen van aan w erknemers ter beschikking gestelde
bedrijfsmiddelen (zoals een mobiele telefoon of laptop) verw acht de curator
voor nu geen verdere w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

23-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 13.726,01

Kantoorinventaris

€ 6.471,68

kantoorinventaris

€ 21,78

kantoorinventaris

€ 45.820,95

totaal

€ 66.040,42

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit reguliere kantoormeubilair en -uitrusting
inclusief computers ed.

23-08-2018
1

In aanvulling op bovenvermeld verkoopopbrengstoverzicht, dient nog te
w orden opgemerkt dat genoemde bedragen inclusief BTW zijn.

08-03-2019
3

In overleg met ABN AMRO bank, in dit geval in hoedanigheid van
hypotheekhouder van het voormalig bedrijfspand van curanda, is een deel van
de kantoorinventaris niet met de eerder veilingen verkocht. Inmiddels heeft
deze verkoop w el plaatsgevonden. De verkoopopbrengst inclusief bijdrage in
de kosten die de boedel heeft moeten maken in dit verband, beloopt een
bedrag van € 6.471,68 inclusief BTW .

12-06-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aan de Belastingdienst komt het bodemvoorrecht toe. Voor zover de
belastingdienst niet uit het vrije boedelactief kan w orden voldaan, zal de
curator - ex art. 57 lid 3 Fw - de belangen van de Belastingdienst behartigen.

23-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In overleg met de pandhouder zal de kantoorinventaris op korte termijn
w orden getaxeerd w aarna de verkoop van de activa kan plaatsvinden.

23-08-2018
1

Met toestemming van de rechter-commissaris, is in overleg met de bank (die
tevens hypotheekhouder is op het bedrijfspand w aarin curanda w as gevestigd
en w elk pand thans ter verkoop is aangeboden) afgesproken dat een
(beperkt) deel van de inventaris dat dient ter stoffering van het pand tot de
beschikking van de bank en de eigenaar van het pand zal blijven ter
bevordering van de verkoop van het pand. Hiertoe zijn nadere afspraken met
de bank en de eigenaar van het pand gemaakt.

01-12-2018
2

Het voormalig bedrijfspand van curanda is nog niet verkocht en derhalve staan
bovenvermelde zaken nog steeds tot beschikking van de bank. De curator en
de bank staan met elkaar in contact in verband met de stand van zaken.

08-03-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 94.573,20

Onderhanden w erk

€ 18.931,37

totaal

Boedelbijdrage

€ 113.504,57

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk van curanda bestaat uit diverse te uit te voeren
(advies) w erkzaamheden w aartoe door klanten opdracht is verstrekt.

23-08-2018
1

In aanvulling op bovenvermeld verkoopopbrengstoverzicht, dient nog te
w orden opgemerkt dat genoemde bedragen inclusief BTW zijn.

08-03-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie verder §6.

23-08-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 423,50

€ 63,53

Domeinnaam Theoloog.nl
klantenbestand

€ 2.500,00

Diverse domeinnamen

€ 1.000,00

€ 150,00

totaal

€ 3.923,50

€ 213,53

Toelichting andere activa
Curanda heeft de gebruiksrechten met betrekking tot een grote hoeveelheid
domeinnamen. Deze domeinnamen zouden zijn verpand aan een derde/
geldlener (zie §5).

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de registratie
aanvangen, de rechtsgeldigheid van de ingeroepen verpanding en zich
concentreren op de verkoop van deze domeinnamen.

23-08-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is verkochte: de handelsnaam, klanten/relatiebestand inclusief bijhorende bedrijfskennis, de merkrechten en een deel
van de domeinnamen. Zie verder §6.4.

01-12-2018
2

Onderdeel van de verkoop w as ook betaling van een percentage (10%) over
eventuele opdrachten die uit het klantenbestand zouden voortkomen in de
periode november en december 2018. De curator is in afw achting op een
opgaaf of hiervan sprak is (gew eest) en verw acht op korte termijn betaling van
de koopsom.

08-03-2019
3

De verkoop van het klantenbestand heeft niet tot aanvullende opdrachten
geleid en aan de koper is een factuur toegestuurd. De curator is in afw achting
op de betaling. In de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden
met de pandhouder op de domeinnamen ten einde te bezien hoe verkoop
hiervan zo snel als mogelijk kan w orden afgew ikkeld.

12-06-2019
4

Ondanks toezegging tot betaling door koper, heeft dit nog niet
plaatsgevonden. De curator zal hierop verder actie ondernemen. Met de
pandhouder op de domeinnamen w ordt gesproken over de executie van het
pandrecht.

11-09-2019
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gepoogd met de pandhouder
tot afspraken te komen aangaande de domeinnamen. Deze w erkzaamheden
zullen in de komende verslagperiode w orden voortgezet en afgew ikkeld.

11-12-2019
6

De koper van de domeinnamen en het klantenbestand heeft tot op heden niet
betaald. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken haar te machtigen
om incassomaatregelen te treffen. De curator heeft de pandhouder van de
domeinnamen een termijn ex artikel 58 lid 1 Fw gesteld om tot afw ikkeling van
haar rechten over te gaan.

11-03-2020
7

De koopsom voor de domeinnamen en het klantenbestand zijn inmiddels
betaald. De curator zal overgaan tot afrekening met de pandhouder op de
domeinnamen.

10-06-2020
8

Daags voor het verval van de rechten met betrekking tot de domeinnaam
theoloog.nl heeft zich een koper voor deze domeinnaam gemeld. De koopsom
is betaald en de domeinnaam is geleverd. De curator zal overgaan tot
afrekening met de pandhouder op de domeinnamen.

02-07-2021
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Diverse handelsdebiteuren

€ 112.656,00

totaal

€ 112.656,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillietverklaring beliepen de vorderingen op handelsdebiteuren een
bedrag van €112.656,- exclusief BTW . Hiervan diende op dat moment nog een
bedrag van circa €11.500,- excl. BTW te w orden gefactureerd. Verder betreft
een bedrag van €7.250,-excl. BTW een voorschot factuur op w erkzaamheden
die per datum faillietverklaring nog niet w aren uitgevoerd. De vorderingen op
derden zijn verpand aan ABN AMRO Bank. Zie verder §5.

23-08-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nu ABN AMRO Bank reeds voor datum faillietverklaring haar pandrecht
openbaar heeft gemaakt, lopen die incassow erkzaamheden via een door de
bank ingeschakelde derde. Met de bank w ordt overleg gevoerd terzake de
vraag w elke vorderingen w el of niet in de boedel vallen gelet op de datum van
de laatste verpanding, de voorschotnota(s) en de nog te voltooien
w erkzaamheden. Zie §5.

23-08-2018
1

Ter voorkoming van onduidelijkheid over de omvang van het
onderhandenw erk, is met de bank afgesproken dat alle vorderingen op derden
die voortvloeien uit op datum faillietverklaring voltooide (deel)w erkzaamheden
separaat w orden gefactureerd, hetgeen inmiddels ook heeft plaatsgevonden.

01-12-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 782.433,40
Toelichting vordering van bank(en)
Op 17 december 2008 is tussen onder meer curanda, Hemels van der Hart
Holding B.V. en ABN AMRO Bank (hierna "de bank") een kredietovereenkomst
gesloten op grond w aarvan een rekening-courant faciliteit van €800.000,- is
toegestaan. Voorzover bekend houdt curanda geen rekeningen bij andere
banken.
Curanda heeft verder op 13 april 2016 een geldleningsovereenkomst gesloten
met een derde (de geldlener) ter zake een geldlening ter grootte van een
bedrag van € 400.000,-. Hemels van der Hart Holding B.V. is hoofdelijk
medeschuldenaar van deze geldlening. Aflossing van de geldlening zou op 1
januari 2018 aanvangen in termijnen van € 50.000,-. Niet staat vermeld in de
overeenkomst w elke periode in de tijd de aflossingstermijnen beslaan.

23-08-2018
1

5.2 Leasecontracten
Tussen curanda en de volgende ondernemingen bestaat een
leaseovereenkomst:
1. Met Multilease terzake 3 auto's. Deze auto's zijn geretourneerd, de laatste
op 8 augustus 2018.
2. Met Dutch Lease terzake 4 auto's. Drie auto's zijn geretourneerd, de laatste
op 1 augustus 2018. 1 auto is overgenomen door een w erknemer.
3. MisterGreen Electric Lease terzake 2 auto's. Deze auto's zijn geretourneerd
op 23 juli 2018.
4. Met BNP Paribas terzake 3 'multifunctional copier/printers'. De curator is in
overleg met BNP Paribas omtrent het ophalen van de printers.

23-08-2018
1

Alle w erkzaamheden ter zake zijn afgew ikkeld.

01-12-2018
2

Met betrekking tot de 3 geleasete 'multifunctional copier/printers', is in de
afgelopen verslagperiode gebleken dat de lessor 'afstand' van haar
eigendomsrecht ter zake 2 van deze printers zou hebben gedaan en deze
printers w eigert op te halen. In verband met het feit dat het voormalig
bedrijfspand is verkocht en diende te w orden geleverd aan de koper, is
discussie met de lessor en de voormalig verhuurder ontstaan en heeft de
curator in het belang van de boedel (w aarde van de printers v.s. het risico op
schade en de kosten voor het verw ijderen van deze printers uit het
bedrijfspand) nadere afspraken over de afw ikkeling hiervan gemaakt met de
bestuurder van curanda en de verhuurder (w elke partijen aan elkaar gelieerd
zijn).

11-09-2019
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de bank vermeld onder 5.1 zijn de volgende zekerheidsrechten verleend:
- een 1e pandrecht op vorderingen op derden;
- een 1e pandrecht op de bedrijfsinventaris.

23-08-2018
1

Aan de geldlener vermeld onder 5.1 zouden de volgende zekerheidsrechten
zijn verleend:
- een 1e pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten van curanda;
- een 2e pandrecht op vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder 5.1 en 5.3.

23-08-2018
1

Ter voorkoming van onduidelijkheid over de omvang van het
onderhandenw erk, is met de bank afgesproken dat alle vorderingen op derden
die voortvloeien uit op datum faillietverklaring voltooide (deel)w erkzaamheden
separaat w orden gefactureerd, hetgeen inmiddels ook heeft plaatsgevonden.
In overleg met de geldlener onder 5.1 is voor een bedrag van € 1.000,- te
vermeerderen met 5% over de in de maanden november en december 2018 te
realiseren bruto omzet, de merk- en (een deel van de) domeinnamen verkocht
en zal de curator te dier zake tot oneigenlijke lossing overgaan.

01-12-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voorzover bekend, niet van toepassing.

23-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Voorzover bekend, niet van toepassing.

23-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is dienaangaande in overleg met de bank.
€ 150,00
Toelichting
Met de geldlener onder 5.1 is een boedelbijdrage van 15% afgesproken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-08-2018
1

01-12-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal de curator :
- met de bank verder overleggen terzake de w ijze van afw ikkeling van de
verschillende zekerheidsrechten en de voorw aarden w aaronder;
- verder onderzoek doen naar de rechtsverhouding met de geldlener en
eventuele aflossingen die hebben plaatsgevonden, alsmede de verleende
pandrechten;
- tot afw ikkeling van alle rechtsverhoudingen met derden-rechthebbenden van
w ie curanda nog eigendommen onder zich heeft.

23-08-2018
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich verder concentreren op het
tot afw ikkeling komen met de zekerheidsgerechtigden en verder onderzoek
doen naar de rechtsverhouding met de geldlener en eventuele aflossingen die
hebben plaatsgevonden, alsmede de verleende pandrechten.

01-12-2018
2

In de komende verslagperiode zal de curator afrekenen met de
pandhouder/geldlener, als hierboven vermeld en zich verder concentreren op
het onderzoek naar de (rechtmatigheidsaspecten aangaande de)
rechtsverhouding met de geldlener en eventuele aflossingen die hebben
plaatsgevonden, alsmede de verleende pandrechten.

08-03-2019
3

De w erkzaamheden en het onderzoek voormeld zullen in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

12-06-2019
4

Tot afw ikkeling komen terzake de onder 5.2 vermelde printers.

11-09-2019
5

Tot afw ikkeling komen van de w erkzaamheden m.b.t. de printers en de
domeinnamen.

11-12-2019
6

De w erkzaamheden met betrekking tot de printers zijn afgew ikkeld. De curator
zal tot afrekening met de pandhouder overgaan met betrekking tot de
verkochte domeinnamen en zich beraden hoe de resterende domeinnamen af
te w ikkelen.

10-06-2020
8

De vordering van ABN AMRO op curanda is voldaan middels afw ikkeling van de
(hoofdelijke) vordering van ABN AMRO op o.a. Hemels van der Hart Holding B.V.

02-04-2021
11

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de w ijze w aarop de
vordering van ABN AMRO op curanda is voldaan en de consequenties hiervan
voor de (door curanda verpande) vorderingen op derden. Te dier zake is
aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder en van ABN AMRO. Met
de overige belanghebbenden hierbij zal in de komende verslagperiode
hierover w orden gesproken. Verder zal de boedel in de komende
verslagperiode afrekenen met de pandhouder op de intellectueel
eigendomsrechten van curanda.

02-07-2021
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt na datum faillietverklaring
het onderhanden w erk afgew ikkeld.

23-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Met betrekking tot na datum faillietverklaring verrichte w erkzaamheden is tot
nu toe voor een totaalbedrag van € 21.175,- inclusief BTW aan betalingen
ontvangen en voor een totaalbedrag van € 7.260,- inclusief BTW aan
boedelkosten, ter uitvoering van genoemd w erkzaamheden, betaald.

23-08-2018
1

Met het uitvoeren en voltooien van de opdrachten die curanda onderhanden
had, is een netto omzet van €114.433,57 inclusief BTW gerealiseerd.
Voor het uitvoeren van deze w erkzaamheden is voor een totaalbedrag van
€37.798,74 inclusief BTW aan diensten van derden ingekocht en is een
totaalbedrag van €1,711,24 inclusief btw aan algemene kosten gemaakt.
Het resultaat van de voortzetting beloopt thans een totaalbedrag van
€74.923,54 inclusief btw .
Alle bedragen voormeld zijn inmiddels ontvangen cq. betaald.

01-12-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de komende verslagperiode zal de curator zich concentreren op de
afw ikkeling van het onderhanden w erk, de incasso van de facturen voor deze
w erkzaamheden en betaling van eventuele boedelkosten ter uitvoering van
deze w erkzaamheden.

23-08-2018
1

Ter zake de algemene kosten is de curator nog in afw achting van de
afrekening van een aantal boedelcrediteuren.

01-12-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De boedel van curanda bestaat, naast de bedrijfsinventaris, handelsnaam en
overige intellectueel eigendomsrechten uit een klantenbestand en de daarbij
horende bedrijfskennis.

23-08-2018
1

6.5 Verantwoording
In de afgelopen verslagperiode is klanten-/relatiebestand inclusief de
bijhorende bedrijfskennis, de handelsnaam en de merk- en de domeinnamen
refererend aan de handelsnaam van curanda verkocht en geleverd.

6.6 Opbrengst

01-12-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 3.500,00

01-12-2018
2

Toelichting
De verkoopopbrengst is als volgt opgebouw d:
I. € 2.500,- te vermeerderen met 10% over de in de maanden november en
december 2018 te realiseren bruto omzet. Dit deel van de verkoopopbrengst
valt toe aan de boedel.
II. € 1.000,- te vermeerderen met 5% over de in de maanden november en
december 2018 te realiseren bruto omzet. Dit deel van de verkoopopbrengst
valt toe aan de pandhouder van de merk- en domeinnamen voormeld.

6.7 Boedelbijdrage
€ 150,00

01-12-2018
2

Toelichting
Een boedelbijdrage van 15% zal w orden betaald door de pandhouder. De
hoogte van de definitieve boedelbijdrage is afhankelijk van de te realiseren
omzet door koper.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is op dit moment met partijen in gesprek om te bezien of een
doorstart tot de mogelijkheden behoort dan w el of de boedel in delen zal
w orden verkocht.

23-08-2018
1

Betaling van de koopsom zal eind januari 2019 plaatsvinden. De curator zal op
deze betaling toezien en vervolgens tot afrekening (oneigenlijke lossing) met
pandhouder overgaan.

01-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden
aangevangen.

23-08-2018
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

08-03-2019
3

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

12-06-2019
4

De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

11-09-2019
5

Zie verder § 7.8

11-12-2019
6

Naar aanleiding van het in opdracht van de curator uitgevoerde

02-04-2021

deskundigenonderzoek zijn geen aanw ijzingen naar voren komen dat de
boekhouding van curanda niet zou voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

11

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn te laat gedeponeerd. De (voorlopige)
jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd.

23-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden
aangevangen.

23-08-2018
1

Het onderzoek is inmiddels aangevangen en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

01-12-2018
2

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

08-03-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden
aangevangen.

23-08-2018
1

Het onderzoek is inmiddels aangevangen en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

01-12-2018
2

Gelet op de datum van oprichting van curanda, is een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting verjaard.

08-03-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden
aangevangen.

Toelichting
Het onderzoek is inmiddels aangevangen en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

Toelichting
De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

Toelichting
Zie verder § 7.8

23-08-2018
1

01-12-2018
2

08-03-2019
3

12-06-2019
4

11-09-2019
5

11-12-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden
aangevangen.

Toelichting
Het onderzoek is inmiddels aangevangen en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.
In onderzoek

23-08-2018
1

01-12-2018
2

11-09-2019
5

Toelichting
De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.
In onderzoek
Toelichting
Zie verder § 7.8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-12-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

08-03-2019
3

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar w orden voortgezet.

12-06-2019
4

De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

11-09-2019
5

Zie verder § 7.8

11-12-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de verschillende onderzoeken
aanvangen.

23-08-2018
1

in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de verschillende
rechtmatigheidsvraagstukken w orden voortgezet.

01-12-2018
2

in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de verschillende
rechtmatigheidsvraagstukken w orden voortgezet.

08-03-2019
3

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de verschillende
rechtmatigheidsvraagstukken w orden voortgezet.

12-06-2019
4

De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

11-09-2019
5

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een deskundige
ingeschakeld ter analyse van de administratie en de bevindingen van de
curator. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode
af te w ikkelen.

11-12-2019
6

De curator is in afw achting op de rapportage van de deskundige, w elk rapport
op korte termijn w ordt verw acht.

11-03-2020
7

De curator is in afw achting op de rapportage van de deskundige, w elk rapport
op korte termijn w ordt verw acht.

10-06-2020
8

In de afgelopen periode is gebleken dat delen van digitale administratie
onleesbaar zijn dan w el zodanig ongestructureerd w aardoor het op te stellen
deskundige rapport vertraagd is. De curator is een onderzoek gestart naar de
oorzaak hiervan en of op alternatieve w ijze deze informatie w el kan w orden
verkregen of kan w orden hersteld.

01-10-2020
9

De deskundige heeft de relevante informatie op alternatieve w ijze w eten te
raadplegen. De eerste bevindingen zijn door de deskundige met de curator
gedeeld. De curator zal in overleg treden met de deskundige om te bezien
w elke aspecten al dan niet voor nader onderzoek in aanmerking komen en zal
haar bevindingen met de bestuurder delen.

04-01-2021
10

In de afgelopen verslagperiode zijn de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder besproken. Aan de bestuurder is
de gelegenheid geboden om aanvullende informatie aan te reiken. De curator
verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek volledig te kunnen
voltooien.

02-04-2021
11

Van de bestuurder is nog niet alle aanvullende informatie ontvangen. De
curator verw acht deze op korte termijn te ontvangen.

02-07-2021
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 93,78

23-08-2018
1

Toelichting
Claimsagent: € 93,78
€ 163,35

01-12-2018
2

Toelichting
Claimsagent: € 163,35
€ 169,40

08-03-2019
3

€ 172,43

11-09-2019
5

€ 84.236,17

11-12-2019
6

Toelichting
Claimsagent: € 172,43
UW V: € 84.063,74
€ 85.853,39

11-03-2020
7

Toelichting
Claimsagent: € 172,43
UW V: € 85.680,96

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 118.981,00

23-08-2018
1

01-12-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 39.750,09

8.4 Andere pref. crediteuren

23-08-2018
1

01-12-2018
2

11-12-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

23-08-2018
1

01-12-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

23-08-2018
1

49

01-12-2018
2

51

08-03-2019
3

52

11-12-2019
6

53

11-03-2020
7

54

01-10-2020
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.184.270,45

23-08-2018
1

€ 1.515.368,04

01-12-2018
2

€ 1.530.705,87

08-03-2019
3

Toelichting
Door de bank is een vordering ten bedrage van € 782.433,40 ter verificatie
ingediend.
€ 1.422.621,21

11-12-2019
6

€ 1.440.697,60

11-03-2020
7

€ 766.406,86

02-04-2021
11

Toelichting
De vordering van ABN AMRO is afgew ikkeld; zie verder paragraaf 5.9.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In deze fase nog onbekend.

23-08-2018
1

In deze fase nog onbekend.

01-12-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende periode zal het inventariseren van de crediteuren w orden
voortgezet.

23-08-2018
1

In de komende periode zal het inventariseren van de crediteuren w orden
voortgezet.

01-12-2018
2

In de komende periode zal het inventariseren van de crediteuren w orden
voortgezet.

12-06-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

23-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

23-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

23-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

23-08-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode concentreren op de volgende
onderw erpen:
- afw ikkelen van het onderhanden w erk
- tot afspraken komen met (evenutele) zekerheidsgerechtigden;
- de verkoop van activa al dan niet middels een integrale doorstart;
- aanvangen het onderzoek naar de rechtsverhouding en aflossing van diverse
geldleners dan w el betalingen aan betrokken partijen;
- aanvangen met het rechtsmatigheidsonderzoek.

23-08-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode concentreren op de volgende
onderw erpen:
- het te gelde maken van de resterende domeinnamen en verkoop van de
resterende activa;
- tot afrekening komen met de koper van de handelsnaam,
klanten/relatiebestand en bedrijfskennis;
- voortzetting van het onderzoek naar de rechtsverhouding en geldstromen
met de diverse geldleners en bij curanda betrokken partijen;
- overleg met zekerheidsgerechtigden ter zake voortgang van de
incassow erkzaamheden en afw ikkeling van de overige zekerheidsposities;
- voortzetting van het rechtsmatigheidsonderzoek.

01-12-2018
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
voortzetten:
- verkoop van de resterende activa en afw ikkeling daarvan met de bank;
- tot afrekening komen met de koper van domeinnaam en
klanten/relatiebestand
- het onderzoek naar de rechtsverhouding en geldstromen met de diverse
geldleners en bij curanda betrokken partijen;
- voortzetting van het rechtsmatigheidsonderzoek.

08-03-2019
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
voortzetten:
- verkoop van de resterende domeinnamen activa;
- het onderzoek naar de rechtsverhouding en geldstromen met de diverse
geldleners en bij curanda betrokken partijen;
- voortzetting van het rechtsmatigheidsonderzoek en de oorzaak van het
faillissement.

12-06-2019
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
voortzetten:
- executie/verkoop van de resterende domeinnamen;
- voortzetting van het rechtsmatigheidsonderzoek en de oorzaak van het
faillissement;
- nog openstaande vorderingen in het faillissement innen.

11-09-2019
5

De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te w ikkelen.

11-12-2019
6

De volgende w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode zal w orden
afgerond: het rechtmatigheidsonderzoek, tot afw ikkeling komen met de
pandhouder met betrekking tot de verpande domeinnamen en incasso van de
koopsom van een aantal domeinnamen en het klantenbestand.

11-03-2020
7

De volgende w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode zal w orden
afgerond: het rechtmatigheidsonderzoek en tot afw ikkeling komen met de
pandhouder met betrekking tot de resterende domeinnamen.

10-06-2020
8

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek en de positie van de pandhouder af te ronden.

01-10-2020
9

De curator zal in de komende periode, in overleg met de deskundige, verder
beoordelen of en w elke aspecten op korte termijn nader zullen w orden
onderzocht. Voorts zullen de bevindingen met de bestuurder w orden gedeeld.

04-01-2021
10

In de komende verslagperiode verw acht de curator de door de bestuurder aan
te reiken aanvullende informatie te ontvangen. Het vervolg van de
w erkzaamheden zal hiervan afhankelijk zijn.

02-04-2021
11

De curator verw acht op korte termijn de resterende aanvullende informatie te
ontvangen van de bestuurder. Verder zal de curator met alle
belanghebbenden bij de nog openstaande vorderingen van curanda op
derden spreken. Tot slot zal de boedel in de komende verslagperiode
afrekenen met de pandhouder op de intellectueel eigendomsrechten van
curanda.

02-07-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

23-08-2018
1

Nog onbekend.

01-12-2018
2

Nog onbekend.

08-03-2019
3

Nog onbekend.

12-06-2019
4

Nog onbekend.

11-09-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021

02-07-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Zie §10.1

23-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

