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

2
14-09-2020
F.16/20/209
NL:TZ:0000142121:F001
19-05-2020

R-C
Curator

mr. J. Haeck
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tastesupply B.V.

18-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tastesupply B.V.,
gevestigd te (3992 AK) Houten, aan de Peppelkade 10, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 73790249 hierna verder te noemen:
“Tastesupply”.

18-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Tastesupply is een cateringbedrijf en hield zich bezig met het verzorgen van
culinaire en (bedrijfs-)catering activiteiten en alle daarmee samenhangende
w erkzaamheden, al dan niet op locatie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 804.409,14

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -73.878,32

€ 245.571,40

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

18-06-2020
1

Toelichting
Tastesupply heeft tw ee w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 36.353,83

18-06-2020
1

Toelichting
Tastesupply heeft bij het UW V een aanvraag gedaan voor een
tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid over
de maanden maart, april en mei 2020. Het voorschot w erd in drie maandelijkse
termijnen betaald. Nadat de tw eede termijn op de bankrekening van
Tastesupply w as bijgeschreven, heeft Tastesupply het faillissement
aangevraagd. Het boedelsaldo bestaat derhalve deels uit het voorschot dat
Tastesupply van het UW V heeft ontvangen.
€ 37.873,33

14-09-2020
2

Verslagperiode
van
19-5-2020

18-06-2020
1

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

14-09-2020
2

t/m
14-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 36 min

2

7 uur 48 min

totaal

63 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Tastesupply B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister
alsmede op w w w .certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

18-06-2020
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tastesupply is op 24 januari 2019 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat ISVY B.V. de
bestuurder en enig aandeelhouder is van Tastesupply. De heer E.J. van Dam is
bestuurder en enig aandeelhouder van ISVY B.V.

18-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

18-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

18-06-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aar Tastesupply gebruik van maakte w erd gehuurd door
Tastesupply V.O.F., een vennootschap die reeds ruim voor faillissementsdatum
is ontbonden. De huurovereenkomst is per 25 mei 2020 beëindigd. In overleg
met de verhuurder heeft de boedel de tijd gekregen om de bedrijfsruimte leeg
te ruimen. De bedrijfsruimte zal op korte termijn w orden opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

18-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:

18-06-2020
1

"In 2019 is een verlies gemaakt in de BV, dit kw am onder meer door tw ee
langdurig zieken w erknemers w aarvoor ik niet verzekerd w as. Ook heb ik het
eerste halfjaar te veel mensen op de loonlijst gehad. Per 1 januari heb ik alle
aandelen van het bedrijf in handen gekregen, er bleef voor mijn voormalig
compagnons nog een management fee openstaan van €24.000 zij hebben een
openstaande factuur van Tastesupply BV verrekend met deze management
factuur. Geld w at ik heel hard nodig had om crediteuren te betalen.
Mijn huidige klanten hebben allen met een forse omzet vermindering te maken
door COVID-19, vanaf 17 maart zijn er bij mij geen nieuw e orders binnen
gekomen. De periode tot 1 september 2020 voor bijeenkomsten groter dan
100 personen is voor mij een te grote periode om te overbruggen. Ik zie dus
de schade alleen maar groter w orden."
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

18-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-06-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-5-2020

2

De arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn op 20 mei
2020 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met de w erknemers, UW V en de
bestuurder.

18-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Tastesupply heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Bedrijfsinventaris
Vervoermiddel
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 21.000,00
€ 1.750,00
€ 22.750,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris van Tastesupply bestond onder meer uit
keukenapparatuur, kookapparatuur, bureaustoelen en enkele tafels. De
bedrijfsinventaris is in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag
van € 21.000,-. Zie ook hierna onder punt 6.4.

18-06-2020
1

Voorts beschikte Tastesupply over een vervoermiddel, het betref een Mercedes
Vito koelbus. Het vervoermiddel is in het kader van een doorstart verkocht voor
een bedrag van € 1.750,-. Zie ook hierna onder punt 6.4.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd.

18-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en derden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

18-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad sauzen en kroketten

Verkoopopbrengst
€ 1.035,50

Voorraad hamburgers

€ 484,00

Voorraad food/non-food

€ 750,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 2.269,50

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in de vriescel een voorraad van onder meer hamburgers en
kroketten aangetroffen. Deze voorraad had een beperkte
houdbaarheidsdatum. Het betreft producten die Tastesupply op verzoek van
klanten reeds op haar locatie bereidde, nadien w erden ingevroren en in
diepgevroren staat aan klanten w erden geleverd. De voorraad sauzen en
kroketten uit de vriescel zijn verkocht aan een klant van Tastesupply voor een
bedrag van € 1.035,- incl. BTW . Per abuis is dit bedrag nog niet voldaan op de
faillissementsrekening. De curator heeft de klant verzocht om de betaling
alsnog per ommegaande te verrichten.

18-06-2020
1

De voorraad hamburgers is aan een andere klant van Tastesupply verkocht
voor een bedrag van €484,- incl. BTW .
Verder heeft de curator een beperkte voorraad bestaande uit
kruideniersw aren, specerijen en droogproducten aangetroffen. Daarnaast
heeft de curator non-food artikelen aangetroffen w aaronder zeepdispensers
en handschoenen. Deze voorraad food/non-food heeft de curator in het kader
van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 3.500,-. Zie hierna onder
punt 6.4.
Per abuis is in het eerste verslag vermeld dat de voorraad food/non-food is
verkocht voor een bedrag van € 3.500,-. Dit moet zijn een bedrag van € 750,.

14-09-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is ook de koopprijs van de voorraad
kroketten en sauzen van een bedrag van € 1.035,- bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

18-06-2020
1

Telefoon met derden.

14-09-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, handelsnaam, klantenbestand,
domeinnaam

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van een doorstart is voor de goodw ill, de handelsnaam, het
klantenbestand en de domeinnaam in totaal een bedrag van € 1.500,- betaald.
Zie hierna onder punt 6.4.

18-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.

18-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre- faillissementsdebiteuren

€ 30.272,73

€ 1.000,00

totaal

€ 30.272,73

€ 1.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 6 debiteuren met een totaalbedrag
van € 30.272,73. De debiteurenportefeuille is in het kader van een doorstart
verkocht. Volgens opgave van de kopende partij zouden tw ee (aan elkaar
gelieerde) debiteuren, met een totaalbedrag van € 26.386,64, surseance van
betaling hebben aangevraagd. Omdat hiervan nog niet w as gebleken ten tijde
van de onderhandse verkoop, is de debiteurenportefeuille van Tastesupply
zonder deze tw ee debiteuren verkocht voor een bedrag van € 1.000,-.

18-06-2020
1

De boedel zal trachten om de debiteuren die buiten de doorstart zijn gebleven,
te incasseren.
Er is gebleken dat de totale omvang van de tw ee debiteuren die niet zijn
verkocht aan de doorstartende partij, niet € 26.386,64 bedraagt maar €
16.820,68. De curator heeft één debiteur aangeschreven om het
openstaande bedrag van € 7.550,40 te voldoen. Tot op heden is dit bedrag
nog niet voldaan. De andere debiteur, die thans nog een bedrag van €
9.270,28 aan Tastesupply dient te betalen, is doende een regeling te treffen
met haar crediteuren. De curator heeft het voorstel van deze debiteur nog in
onderzoek. Derhalve zet de curator de debiteurenincasso voort.

14-09-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met bestuurder.

18-06-2020
1

Correspondentie met bestuurder en derden.

14-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tastesupply bankierde bij de ING Bank. Op de rekening van de gefailleerde
resteerde een creditsaldo ter hoogte van € 10.353,83. Dit bedrag is inmiddels
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

18-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

18-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de ING Bank.

18-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich in totaal 3 geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. Deze
partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend w aarna zij een
informatiememorandum en biedingsformulier hebben ontvangen. In totaal
hebben tw ee partijen een bieding uitgebracht op de activa van Tastesupply.
Beiden partijen w aren bereid om één w erknemer een arbeidsovereenkomst
aan te bieden. Met de partij die de hoogste bieding heeft gedaan, V.O.F.
Vuurproeven, is verder onderhandeld en uiteindelijk is op 12 juni jl. een
definitieve overeenkomst tot stand gekomen.

6.5 Verantwoording

18-06-2020
1

6.5 Verantwoording
De bedrijfsinventaris en voorraad zijn geïnventariseerd door een veilingbureau.
De opbrengst die bij de onderhandse verkoop is gerealiseerd, is hoger dan de
opbrengst die het veilingbureau bij een openbare verkoop verw achtte te
realiseren.

18-06-2020
1

De koopprijs van de koelbus van een bedrag van € 1.750,- is reëel gezien de
hoge kilometerstand en de fysieke gebruikssporen.
Voor de debiteurenportefeuille met een omvang van een bedrag van €
4.662.18 is een bedrag van € 1.000,- betaald. Gezien het feit dat het
debiteuren betreft die actief zijn in de horecabranche is de koopprijs van een
bedrag van € 1.000,- - gezien de huidige omstandigheden vanw ege het Covid19 virus - reëel.
De goodw ill, handelsnaam, domeinnaam en klantenbestand hebben slechts
going concern enige w aarde, zodat zonder de doorstart deze activa niet te
gelde hadden kunnen w orden gemaakt. Gezien de gebleken interesse is de
door marktw erking totstandgekomen totale koopprijs van € 26.000,- het
maximaal haalbare. De doorstart is ter goedkeuring voorgelegd aan de
rechter-commissaris en die heeft zijn toestemming verleend.

6.6 Opbrengst
€ 26.000,00

18-06-2020
1

Toelichting
De koopprijs is als volgt opgebouw d:
Bedrijfsinventaris: € 21.000,Bedrijfsauto: € 1.750,Handelsvoorraad: € 750,Goodw ill, klantenbestand, domeinnaam: € 1.500,Debiteurenportefeuille: € 1.000,Totaal: € 26.000,-

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek stukken, overleg, correspondentie en telefoongesprekken met
diverse geïnteresseerde partijen en de bestuurder.

18-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de administratie veiliggesteld.
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

18-06-2020
1

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

14-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd.

18-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

18-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

18-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

18-06-2020
1

14-09-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
In onderzoek

18-06-2020
1

14-09-2020
2

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met derden.

18-06-2020
1

Correspondentie met bestuurder.

14-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De curator verw acht nog een vordering uit hoofde van het gebruik van de
bedrijfsruimte aan de Peppelkade 10 te Houten.
€ 16.374,32

18-06-2020
1

14-09-2020
2

Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
1.428,09. Daarnaast is door het UW V een boedelvordering ingediend ter
hoogte € 14.94623.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 15.294,00

18-06-2020
1

14-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 8.087,95

18-06-2020
1

14-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

18-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 44 crediteuren. De crediteuren zijn
reeds aangeschreven en tot op heden hebben er zich 20 crediteuren gemeld
bij de curator.
24
Toelichting
Tot op heden hebben er zich 24 concurrente crediteuren gemeld bij de
curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

18-06-2020
1

14-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag van € 123.795,75 aan
concurrente vorderingen openstaan. Tot op heden zijn er concurrente
vorderingen ingediend voor een bedrag van € 79.753,83.
€ 88.140,54

18-06-2020
1

14-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

18-06-2020
1

Correspondentie met crediteuren.

14-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

18-06-2020
1

- het incasseren van de debiteuren;
- afw ikkeling van de doorstart;
- onderzoek administratie;
- inventarisatie crediteuren.

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

14-09-2020
2

- voortzetting debiteurenincasso;
- onderzoek naar de administratie;
- inventarisatie van de crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2020

14-09-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek stukken.

18-06-2020
1

Correspondentie met derden.

14-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

