Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
16-09-2022
F.16/19/605
NL:TZ:0000123335:F001
10-12-2019

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
MotoZoom at Home B.V.

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
MotoZoom at Home B.V.

10-01-2020
1

Statutair gevestigd te Utrecht
feitelijk gevestigd:
Savannahw eg 43
3542 AW Utrecht
KvK.nr. 30222404

Activiteiten onderneming
De onderneming verkocht als w ebshop motorkleding en motortoebehoren en
accessoires.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 784.777,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 20.996,00

€ 667.309,00

Toelichting financiële gegevens

10-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Voor 2017 w aren de cijfers als volgt:

10-01-2020
1

omzet: € 603.777
w inst: € 17.387
balanstotaal: € 738.999
De w ijziging in het balanstotaal w ordt vooral veroorzaakt door een forse
afname van de liquide middelen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

10-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-01-2020
1

€ 19.710,14

08-04-2020
2

Toelichting
Inmiddels is ook 1/4e deel van de verkoopopbrengst van de activa op de
boedelrekening van dit faillissement overgemaakt, maar hiervan is nog geen
afschrift beschikbaar.

€ 22.961,14

02-09-2020
3

Toelichting
Op 23 juli jl. is op de boedelrekening nog een bedrag in het kader van de W tl
bijgeschreven. Het laatste afschrift van de boedelrekening treft u bijgaand
aan.

€ 22.961,14

09-12-2020
4

Toelichting
Er zijn geen w ijziging in het boedelsaldo t.o.v. het vorige verslag

€ 22.961,14

10-06-2021
6

Toelichting
Het boedelsaldo is gelijk gebleven

Verslagperiode
van
10-12-2019
t/m
9-1-2020

10-01-2020
1

van
10-1-2020

08-04-2020
2

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

02-09-2020
3

t/m
1-9-2020
van
8-11-2020

09-12-2020
4

t/m
8-9-2020
van
9-11-2020

12-03-2021
5

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

10-06-2021
6

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

10-09-2021
7

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

16-12-2021
8

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
9

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022

16-06-2022
10

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022
t/m
15-9-2022

16-09-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 33 min

2

10 uur 3 min

3

3 uur 51 min

4

0 uur 42 min

5

0 uur 45 min

6

0 uur 51 min

7

0 uur 18 min

8

1 uur 12 min

9

0 uur 30 min

10

0 uur 30 min

11

0 uur 21 min

totaal

43 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit faillissement is onderdeel van een cluster van (vooralsnog) vier
faillissementen.
De bestede tijd w ordt zoveel mogelijk toegew ezen aan het faillissement
w aarop deze betrekking heeft. Voor zover het meerdere faillissementen uit het
cluster betreft, w ordt deze verdeeld.

10-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van curanda w erd feitelijk gevoerd door de heren R. van der Voort
en G. Hierink

10-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De directie geeft aan dat er geen procedures lopen. Tot op heden is niet
gebleken dat deze mededeling onjuist is.

10-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Deze zijn c.q. w orden beëindigd vanw ege het faillissement.

10-01-2020
1

1.4 Huur
Curanda huurde geen pand. Fysiek w erden de activiteiten uitgevoerd in
Utrecht vanuit de door de zustermaatschappij (MotoZoom at Utrecht B.V.)
gehuurde locatie.

10-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directie geeft aan dat het faillissement is veroorzaakt door teruglopende
verkopen, mede ten gevolge van het feit dat er "prijsvechters" in de markt zijn
gekomen. Bovendien heeft de huisbankier de kredietverstrekking opgezegd,
zodat er, aldus de directeuren, geen andere keuze w as dan het faillissement
aan te vragen. Opvallend is dat het faillissement de holding die boven de
w erkmaatschappijen "hangt" (At the Top B.V.) niet is aangevraagd. Omdat een
aantal activa in deze holding blijkt te zijn ondergebracht, compliceert dit de
afw ikkeling.

10-01-2020
1

Het faillissement van At the Top B.V. is inmiddels ook uitgesproken en kon de
activatransactie w orden afgew ikkeld.

08-04-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

10-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

10-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-12-2019

6

na verkregen toestemming

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Het ontslag is gemeld bij het UW V en er is een intake gehouden. Het w achten
is thans op de indiening van een vordering door het UW V. W anneer er een
doorstart c.q. activatransactie tot stand komt, kan een deel van het personeel
w ellicht bij de betreffende partij in dienst treden.

10-01-2020
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. Overigens lijken de
personeelskw esties afgew ikkeld.

08-04-2020
2

Het UW V heeft inmiddels haar vordering ingediend

02-09-2020
3

Dit punt is afgerond.

09-12-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda is in feite een w ebshop en heeft geen (im)materiële activa op haar
balans staan.

10-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing bij gebrek aan materiële activa.

10-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
In dit faillissement zijn er formeel geen activa. De gedeponeerde handelsnaam
MotoZoom is ondergebracht in de holding. Bezien moet w orden of dit
rechtmatig is gebeurd en of er door de boedel aanspraak kan w orden gemaakt
op deze naam c.q. deze kan w orden verkocht.

10-01-2020
1

Inmiddels heeft er een activatransactie plaatsgevonden. Aan de boedel kw am
ter zake een bedrag van € 55.000 toe, dat na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, in gelijke delen is verdeeld tussen de boedels van de
faillissementen van At the Top B.V., MotoZoom at Home B.V., MotoZoom at
Amsterdam B.V. en MotoZoom at Utrecht B.V.

08-04-2020
2

Hiermee is dit punt afgew ikkeld.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Op de balans staat per ultimo 2018 een fors
bedrag aan kortlopende vorderingen

€ 625.874,00

totaal

€ 625.874,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen zijn, voor zover deze thans nog bestaan, verpand aan de
bank. Gelet op de omvang van de vorderingen is op voorhand niet te
verw achten dat het voor de boedel batig is de incasso hiervan ter hand te
nemen. De directeuren geven overigens aan dat er op de faillissementsdatum
nauw elijks nog vorderingen w aren. In hoeverre dit klopt zal moeten blijken.

10-01-2020
1

Er komt, ondanks herhaald verzoek, vrijw el geen nadere informatie van de
kant van de directe.
Directeur Hierink is in februari jl. getroffen door een herseninfarct. Directeur
Van der Voort stelt een burn-out te hebben. De boedel blijft trachten de
benodigde informatie te verkrijgen. Mocht dit niet lukken dan zal w orden
bezien of er reden is de heren op te roepen voor een verhoor.

08-04-2020
2

Er is nog w at informatie gekomen. Deze is doorgespeeld aan de bank. Voor de
boedel is er geen belang veel w erk te besteden aan dit punt omdat er
vanw ege de verpanding aan de bank geen activa mee kunnen w orden
vergaard.

09-12-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog laat de boedel het aan de bank om de eventuele incasso van de
verpande vorderingen ter hand te (laten) nemen.

10-01-2020
1

De informatie die beschikbaar is, is aan de bank verstrekt.

08-04-2020
2

Dit punt is voor de boedel afgerond.

10-06-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 941.591,77
Toelichting vordering van bank(en)

10-01-2020
1

Dit betreft de vordering van de ING Bank op alle vennootschappen in dit
cluster, w aarvoor ook de (nog) niet-gefailleerde holding At the Top B.V.
hoofdelijk aansprakelijk is.

Toelichting vordering van bank(en)

08-04-2020
2

De bank heeft uit de verkoopopbrengst van de activa een bedrag boven de €
200.000 ontvangen. De vordering van de bank moet met dit bedrag w orden
verminderd. Daarnaast moet w orden afgew acht w at de bank na uitw inning van
de andere zekerheden nog ontvangt.

5.2 Leasecontracten
Volgens de directie zijn er geen leasecontracten.

10-01-2020
1

Er is niet gebleken van leasecontracten.

08-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op alle voorraden, inventaris en vorderingen. De
directeuren zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank geldt voor w at betreft haar pandrechten als separatist.

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een overzicht w aaruit blijkt op w elk deel van de voorraad een geldig
eigendomsvoorbehoud rust. W aar dit aan de orde is, w ordt bevorderd dat de
leveranciers hun zaken zo spoedig mogelijk komen ophalen.

10-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-01-2020
1

Met de bank is overeengekomen dat de boedel, w anneer de voorraad w aarop
geen eigendomsvoorbehoud rust verkocht w ordt, een percentage op grond
van de separatistenregeling ontvangt als boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank is goed overleg vanw ege de uitw inning van de zekerheden, mede
omdat een deel van de activa is ondergebracht in de niet-gefailleerde holding
At the Top B.V.
Het streven is om op zo kort mogelijke termijn te bereiken dat deze goederen
w orden vrijgegeven zodat er tot aan activatransactie c.q. doorstart kan
w orden gekomen.

10-01-2020
1

De bank heeft uiteindelijk het faillissement van At the Top B.V. aangevraagd
met medew erking van de belastingdienst. Dit is ook uitgesproken w aarna de
activa verkocht konden w orden.

08-04-2020
2

Het is nog niet bekend in hoeverre de bank er in slaagt betalingen van
debiteuren te ontvangen. De bank is verzocht daar inlichtingen over te
verstrekken. Gelet op de hoogte van de vordering van de bank, valt niet te
verw achten dat de bank uiteindelijk voldaan kan w orden.

09-12-2020
4

De incasso door de bank loopt nog. Het w achten is op een correctie van de
vordering van de bank vanw ege de geïncasseerde debiteuren.

12-03-2021
5

De bank is verzocht op te geven w at de incasso van de debiteuren tot nu toe
heeft opgeleverd.

10-06-2021
6

De bank heeft tot op heden geen opgave gedaan.

10-09-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as feitelijk al voor het faillissement gestopt (eind november
2019). Van voortzetting is dan ook geen sprake.

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er w ordt bezien of er kan w orden doorgestart c.q. een activatransactie kan
plaatsvinden. Dit w ordt bemoeilijk doordat overnamekandidaten ook de
beschikking w illen krijgen over de handelsnaam en de inventaris van de
w inkels in Utrecht en Amsterdam, terw ijl deze zijn ondergebracht in de (nog)
niet gefailleerde holding At the Top B.V.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende w eken zal al het mogelijke w orden gedaan om alsnog tot een
voor de boedel zo gunstig mogelijke transactie te komen. Hierover lopen
onderhandelingen met diverse partijen en de bank.

10-01-2020
1

De activatransactie is afgerond w aarmee dit punt ook is afgew ikkeld.

08-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is in onderzoek.

10-01-2020
1

De directie verstrekt onvoldoende informatie (zie hiervoor bij punt Debiteuren).
Het onderzoek kon derhalve nog niet verder w orden uitgevoerd.

08-04-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd. Of dat in de voorgaande jaren ook
het geval w as, moet blijken.

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit is in onderzoek.

10-01-2020
1

Deze w as niet vereist.

08-04-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit is in onderzoek.

10-01-2020
1

Hier is aan voldaan.

08-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-01-2020
1

Dit is in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-01-2020
1

Dit is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De directie moet nadere informatie verstrekken en blijft daarmee tot op heden
in gebreke. Duidelijk is w el dat er in de periode kort voorafgaande aan het
faillissement andere pinautomaten zijn geplaatst in de w inkels w aardoor de
verkoopopbrengsten zijn omgeleid naar een rekening van een andere partij.
Van die opbrengsten lijken w el de salarissen van het personeel in de maand
voor het faillissement te zijn betaald. Ook de management fee van de directie
is daarvan voldaan en overigens is de besteding niet geheel duidelijk. Dit
behoeft nadere uitleg van de directie.

08-04-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek rechtmatigheid in de ruime zin van het w oord.

10-01-2020

1
De informatie die er komt van de directie blijft mondjesmaat. Voor zover
bekend is de heer Hierink nog steeds niet hersteld van zijn herseninfarct. In de
komende verslag periode zal w orden bezien of men alsnog bereid is nadere
informatie te verstrekken en of er w ellicht een procedure tegen de directie
dient te w orden begonnen.

09-12-2020
4

Vanw ege de ziekte van de heer Hierink en de Corona-maatregelen is er nog
niet verder gesproken met de directie. Het gaat met name om dat deel van de
verkoopopbrengsten dat via pinautomaten naar een rekening is overgeboekt
van een andere vennootschap dat niet gebruikt is ter delging van vorderingen
van crediteuren en/of personeel van de gefailleerde onderneming. De boedel
stelt zich op het standpunt dat in elk geval deze bedragen in de boedel
behoren te vloeien. In de komende verslagperiode is de hoop dat het overleg
met de directeuren hierover kan w orden voortgezet.

12-03-2021
5

De directeuren zijn uitgenodigd op het kantoor van de curator om op korte
termijn te overleggen over de vraag of er een minnelijke oplossing mogelijk is
voor de kw estie rond de omgeleide gelden. W anneer dit niet mogelijk blijkt, zal
w orden beslist of er tegen de directeuren geprocedeerd moet w orden.

10-06-2021
6

De directeuren zijn op kantoor verschenen en hebben inmiddels informatie
verstrekt. Deze w ordt in de komende verslagperiode onderzocht. Vervolgens
zal w orden bezien of er nadere vragen zijn c.q. er een vordering op de
directeuren is.

10-09-2021
7

Inmiddels is de ontvangen informatie onderzocht. Dit leidt ertoe dat er voor
meer dan € 96.000,-- aan gelden die bestemd w aren voor de andere
vennootschappen is gestort op de rekening van At the Top B.V. (met als doel
te voorkomen dat deze gelden door de bank zouden w orden geïncasseerd op
grond van het overeengekomen pandrecht). Daarvan is ruim € 30.000,-betaald aan crediteuren en w erknemers van andere vennootschappen dan At
the Top B.V.
De boedel stelt zich op het standpunt dat de directeuren hiermee onrechtmatig
hebben gehandeld en heeft dit bedrag van hen teruggevorderd. De boedel is
in afw achting van de reactie van de directeuren op de uitgebrachte sommatie.

16-12-2021
8

Er heeft vorige w eek een gesprek met de directeuren plaatsgevonden. Zij zijn
van mening dat er geen sprake is van Paulianeus handelen en/of onbehoorlijk
bestuur.
De informatie die vorige verkregen is, w ordt onderzocht en met de directeuren
is afgesproken dat de boedel binnenkort een definitief standpunt inneemt.
De directeuren hebben aangegeven dat, als de boedel de claim op hen niet w il
laten varen, ze graag in de gelegenheid w orden gesteld te onderzoeken of zij
een voorstel kunnen doen om een procedure te voorkomen.

16-03-2022
9

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de directeuren. Zij betw isten dat
er sprake is van Paulianeus en/of onrechtmatig handelen, maar w illen
desondanks graag onderzoeken of er een minnelijke regeling kan w orden
getroffen. Er is een aanbod gedaan en de boedel is in afw achting van nadere
financiële gegevens teneinde dit aanbod te kunnen beoordelen.

16-06-2022
10

Deze gegevens zullen in de komende verslagperiode komen en dan zal
duidelijk moeten w orden of het aanbod acceptabel is c.q. moet w orden
bijgesteld om een procedure te voorkomen.

De aanvullende gegevens zijn een paar dagen geleden ontvangen en zullen
in de komende maand bekeken w orden.

16-09-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-01-2020
1

Er zijn thans nog geen boedelvorderingen ingediend. In elk geval zal het UW V
een boedelvordering indienen.

€ 23.680,46

02-09-2020
3

Toelichting
Betreft de boedelvordering van het UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.057,00

10-01-2020
1

Toelichting
Dit is de per heden ingediende vordering. Er w ordt nog meer verw acht.

€ 120.839,00

08-04-2020
2

€ 120.839,00

02-09-2020
3

Toelichting
Deze vordering is ongew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag

€ 289.647,00

09-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.917,97

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-09-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

10-01-2020
1

Toelichting
Er w orden nog vrijw el dagelijks vorderingen ingediend, dus dit aantal zal nog
groeien.

34

08-04-2020
2

35

02-09-2020
3

37

10-06-2021
6

38

16-12-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.118,04

10-01-2020
1

€ 957.820,22

08-04-2020
2

Toelichting
Dit is inclusief de (inmiddels w at afgenomen) vordering van de bank.

€ 996.506,68

02-09-2020
3

€ 995.221,78

09-12-2020
4

Toelichting
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds heeft haar vordering verminderd.

€ 995.321,78

10-06-2021
6

€ 1.000.581,73

16-12-2021
8

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is er nog een vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover zijn in dit stadium nog geen mededelingen te doen.

10-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
W aar nodig overleg en correspondentie met crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10-01-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover zijn in dit stadium nog geen mededelingen te doen.

10-01-2020
1

Dit zal mede afhankelijk zijn van de vraag in hoeverre de directie gaat
meew erken met het verstrekken van de benodigde informatie. Zie hiervoor.

08-04-2020
2

Op dit moment is nog geen duidelijkheid te verschaffen over de termijn w aarop
dit faillissement kan w orden afgew ikkeld. Het streven is om in de komende
verslagperiode stappen te zetten.

12-03-2021
5

Naar aanleiding van de thans ontvangen informatie is de verw achting dat er in
de komende verslagperiode duidelijkheid komt over de rechtmatigheidsvraag.

10-09-2021
7

Zie hiervoor bij "rechtmatigheid". Afhankelijk van de reactie van de directeuren
zal moeten w orden bezien of er verdere actie nodig is. W anneer het
gevorderde bedrag betaald w ordt, kunnen de faillissementen uit dit cluster
w orden afgew ikkeld. W anneer er geprocedeerd moet w orden, zal er meer tijd
nodig zijn.

16-12-2021
8

Zoals hiervoor vermeld zal de komende verslagperiode duidelijk w orden of er
een minnelijke regeling kan w orden bereikt met de directeuren of dat er
geprocedeerd moet w orden.

16-03-2022
9

Zie hiervoor bij het punt rechtmatigheid.
De hoop is nog steeds dat er een minnelijke regeling kan w orden getroffen.
Dit zal binnenkort duidelijk w orden.

16-06-2022
10

Bezien moet w orden aan de hand van de ontvangen gegevens of het aanbod
dat is gedaan, passend is in de gegeven omstandigheden.

16-09-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

16-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2020
1

