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Betreft
Verslagnummer
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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
eTradon B.V.

14-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eTradon B.V.
(hierna: "gefailleerde") is opgericht op 4 augustus 2016. Gefailleerde is
statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd te (3861 PT) Nijkerk aan
het Riddererf 7. Gefailleerde is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder het nummer 6611083.

14-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefaillerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op de verkoop van
elektronische apparatuur, met name gericht op autonavigatiesystemen en
autoradio's. De verkoop vond voornamelijk plaats via een w ebshop.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 597.614,94

€ 36.318,67

€ 101.918,64

2016

€ 121.305,31

€ -26.567,01

€ 14.831,15

Toelichting financiële gegevens

14-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De meer actuele financiële gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder.

14-05-2020
1

De meer actuele gegevens zijn (nog) niet ontvangen.

14-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Per datum faillissement w aren er geen w erknemers in dienst bij gefailleerde.

14-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 1.609,95

14-05-2020
1

€ 1.779,32

14-08-2020
2

€ 5.102,26

13-11-2020
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst en de boedelbijdrage van
de roerende zaken bijgeschreven op de faillissementsrekening. Hierover
meer in hoofdstukken 3 en 5 van dit verslag.

Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
10-5-2020
van
13-8-2020

13-11-2020
3

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

7 uur 18 min

3

8 uur 48 min

totaal

36 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht in 2016. Enig bestuurder van gefailleerde is de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETU Holding B.V. De
heer E. Unver is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van ETU
Holding B.V.

14-05-2020
1

W aar hierna over 'de bestuurder' gesproken w ordt, w ordt de heer Unver als
middellijk bestuurder bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

14-05-2020
1

Gefailleerde is niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

14-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
Hiervan is nog niet gebleken.

14-05-2020
1

Er liepen geen verzekeringen meer.

14-08-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde eerder het bedrijfspand aan het Riddererf 7 te Nijkerk. De
huur w as reeds voor het faillissement geëindigd. Van een lopende
huurovereenkomst w as aldus geen sprake.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, heeft de
bestuurder het volgende verklaard.

14-05-2020
1

In 2016 zou de bestuurder samen met een familielid zijn begonnen met een
eenmanszaak in de verkoop van auto-onderdelen. Zij bestelden bij een
Engelse leverancier en lieten de producten direct bij de klant bezorgen. Omdat
het bedrijf snel groeide, w erd een besloten vennootschap opgericht. Met
gefailleerde w erden ook klanten uit Duitsland bediend.
De bestuurder zou een aantal keer zijn overgestapt van boekhouder naar
verschillende accountants, maar het bleef volgens hem lastig om de
boekhouding bij te houden/correct in kaart te brengen. Uiteindelijk kw am hij in
2019 in contact met een accountant die hem adviseerde om (nadere)
financiering te w erven. Dat is de bestuurder niet gelukt.
Daar kw am volgens de bestuurder bij dat de vaste leverancier in verband met
corona w as gestopt met het leveren van de producten die gefailleerde
verkocht. Deze leverancier stopte later ook met produceren. De inkoop lag
daardoor stil, w aardoor er ook geen verkoop meer plaats kon vinden. De
bestuurder w ilde de schulden niet verder laten oplopen en heeft uiteindelijk
om het eigen faillissement verzocht.
De curator heeft de verklaringen van de bestuurder in onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
en w ordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

14-08-2020
2

De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement. Dit onderzoek kan evenw el niet (volledig) w orden afgerond
in verband met het ontbreken van administratieve stukken en en een deel
van de boekhouding. Gezien het ontbreken van verhaalsmogelijkheden, acht
de curator nader onderzoek niet in het belang van de boedel.

13-11-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Per datum faillissement w as er geen personeel meer in dienst bij gefailleerde.

14-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-05-2020
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er volgens de bestuurder 2
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

14-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.729,00

totaal

€ 2.729,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte per datum faillissement nog over een kantoorinventaris
bestaande uit o.a. verschillende iMac computers. Deze bedrijfsmiddelen lagen
opgeslagen bij de voormalige verhuurder. De curator zal deze zaken te gelde
maken.

14-05-2020
1

De kantoorinventaris is verkocht via een internetveiling voor het bedrag van €
2.729,00. De opbrengst w ordt bijgeschreven op de faillissementsrekening. De
curator monitort dit.

14-08-2020
2

De netto verkoopopbrengst is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

13-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden. De verkoop
van de bodemzaken verloopt via de boedel.

14-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren, vervoeren en op laten
slaan. De bedrijfsmiddelen w orden in de komende verslagperiode te gelde
gemaakt.

14-05-2020
1

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

14-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 9.011,00

€ 1.126,38

totaal

€ 9.011,00

€ 1.126,38

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte per datum faillissement nog over een voorraad
autonavigatiesystemen, autoradio's en andere auto-onderdelen. Deze zaken
zijn verpand aan Bridgefund. De curator kw am - met toestemming van de
rechter-commissaris daartoe - een boedelbijdrage van 12,5% overeen met
Bridgefund voor de verkoop van de voorraad. De voorraad zal in de komende
verslagperiode w orden verkocht.

14-05-2020
1

De voorraad is reeds ter internetveiling aangeboden. Een gedeelte is verkocht.
Voor het overige vinden komende w eken nog nadere internetveilingen plaats.

14-08-2020
2

In overleg met de pandhouder is de voorraad per internetveiling verkocht
tegen een boedelbijdrage van 12,5%. De boedelbijdrage is bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

13-11-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie met de pandhouder.

14-05-2020
1

Correspondentie met de pandhouder en de veilingmeester.

14-08-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt, blijkens de ontvangen overzichten van SIDN, over de
hierna genoemde domeinnamen:

14-05-2020
1

- w w w .autotek.nl;
- w w w .etradon.nl;
- w w w .xtrons.nl;
- carpar.com; en
- w w w . carpar.nl.

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met interesse in de domeinnamen.

14-08-2020
2

Voor de domeinnamen die op naam van gefailleerde stonden geregistreerd,
bestond geen interesse. De w erkzaamheden zijn aldus afgerond.

13-11-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de domeinnamen te gelde te maken.

14-05-2020
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

14-08-2020
2

De curator heeft actief onderzocht of er interesse bestond in de
domeinnamen op naam van gefailleerde. Dat bleek niet het geval. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

13-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement bestonden er volgens de bestuurder geen vorderingen
op debiteuren.

14-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

14-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. Per datum
faillissement w as er een creditsaldo aanw ezig van € 1.609,95. Dit saldo is op
verzoek van de curator bijgeschreven op de faillissementsrekening.

14-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede per datum faillissement tw ee voertuigen. Het betrof
financiële lease. De voertuigen zijn reeds ingeleverd. De curator w ikkelt dit
verder af met de leasemaatschappij.

14-05-2020
1

De leasemaatschappij heeft de voertuigen verkocht en de restvordering
ingediend. Dit punt is afgew ikkeld.

14-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Bridgefund heeft kort voor datum faillissement nog een financiering verstrekt
van € 30.000,-. Ter zekerheid van terugbetaling van de financiering heeft
Bridgefund een rechtsgeldig pandrecht op de roerende zaken en debiteuren
gevestigd. Van debiteuren is vooralsnog niet gebleken. Ten aanzien van de
verpande roerende zaken is met de pandhouder overeengekomen dat de
curator, tegen een boedelbijdrage, de materiële verkoopinspanningen zal
verrichten.

14-05-2020
1

De verkopen zijn nog niet afgerond. De curator verw acht dat dit in komende
periode geschiedt.

14-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Bridgefund heeft te gelden als separatist. Bij de curator zijn geen andere
separatisten bekend.

14-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de aan Bridgefund verpande voorraden
verkocht. De verantw oording van de verkopen blijkt uit hoofdstuk 3 van dit
verslag.

13-11-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven. Eén partij
heeft zich bij de curator gemeld. De door deze partij gekochte autoradio zou
ter reparatie bij gefailleerde aanw ezig zijn. De curator heeft deze kw estie
afgew ikkeld.

14-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

14-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog zijn er bij de curator geen rechten van reclame bekend.

14-05-2020
1

Niet van toepassing.

14-08-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is - met toestemming van de rechter-commissaris daartoe - met
Bridgefund een boedelbijdrage van 12,5 % overeengekomen voor de verkoop
van de verpande voorraad. Indien de verkoopopbrengst van de voorraad
boven een afgesproken bedrag uitvalt, zal de boedelbijdrage 15% bedragen.
Hierover volgt meer in het volgende verslag.

Toelichting
De curator verw acht dat de verkopen in de komende verslagperiode zullen
w orden afgerond.
€ 1.126,38
Toelichting
De boedelbijdrage bedroeg € 12,5% van de netto verkoopopbrengst van de
voorraden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-05-2020
1

14-08-2020
2

13-11-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de pandhouder.

14-05-2020
1

Correspondentie met de pandhouder en de veilingmeester.

14-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft nog correspondentie met de
pandhouder en de veilingmeester plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn
nu afgerond.

13-11-2020
3

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

14-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hoew el de activiteiten van gefailleerde reeds enige tijd voor faillissement
w aren gestaakt, heeft de curator de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. Vooralsnog lijkt een doorstart niet tot de mogelijkheden te
behoren. Dat zou onder andere te w ijten kunnen zijn aan de omstandigheid
dat de hoofdleverancier van gefailleerde de navigatiesystemen en radio's niet
meer produceert.

14-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

14-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Helaas
behoort een doorstart vooralsnog niet tot de mogelijkheden. De
w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

14-05-2020
1

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

14-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een gedeelte van de boekhouding is reeds ontvangen. De meest actuele
boekhouding zou zijn opgeslagen in Exact Online. De curator heeft ook deze
boekhouding opgevraagd bij de bestuurder.

14-05-2020
1

De curator heeft de ontbrekende stukken nog niet ontvangen.

14-08-2020
2

De boekhouding is niet compleet. De bestuurder stelt dat de stukken
beschikbaar zouden zijn, maar heeft nagelaten om de stukken toe te zenden.
De curator heeft de aanw ezige boekhouding onderzocht. Nader onderzoek is
niet in het belang van de boedel aangezien de bestuurder geen (zichtbaar)
verhaal biedt.

13-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De enige door gefailleerde gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over
boekjaar 2017. Deze jaarrekening is gedeponeerd op 5 december 2018.

14-05-2020
1

Over het boekjaar 2018 is geen jaarrekening gedeponeerd terw ijl daartoe
w el een w ettelijke verplichting bestond. Daardoor heeft gefailleerde niet aan
de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW voldaan.

13-11-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van gefailleerde, w as een dergelijke verklaring niet
noodzakelijk.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1.000,-. De curator heeft nog in onderzoek
of aan de stortingsverplichting is voldaan.

14-05-2020
1

Gefailleerde heeft op 29 juni 2016 aan de stortingsverplichting voldaan.

13-11-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt en w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.
Ja
Toelichting
Aangezien niet is voldaan aan de w ettelijke publicatieplicht (zie hoofdstuk
7.2) staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en w ordt eveneens op grond
van art. 2:248 lid 2 BW vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een
belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. Aangezien de
bestuurder geen (zichtbaar) verhaal biedt, acht de curator het verrichten van
nader onderzoek niet in het belang van de boedel.

7.6 Paulianeus handelen

14-05-2020
1

14-08-2020
2

13-11-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen is
aangevangen.
In onderzoek

14-08-2020
2

Toelichting
Het onderzoek loopt. Het onderzoek richt zich met name op een aantal
betalingen kort voor faillissement aan gelieerde partijen.
Ja

13-11-2020
3

Toelichting
Kort voor faillissement heeft een aantal betalingen plaatsgevonden aan ETU
Holding B.V. en een gelieerde partij. De curator heeft deze betalingen
teruggevorderd. Deze partijen bleken niet in staat om enig bedrag terug te
betalen aan de boedel. Gezien het ontbreken van verhaalsmogelijkheden is
het niet in het belang van de boedel om nadere (rechts)maatregelen treffen.
Aangezien er door deze betalingen kort voor faillissement actief is onttrokken
aan de vennootschap, heeft de curator w el een melding van vermoedelijke
faillissementsfraude gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten is aangevangen en
w ordt voortgezet.

14-05-2020
1

De curator heeft het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten
afgerond. Onder andere op grond van de onder 7.6 genoemde bevindingen is
een melding van vermoedelijke faillissementsfraude gedaan.

13-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt voortgezet.

14-05-2020
1

De rechtmatigheidsw erkzaamheden w orden voortgezet.

14-08-2020
2

De rechtmatigheidsw erkzaamheden zijn afgerond.

13-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

14-05-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 226.656,00

14-05-2020
1

14-08-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft in de afgelopen verslagperiode tien preferente vorderingen
ingediend. De vorderingen zien voornamelijk op niet afgedragen
omzetbelasting in 2018, 2019 en 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Een dergelijke vordering valt niet te verw achten (zie onderdeel 2 van dit
verslag).

14-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog hebben zich geen andere crediteuren met een preferente
vordering gemeld.

Toelichting
Bij de curator hebben zich (nog) geen andere crediteuren met een preferente
vordering gemeld.

14-05-2020
1

14-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-05-2020
1

9

14-08-2020
2

14

13-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.130,04

14-05-2020
1

€ 16.115,14

14-08-2020
2

€ 38.709,03

13-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te
dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .

13-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

14-05-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

13-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende procedures is (nog) niet gebleken.

14-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende periode
voortgezet:

14-05-2020
1

- Correspondentie met het bestuur over de actuele boekhouding;
- Verkoop van de activa;
- Afw ikkeling pandrecht;
- Onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur, paulianeuze
rechtshandelingen en de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende periode
voortgezet:

14-08-2020
2

- Correspondentie met het bestuur over de actuele boekhouding;
- Afw ikkeling pandrecht en verkoop verpande zaken;
- Onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur, paulianeuze
rechtshandelingen en de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit is het laatste verslag. De curator zal de
rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor
opheffing ex artikel 16 Fw .

13-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

Zo spoedig mogelijk.

13-11-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Om herhaling te voorkomen w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

14-05-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

13-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

