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R-C
Curator

mr. Hofman
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Nanodrone B.V., handelend onder de naam Zano Rotterdam.

09-09-2020
1

Gegevens onderneming
Nanodrone B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
75680572, statutair gevestigd te Blaricum aan de Binnendelta 1v2 (1216 W Z).

09-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde w as actief in de (groot)handel in bovenkleding, handelend onder
de naam Zano Rotterdam aan de Admiraliteitskade 92A te Rotterdam, w aarbij
zij zich specifiek toelegde op de verkoop van maatkleding.

09-09-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator zal nagaan of de financiële cijfers over 2019 en 2020 op basis van
de overgelegde administratie vast te stellen zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden

09-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-09-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 0,00

09-09-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 0,00

09-03-2021
3

€ 169,40

09-09-2021
5

Toelichting
In de vijfde verslagperiode heeft de curator de opbrengst van de via een
internetveiling verkochte voorraad kleding ontvangen.

Verslagperiode
van
11-8-2020

09-09-2020
1

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

09-12-2020
2

t/m
4-12-2020
van
4-12-2020

09-03-2021
3

t/m
4-3-2021
van
5-6-2021
t/m
3-9-2021

Bestede uren

09-09-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 54 min

2

29 uur 48 min

3

8 uur 48 min

4

11 uur 12 min

5

9 uur 42 min

totaal

82 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Op datum faillissement heeft de curator direct telefonisch contact met de
bestuurder van gefailleerde gezocht teneinde een bespreking in te plannen.
Deze bespreking heeft plaatsgevonden op de locatie van de bestuurder,
aangezien de locatie van gefailleerde reeds w as opgeleverd aan de
verhuurder. Tevens heeft de curator in de eerste verslagperiode
gecorrespondeerd met de advocaat van de aanvrager van het faillissement en
heeft hij de aangetroffen voorraad kleding veiliggesteld (zie Paragraaf 3.6).
Daarnaast heeft hij de administratie van gefailleerde aan een eerste
inventarisatie onderw orpen (zie Paragraaf 7.1) en heeft hij een aanvang
gemaakt met de debiteurenincasso (zie Paragraaf 4).

09-09-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een start gemaakt met de
debiteurenincasso (zie Paragraaf 4) en de administratie onderzocht (zie
Paragraaf 7.1). Tevens heeft hij geïnventariseerd in hoeverre de aangetroffen
voorraad (maat)kleding te gelde gemaakt kan w orden en in dat kader met de
leverancier gecorrespondeerd (zie Paragraaf 3.6). Voor het overige hebben de
gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden.

09-12-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 4 en 7). Daarnaast heeft
hij onderzoek gedaan naar de juridische status van de aangetroffen voorraad
kleding en in dat kader met de (advocaat van de) leverancier van die kleding
gecorrespondeerd (Paragraaf 3.6).

09-03-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de debiteurenpositie en de
inbaarheid daarvan nader onderzocht (zie Paragraaf 4). Tevens heeft hij
gecorrespondeerd de bestuurder in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek en aangedrongen op een nadere toelichting (zie
Paragraaf 7). Ten slotte heeft hij de voorraad kleding uitgeleverd aan de
leverancier w aar een terechte aanspraak op bleek te bestaan (zie Paragraaf
3.6).

09-06-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator vragen gesteld aan de
betrokkenen met betrekking tot de inbaarheid van debiteuren (zie Paragraaf
4.1). De curator is nog in afw achting van een reactie. Verder heeft de curator
heeft overgebleven kleding via een internetveiling van BVA Auctions verkocht
en de opbrengst daarvan op de boedelrekening ontvangen (zie Paragraaf
3.6). Ten is het rechtmatigheidsonderzoek nog gaande en heeft hij in dat
kader met de bestuurder van gefailleerde gecorrespondeerd (zie Paragraaf
7.1).

09-09-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Dividere Vastgoed B.V.
De heren J. Snieder en M. van Dijk zijn bestuurders van Dividere Vastgoed B.V.

09-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

09-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn alle verzekeringen reeds voor
datum faillissement geëindigd.

09-09-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Admiraliteitskade 92A te
Rotterdam. Deze huur is reeds voor datum faillissement beëindigd, w aarna het
pand aan de verhuurder is opgeleverd.

09-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is medio 2019 opgericht en opende in oktober van dat jaar haar
deuren onder de naam Zano Rotterdam. Gefailleerde handelde als
franchisenemer op basis van een franchiseovereenkomst met Zano Clothing
International B.V. Volgens de bestuurder van gefailleerde bleek het van begin
af aan lastig voldoende omzet te genereren om alle kosten te kunnen voldoen.
Toen de onderneming als gevolg van de coronamaatregelen eind maart
genoodzaakt w as haar deuren te sluiten en er vanaf dat moment geen omzet
meer gegenereerd kon w orden, zag de bestuurder geen andere mogelijkheid
dan de exploitatie te staken en het bedrijfspand aan de verhuurder op te
leveren. Als gevolg van de opgelopen betalingsachterstand bij franchisegever
Zano Clothing International B.V. is op verzoek van laatstgenoemde op 11
augustus 2020 het faillissement uitgesproken.

09-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-09-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
09-09-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bij gefailleerde w aren geen w erknemers in dienst.

09-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lif 3 Fw namens de
fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

09-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad maatkleding

€ 169,40

totaal

€ 169,40

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel van gefailleerde heeft de curator een beperkte hoeveelheid
(maat)kleding aangetroffen. De curator heeft deze voorraad veiliggesteld en
zal nagaan in hoeverre deze te gelde kan w orden gemaakt.

09-09-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
(advocaat van) de leverancier van de aangetroffen voorraad kleding over een
mogelijke aanspraak van die leverancier. Tot op heden gaat de curator er
echter vanuit dat gefailleerde eigenaar is van de aangetroffen kleding, maar
heeft hij de leverancier in de gelegenheid gesteld haar standpunt nader te
onderbouw en. De curator verw acht hierover in de komende verslagperiode
duidelijkheid te verkrijgen en al dan niet tot verkoop over te gaan.

09-12-2020
2

De curator is nog in overleg met de (advocaat van) de leverancier. In
afw achting van de uitkomst daarvan is hij nog niet overgegaan tot verkoop
van de voorraad kleding.

09-03-2021
3

De curator acht de aanspraak van de leverancier op een gedeelte van de
aangetroffen voorraad kleding voldoende aangetoond en is om die reden tot
uitlevering daarvan overgegaan. Voor w at betreft de overige kleding gaat de
curator ervan uit dat deze in eigendom aan gefailleerde toebehoort en
verw acht hij deze in de komende verslagperiode (hoogstw aarschijnlijk via een
internetveiling) te verkopen.

09-06-2021
4

De curator heeft de overige kleding via een internetveiling van BVA Auctions
verkocht. Dit heeft een bedrag opgeleverd van EUR 169,40,- (onder aftrek
van veilingkosten) en dit bedrag is inmiddels ontvangen op de
boedelrekening.

09-09-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie bestuurder, inventarisatie voorraad

09-09-2020
1

Correspondentie bestuurder, correspondentie (advocaat van) leverancier

09-12-2020
2

Correspondentie BVA Auctions.

09-09-2021
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Diverse debiteuren

€ 6.721,97

totaal

€ 6.721,97

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde w as er op datum faillissement sprake
van een debiteurenportefeuille ter hoogte van EUR 6.721,97. De curator zal
overgaan tot inning van deze debiteuren.

09-09-2020
1

In de tw eede verslagperiode is de curator overgegaan tot inning van de
debiteuren van gefailleerde. Tot op heden heeft dat nog niet tot betaling
geleid. De curator zal de debiteurenincasso voortzetten.

09-12-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet.
Dit heeft tot op heden nog niet tot enige betaling geleid. Een gedeelte van de
debiteuren heeft aangegeven geen kleding van gefailleerde ontvangen te
hebben en om die reden niet tot betaling over te zullen gaan. Ook zijn er
debiteuren die contant betaald zouden hebben in de w inkel van gefailleerde.
De curator zal dit nader onderzoeken.

09-03-2021
3

Gelet op de genoemde verw eren van de debiteuren van gefailleerde -i.e. dat
er niet geleverd zou zijn en dat er contant betaald zou zijn- heeft de curator
hier nader onderzoek naar gedaan en betrokkenen nadere vragen gesteld. Hij
verw acht de antw oorden daarop in de komende verslagperiode te ontvangen.

09-06-2021
4

De curator is nog in afw achting van een reactie op de gestelde vragen. Hij
heeft de betrokkenen gerappelleerd en verw acht de antw oorden in de
komende verslagperiode te ontvangen.

09-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen debiteurenadministratie, correspondentie bestuurder.

09-09-2020
1

Correspondentie debiteuren

09-12-2020
2

Correspondentie debiteuren en overige betrokkenen

09-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

09-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben nog geen partijen zich bij de curator met een (mogelijk)
eigendomsvoorbehoud gemeld.

09-09-2020
1

Zie voor de aanspraak van de leverancier van de voorraad (maat)kleding,
Paragraaf 3.5.

09-12-2020
2

Zie Paragraaf 3.5, inmiddels afgerond.

09-06-2021
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-09-2020
1

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

09-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde
ontvangen en deze aan een eerste inventarisatie onderw orpen. In de
komende verslagperiode zal de curator deze administratie nader bestuderen.

09-09-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de administratie aan een nader
onderzoek onderw orpen. Dit onderzoek is nog niet (geheel) afgerond en zal in
de komende verslagperiode w orden voortgezet.

09-12-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voorlopig afgerond en zijn bevindingen aan de bestuurder van gefailleerde
voorgelegd. Daarbij heeft hij eveneens verzocht op een aantal punten een
nadere toelichting te ontvangen.

09-03-2021
3

De curator heeft de toelichting van de bestuurder van gefailleerde nog niet
ontvangen. Hij heeft hier nogmaals om verzocht en verw acht deze in de
komende verslagperiode te ontvangen.

09-06-2021
4

De curator heeft inmiddels een toelichting van de bestuurder van gefailleerde
ontvangen. Hij zal deze toelichting nader bestuderen en naar bevind van
zaken handelen.

09-09-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing, aangezien gefailleerde medio 2019 is opgericht.

09-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen (EUR 100,-) zijn volgestort.

09-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

09-09-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-09-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

09-09-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, eerste inventarisatie administratie

09-09-2020
1

Onderzoek administratie

09-12-2020
2

Correspondentie bestuurder

09-09-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-09-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen bekend. Rekening moet w orden
gehouden met de behandelingskosten van het faillissement.
€ 9,08

09-12-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

09-09-2020
1

Toelichting
De curator is nog niet bekend met de vordering van de Belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-09-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-09-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen preferente crediteuren bekend.
€ 1.350,00

09-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

09-09-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er nog geen concurrente crediteuren bekend.
2

09-12-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

09-09-2020
1

€ 15.645,39

09-12-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Crediteuren w ordt verzocht hun vordering in te dienen via
w w w .crediteurenlijst.nl

09-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

09-12-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator starten met de inning van de
debiteuren en nagaan in hoeverre de aangetroffen voorraad kleding te gelde
kan w orden gemaakt. Daarnaast zal de curator de ontvangen administratie
aan een nader onderzoek onderw erpen. Voor het overige vinden de
gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

09-09-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de
debiteurenincasso. Tevens zal hij trachten het rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden en -afhankelijk van de eigendomssituatie- overgaan tot verkoop van de
voorraad kleding. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden
plaats.

09-12-2020
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator een toelichting te
ontvangen op zijn voorlopige bevindingen inzake het
rechtmatigheidsonderzoek en zal hij de correspondentie met de (advocaat van
de) leverancier voortzetten aangaande de eigendomssituatie van de
aangetroffen voorraad kleding. Ten slotte zal hij nagaan of het voortzetten van
de debiteurenincasso nog opportuun is gelet op het gemelde in Paragraaf 4.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

09-03-2021
3

In de komende verslagperiode verw acht de curator een toelichting te
ontvangen op zijn bevindingen inzake het rechtmatigheidsonderzoek en
verw acht hij de voorraad kleding van gefailleerde te (kunnen) verkopen.

09-06-2021
4

Daarnaast verw acht hij de toelichting op de (oninbare) debiteuren te
ontvangen. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.
In de komende verslagperiode verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden. Daarnaast verw acht de
curator een toelichting te ontvangen op de vragen gesteld aan de
betrokkenen ten aanzien van de (oninbare) debiteuren.

09-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes
maanden om crediteuren te gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen
via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

09-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

09-09-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

09-09-2020
1

