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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tapperuse B.V. en Tapperuse Nederland B.V.

24-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tapperuse B.V. is
opgericht op 31 mei 2017 en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder het nummer 68877668.

24-12-2019
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tapperuse
Nederland B.V. is opgericht op 6 oktober 2017 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 69776768.
Hierna w orden Tapperuse B.V. en Tapperuse Nederland B.V. tezamen
aangeduid als "gefailleerden".
Gefailleerden zijn statutair gevestigd en kantoorhoudend te (1071 DB)
Amsterdam aan de Paulus Potterstraat 34.

Activiteiten onderneming
Gefailleerden exploiteerden een onderneming die zich toelegde op de
ontw ikkeling van softw are: een applicatie w aarmee gebruikers per minuut
kunnen betalen in de vrijetijdsbranche/sector (bijvoorbeeld in pretparken,
w ellnesscentra en dierentuinen).

Financiële gegevens

24-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -99.105,00

€ 31.199,00

€ -1.903.808,00

€ 380.863,00

2017
2018

€ 1.079,00

Toelichting financiële gegevens
Hierboven zijn de financiële gegevens van Tapperuse B.V. w eergegeven.
Hieronder volgen de gegevens van Tapperuse Nederland B.V.

24-12-2019
1

2018
Omzet: € 4.315,W inst en verlies: - € 931.275,Balanstotaal: € 104.577,2017
Omzet: n.v.t.
W inst en verlies: - € 557,Balanstotaal: € 457,-

Gemiddeld aantal personeelsleden
6
Toelichting
Zow el bij Tapperuse B.V. als bij Tapperuse Nederland B.V. w aren drie
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

24-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 57.472,25

24-12-2019
1

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 57.472,25
Tapperuse Nederland B.V.: € 0,00
€ 82.756,92

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 54.178,36
Tapperuse Nederland B.V.: € 28.578,56
€ 82.757,38

24-06-2020
3

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 54.178,82
Tapperuse Nederland B.V.: 28.578,56
€ 78.750,68

24-09-2020
4

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 52.175,50
Tapperuse Nederland B.V.: 26.575,18
€ 78.865,67

24-03-2021
6

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 52.175,50
Tapperuse Nederland B.V.: 26.690,17
€ 105.368,91
Toelichting
Tapperuse B.V.: € 52.175,50
Tapperuse Nederland B.V.: € 53.193,41
In de afgelopen verslagperiode is inzake het faillissement van Tapperuse
Nederland B.V. het bedrag van € 26.503,24 door Payvision bijgeschreven op
de faillissementsrekening (zie ook onderdeel 3.8 van dit verslag).

Verslagperiode

24-09-2021
8

Verslagperiode
van
26-11-2019

24-12-2019
1

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

24-03-2020
2

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

24-06-2020
3

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

24-09-2020
4

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020

24-12-2020
5

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

24-03-2021
6

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

24-06-2021
7

t/m
20-6-2021
van
21-6-2021
t/m
21-9-2021

Bestede uren

24-09-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

111 uur 54 min

2

39 uur 24 min

3

12 uur 42 min

4

35 uur 42 min

5

23 uur 48 min

6

6 uur 48 min

7

14 uur 12 min

8

11 uur 30 min

totaal

256 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 95 uur en 30 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 16 uur en 24 minuten.

24-12-2019
1

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.:20 uur en 30 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 18 uur en 54 minuten.

24-03-2020
2

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 9 uur en 42 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 3 uur en 0 minuten.

24-06-2020
3

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 21 uur en 0 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 14 uur en 42 minuten.

24-09-2020
4

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 13 uur en 24 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 10 uur en 24 minuten.

24-12-2020
5

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 3 uur en 6 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 3 uur en 42 minuten.

24-03-2021
6

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 7 uur en 0 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 7 uur en 12 minuten.

24-06-2021
7

Bestede uren verslagperiode Tapperuse B.V.: 4 uur en 24 minuten.
Bestede uren verslagperiode Tapperuse Nederland B.V.: 7 uur en 6 minuten.

24-09-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tapperuse B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Tapperuse Nederland
B.V.
Blijkens het aandeelhoudersregister houden 27 partijen aandelen in

24-12-2019
1

Tapperuse B.V.
De heer W .J.M. W itkamp is via zijn management vennootschap enig bestuurder
van Tapperuse B.V. en aldus middellijk bestuurder van gefailleerden. De heer
B. Koop neemt als enige plaats in de door de AVA ingestelde Raad van
Commissarissen van gefailleerden.
W aar hierna over 'de (middellijk) bestuurder' w ordt gesproken, w ordt de heer
W itkamp bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zouden gefailleerden niet betrokken zijn bij
gerechtelijke procedures.

24-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Mogelijk zou er nog een verzekeringsovereenkomst bestaan. De curator
onderzoekt dit.

24-12-2019
1

Hiervan is niet gebleken. Dit punt is afgew ikkeld.

24-03-2020
2

1.4 Huur
Per datum faillissement huurde Tapperuse B.V. het bedrijfspand te (3743 DB)
Baarn aan de W ilheminaw eg 3. De huurovereenkomst is geëindigd op 15
december 2019.

24-12-2019
1

Tapperuse Nederland B.V. maakte tevens gebruik van de kantoorruimtes
aldaar.
De kantoorruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

24-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van de faillissementen heeft de
bestuurder het volgende verklaard:

24-12-2019
1

Het faillissement van Tapperuse B.V. zou zijn veroorzaakt door onder anderen
een dispuut met de eerste applicatieontw ikkelaar en de fouten die daardoor –
ook na de lancering van de applicatie – in de applicatie en het back-end
systeem aanw ezig zouden zijn. Verder zou het verdienmodel onvoldoende
toereikend zijn gew eest om de (opstart)kosten te kunnen voldoen.
Toen een nieuw businessplan w erd opgesteld en gepresenteerd tijdens de
aandeelhoudersvergadering om hierin verandering te brengen, bleken de
aandeelhouders niet unaniem bereid om dit plan te steunen. Daardoor zou de
uitgifte van aandelen niet hebben kunnen plaatsvinden, terw ijl dit een
voorw aarde w as voor externe financiering.
Tw ee van de aandeelhouders, tevens w erkzaam voor gefailleerde op basis van
overeenkomst van opdracht, hebben vervolgens met succes het faillissement
van Tapperuse B.V. aangevraagd.
De curator heeft vervolgens tezamen met de bestuurder de positie van
Tapperuse Nederland B.V. onderzocht. Aangezien w erknemers al vanaf oktober
2019 geen salaris meer zouden hebben ontvangen en er schulden bestonden
terw ijl niet bleek dat deze schulden betaald konden w orden, is door de
bestuurder met medew erking van de curator een eigen aangifte tot
faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Amsterdam voor Tapperuse
Nederland B.V. De Rechtbank Amsterdam heeft dit faillissement op 10
december 2019 eveneens uitgesproken.
De curator heeft - naast de bespreking met de middellijk bestuurder - ook een
bespreking belegd met de aanvragers van het faillissement van Tapperuse B.V.
en zal naar aanleiding van de verklaringen van de bestuurder alsook de
verklaringen van de aandeelhouders onderzoek verrichten naar de oorzaken
en achtergronden van de faillissementen.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

24-03-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

24-12-2020
5

De w erkzaamheden op dit punt w orden ook in de komende verslagperiode
voortgezet.

24-03-2021
6

De curator tracht de w erkzaamheden op dit punt in de komende
verslagperiode af te (kunnen) ronden.

24-06-2021
7

Op dit punt w ordt - om herhaling te voorkomen - verw ezen naar hoofdstuk 7
van dit verslag.

24-09-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

24-12-2019
1

Toelichting
Bij gefailleerden w aren per datum faillissement in totaal zes w erknemers in
dienst. De w erknemers zijn - na machtiging van de rechter-commissaris
daartoe - ontslag aangezegd. Het UW V heeft reeds zorg gedragen voor een
intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

24-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-11-2019

3

W erknemers van Tapperuse B.V.

12-12-2019

3

W erknemers van Tapperuse Nederland B.V.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers, UW V, bestuurder.

24-12-2019
1

De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

24-03-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hebben geen onroerende zaken in eigendom.

24-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

24-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tapperuse B.V. beschikte over kantoorinventaris. De curator heeft deze
inventaris verkocht aan de doorstartende partij. Hierover meer vanaf punt 6.4
en verder van dit verslag.

24-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt. Om herhaling te
voorkomen w ordt verw ezen naar punt 6.4 en verder van dit verslag.

24-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte nog over een voorraad aan promotieartikelen. Deze
artikelen zijn tezamen met de inventaris verkocht.

24-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad verkocht.

24-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill/IE

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerden w aren houders van diverse intellectuele eigendomsrechten, zoals
geregistreerde w oordmerken, tientallen domeinnamen, een geregistreerd
octrooi, handelsnamen, de applicatie, een licentie, de w ebsite en een klantenen relatiebestand.

24-12-2019
1

Tapperuse Nederland B.V.: De curator verw acht nog een betaling van
betaalprovider Payvision. Deze partij houdt nog gelden onder zich die geheel
of gedeeltelijk toekomen aan gefailleerden. Betaling kan pas plaatsvinden
zodra de overeengekomen 'chargebacktermijnen' zijn verlopen. De
standaardtermijn hiervoor is 540 dagen. Het huidige saldo bedraagt €
26.503,00. Het saldo kan door eventuele chargebacks nog w ijzigen.

24-03-2021
6

De curator heeft Payvision verzocht om een opgave van het huidige saldo,
maar is nog in afw achting van een reactie. De curator verw acht dat de gelden gezien de aflopende chargebacktermijn(en) - in de komende verslagperiode
w orden uitbetaald aan de boedel van Tapperuse Nederland B.V. De curator
houdt contact met Payvision hierover.

24-06-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft Payvision het bedrag van € 26.503,24
uitbetaald aan de boedel. Het bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening van Tapperuse Nederland B.V.

24-09-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft alle activa ineens verkocht. Om herhaling te voorkomen w ordt
verw ezen naar punt 6.4 en verder van dit verslag.

24-12-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-09-2020
4

De curator correspondeert met Payvision en monitort de afw ikkeling van het in
punt 3.8 vermelde saldo.

24-03-2021
6

De curator houdt contact met Payvision.

24-06-2021
7

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-09-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Tapperuse B.V. heeft een vordering op Tapperuse Nederland B.V. Verder
hebben gefailleerden geen vorderingen op partijen.

24-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzocht of Tapperuse Nederland B.V. in staat w as de
vordering van Tapperuse B.V. te betalen. Dat bleek niet het geval te zijn. De
w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

24-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerden hielden bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank N.V. Het
creditsaldo van Tapperuse B.V. bedroeg per datum faillissement € 7.472,25.
Het saldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

24-12-2019
1

De curator heeft het creditsaldo van de rekening die Tapperuse Nederland B.V.
aan hield bij de ABN AMRO Bank N.V. tevens opgevraagd. Dit volgt in het
volgende verslag.

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo op de bankrekening die Tapperuse Nederland B.V. aanhield bij
de ABN AMRO Bank N.V. bedroeg € 18.578,56. Het saldo is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

24-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
Per data faillissementen w as geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

24-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niemand heeft zich gemeld met een beroep op een zekerheidsrecht.

5.4 Separatistenpositie

24-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.

24-12-2019
1

5.6 Retentierechten
De voormalig boekhouder heeft zich bij de curator gemeld en zich op het
standpunt gesteld dat de administratie van gefailleerden door hem in retentie
w erd gehouden. De curator heeft zich in reactie hierop op het standpunt
gesteld dat een dergelijk gepretendeerd retentierecht gezien artikel 105b lid 2
van de faillissementsw et niet mogelijk is. De voormalig boekhouder heeft
vervolgens toegezegd de nodige medew erking te zullen verlenen. Dit punt is
daarmee afgerond.

24-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

24-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en de voormalig boekhouder.

24-12-2019
1

De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

24-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

24-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Spoedig na de faillissementsuitspraak van Tapperuse Nederland B.V. heeft de
curator overeenstemming bereikt met een partij die bereid bleek te zijn de
gezamenlijke activa van gefailleerden over te nemen. Enige haast bleek
geboden, mede aangezien een aanzienlijk gedeelte van de activa bestond uit
goodw ill (zie hieronder en onderdeel 3 van dit verslag).

24-12-2019
1

De Koopsom bedroeg € 50.000,- exclusief btw en is als volgt opgebouw d:
- Koopprijs kantoorinventaris Tapperuse B.V. € 5.000,- Koopprijs goodw ill en intellectuele eigendomsrechten Tapperuse B.V €
35.000,- Koopprijs goodw ill en klanten- en relatiebestand en inventaris Tapperuse
Nederland B.V. € 10.000,De koopsommen zijn op 20 december 2019 bijgeschreven op de
faillissementsrekening van Tapperuse B.V.
De koper heeft aan de curator laten w eten dat, hoew el alle activa gezamenlijk
aan haar zijn verkocht, dit vooralsnog niet betekent dat de activiteiten op
dezelfde w ijze integraal w orden voortgezet.

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar punt 6.4 van dit verslag.

6.6 Opbrengst

24-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 50.000,00

24-12-2019
1

Toelichting
De opbrengst bedraagt in totaal € 50.000 en komt voor 4/5e deel (€ 40.000,-)
toe aan Tapperuse B.V. en voor 1/5e deel (€ 10.000,-) toe aan Tapperuse
Nederland B.V.
De koopsommen zijn op 20 december 2019 bijgeschreven op de
faillissementsrekening van Tapperuse B.V.

Toelichting
Het gedeelte van de koopsom van de opbrengst dat toebehoort aan
Tapperuse Nederland B.V. - zoals hierboven beschreven - is met toestemming
van de rechter-commissaris daartoe, bijgeschreven op de
faillissementsrekening van Tapperuse Nederland B.V.

24-03-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft zich ingespannen om de activa integraal, spoedig en onder
voorw aarden in het belang van de boedel, te verkopen.

24-12-2019
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog w erkzaamheden verricht
ter zake van de overdracht van de diverse activa, met name de merken en het
octrooi. De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

24-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding opgevraagd. Een aantal stukken zijn
ontvangen van de bestuurder. De overige administratie w erd digitaal gevoerd.
De curator heeft een externe partij ingeschakeld om de administratie veilig te
stellen.

24-12-2019
1

Het onderzoek naar de deugdelijkheid van de boekhouding loopt en w ordt in
de komende periode voortgezet.

24-06-2020
3

De curator heeft aan de hand van de boekhouding een aantal vragen gesteld
aan de bestuurder. De reactietermijn loopt nog. Na ontvangst van een reactie
w orden de w erkzaamheden voortgezet en w aar mogelijk afgerond.

24-09-2020
4

De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord, w aarna de curator
diverse vervolgvragen heeft gesteld. De bestuurder heeft ook deze vragen in
de afgelopen verslagperiode beantw oord. De curator heeft de beantw oording
in onderzoek.

24-12-2020
5

Het onderzoek is nagenoeg afgerond. De curator verw acht het onderzoek in
de komende verslagperiode af te ronden.

24-03-2021
6

Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De boekhouding is compleet
en voldoet naar de beoordeling van de curator aan de eisen die hieraan
w ettelijk w orden gesteld. Dit punt is afgerond.

24-06-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerden hebben de voorlopige jaarrekeningen over boekjaar 2018
gedeponeerd op 25 november 2019, aldus tijdig.

24-12-2019
1

Gefailleerden hebben geen jaarrekeningen over boekjaar 2017 gedeponeerd,
mogelijk is sprake van een verlengd boekjaar. De curator heeft dit in
onderzoek.
De curator heeft de bestuurder om een toelichting verzocht met betrekking tot
het verlengde boekjaar.

24-09-2020
4

De bestuurder heeft toegelicht en onderbouw d dat op grond van de statuten
van gefailleerden sprake w as van een verlengd boekjaar. De jaarrekening over
het verlengde boekjaar 2017-2018 is tijdig gedeponeerd. Aan de
publicatieplicht is daarmee voldaan. Dit punt is afgerond.

24-12-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van een accountant is niet vereist.

24-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal van Tapperuse B.V. bedraagt € 10.000,-. Het geplaatst
kapitaal van Tapperuse Nederland B.V. bedraagt € 100,-.

24-12-2019
1

De curator heeft nog in onderzoek of door gefailleerden aan de
stortingsverplichting is voldaan.
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Dit punt is afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-09-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur vangt komende
verslagperiode aan.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt en w ordt in de komende
periode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek loopt.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting
De curator tracht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog gecorrespondeerd met
het bestuur en betrokken partijen over de nog bestaande onduidelijkheden.
De bestuurder heeft de laatste onduidelijkheden verhelderd.

7.6 Paulianeus handelen

24-12-2019
1

24-06-2020
3

24-09-2020
4

24-03-2021
6

24-06-2021
7

24-09-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-12-2019
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt komende
verslagperiode aan.
In onderzoek

24-06-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt en w ordt in de komende
periode voortgezet.
In onderzoek

24-09-2020
4

Toelichting
Het onderzoek loopt.
In onderzoek

24-03-2021
6

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.
In onderzoek

24-06-2021
7

Toelichting
De curator tracht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.
Nee
Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar eventueel paulianeuze
rechtshandelingen afgerond. Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-09-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een externe partij ingeschakeld om de boekhouding,
administratie en e-mailboxen van gefailleerden veilig te laten stellen. Naar
aanleiding daarvan zal het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

24-12-2019
1

De curator heeft de bestuurder naar aanleiding van de onderzoeken naar de
diverse rechtmatigheidsaspecten verzocht om een nadere toelichting op een
aantal punten. De reactietermijn loopt nog. Na ontvangst van een reactie
w orden de w erkzaamheden voortgezet.

24-09-2020
4

De bestuurder heeft de gevraagde toelichting verstrekt, w aarna de curator
diverse vervolgvragen heeft gesteld. Ook deze vragen heeft de bestuurder in
de afgelopen verslagperiode beantw oord. De curator heeft de beantw oording
in onderzoek.

24-12-2020
5

De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode nog gecorrespondeerd
met bij gefailleerde betrokken partijen. Naar aanleiding daarvan w ordt het
onderzoek voortgezet en indien mogelijk afgerond.

24-03-2021
6

De curator correspondeert nog met het bestuur.

24-06-2021
7

Ook in de afgelopen verslagperiode is er nog contact gew eest met het
bestuur. De laatste onduidelijkheden zijn verhelderd. De curator rondt deze
w erkzaamheden op korte termijn af.

24-09-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hierboven.

24-12-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt in de komende periode
voortgezet.

24-03-2020
2

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen en w ordt in de komende periode
voortgezet.

24-06-2020
3

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen en w orden in de komende periode
voortgezet. De curator correspondeert met de bestuurder.

24-09-2020
4

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen en w orden in de komende periode
voortgezet.

24-12-2020
5

De onderzoeken w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

24-03-2021
6

De curator tracht de onderzoeken (7.5 en 7.6) in de komende verslagperiode
af te ronden.

24-06-2021
7

De w erkzaamheden w orden in de komende w eken afgerond.

24-09-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tapperuse B.V.: nog niet bekend.
Tapperuse Nederland B.V.: nog niet bekend.
€ 30.287,64

24-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.:
UW V: € 16.001,79
Tapperuse Nederland B.V.:
UW V: € 14.285,85

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tapperuse B.V.: nog niet bekend.
Tapperuse Nederland B.V.: nog niet bekend.
€ 10.147,00

24-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 3.077,Tapperuse Nederland B.V.: € 7.070,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tapperuse B.V.: nog niet bekend.
Tapperuse Nederland B.V.: nog niet bekend.
€ 49.839,28

24-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 22.287,26
Tapperuse Nederland B.V.: 27.552,02

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.476,14
Toelichting
Tapperuse B.V.: € 3.476,14
Tapperuse Nederland B.V.: (nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-03-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

24-12-2019
1

Toelichting
Tapperuse B.V.: 24
Tapperuse Nederland B.V.: nog niet bekend.
32

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.: 15
Tapperuse Nederland B.V.: 17
33

24-12-2020
5

Toelichting
Tapperuse B.V.: 16
33

24-03-2021
6

Toelichting
Tapperuse B.V.: 16
Tapperuse Nederland B.V.: 17
34

24-09-2021
8

Toelichting
Tapperuse B.V.: 16
Tapperuse Nederland B.V.: 18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 99.669,92

24-12-2019
1

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 99.669,92
Tapperuse Nederland B.V.: nog niet bekend.
€ 881.998,15

24-03-2020
2

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 836.140,38
Tapperuse Nederland B.V.: € 45.857,77
€ 882.272,43

24-12-2020
5

Toelichting
Tapperuse B.V.: € 836.414,66
€ 882.272,43
Toelichting
Tapperuse B.V.: € 836.414,66
Tapperuse Nederland B.V.: € 45.857,77

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

24-03-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan nog niets w orden gezegd.

24-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

24-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per datum faillissement zou geen sprake zijn van lopende procedures.

24-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna genoemde w erkzaamheden w orden komende periode gestart of
voortgezet:
- w erkzaamheden/inspanningen t.b.v. de overdracht van de activa aan de
doorstartende partij;
- monitoren veiligstelling administratie;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar de stortingsverplichting;

24-12-2019
1

- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurenadministratie en -communicatie.
De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende verslag periode
voortgezet:

24-03-2020
2

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar de stortingsverplichting;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurenadministratie en -communicatie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslag
periode voortgezet:

24-06-2020
3

- onderzoek naar de deugdelijkheid van de boekhouding;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar de stortingsverplichting;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurenadministratie en -communicatie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

24-09-2020
4

- correspondentie met de bestuurder naar aanleiding van de vragen over de
diverse rechtmatigheidsaspecten;
- crediteurenadministratie en -communicatie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het
voortzetten - en indien mogelijk afronden - van de diverse
rechtmatigheidsonderzoeken.

24-12-2020
5

In de komende verslagperiode tracht de curator de in hoofdstuk 7 genoemde
w erkzaamheden w aar mogelijk af te ronden. Verder houdt de curator contact
met Payvision over de verw achte uitkering aan Tapperuse Nederland B.V.

24-03-2021
6

De curator richt zich met name nog op de genoemde w erkzaamheden in
hoofdstukken 7.5 en 7.6 van dit verslag. Daarnaast w ordt in de komende
periode nog een uitkering verw acht van Payvision.

24-06-2021
7

De curator rondt de laatste w erkzaamheden m.b.t. hoofdstuk 7 van dit
verslag af. Op korte termijn volgt het eindverslag.

24-09-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het eerste verslag. Hierover kan thans nog niets w orden gezegd.

24-12-2019
1

Nog niet bekend.

24-09-2020
4

De faillissementen w orden op korte termijn afgew ikkeld.

24-09-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
24-12-2021

24-09-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2019
1

