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Algemene gegevens
Naam onderneming
NedSense Loft B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap NedSense Loft B.V. (hierna: ‘NedSense’), statutair
gevestigd in Vianen, zaakdoende aan de W eesperstraat 61 (1018 VN) in
Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24393206. NedSense handelde onder de naam
RoOomy.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: advisering en ondersteuning op het gebied van
informatietechnologie. Het (doen) ontw ikkelen, produceren, houden,
beheren, exploiteren, vervreemden en distribueren van, alsmede de handel
in en de marketing van softw are, hardw are en systemen, het houden,
beheren en exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten op deze
softw are, hardw are en systemen, het verrichten van diensten op het gebied
van de Informatie en Communicatietechnologie (lOT), het verrichten van
online diensten en hosting, het verrichten van diensten op het gebied van
ASP (“Applicatie Service Providing”), het doen van onderhoud, het verlenen
van advies, service en technische ondersteuning met betrekking tot het
vorenstaande en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
NedSense hield zich in de praktijk bezig met dienstverlening aan
vastgoedprofessionals, retailers in de meubelbranche en w ebw inkels als
Amazon en Alibaba. Voor hen ontw ikkelde zij softw are en apps w aarmee de
inrichting van een ruimte w ordt geënsceneerd door middel van augmented
reality (AR) en virtual reality (VR). Daarnaast verzorgde NedSense de 3Dmodeling van het de online getoonde producten zodat een gebruiker de 2D
aangeleverde foto uiteindelijk ook 3D kan bekijken.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ -991.324,00

€ 3.365.605,00

2019

€ -2.614.959,00

€ 17.989.140,00

2018

€ -2.369.800,00

€ 20.602.710,00

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde cijfers zijn gegenereerd uit de namens de curator veiliggestelde
administratie.
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Ondanks diverse verzoeken daartoe aan de verantw oordelijk betrokkene(n),
heeft de curator vooralsnog niet de beschikking gekregen over alle actuele
financiële gegevens van NedSense. Jaarrekeningen van NedSense zijn
opgevraagd, maar vooralsnog niet ontvangen. Naar de curator heeft
begrepen is NedSense altijd verlieslatend gew eest. De oorzaak daarvan zal
(onder meer) zijn gelegen in de vennootschapsrechtelijke structuur
w aarbinnen NedSense in feite een kostenvennootschap w as die w erd
gefinancierd door haar aandeelhouder Loft Inc.(hierna: 'Loft'), w aarover
hierna meer in dit verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden
17
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Boedelsaldo
€ 57.740,49
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Verslagperiode
van
11-8-2020
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t/m
10-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

114 uur 48 min

totaal

114 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit eerste voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
NedSense is opgericht op 29 maart 2006. Op 5 januari 2018 is in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd dat Loft
(gevestigd in de VS) enig aandeelhouder van NedSense is per 31 december
2017. Op 10 augustus 2020 is in het Handelsregister geregistreerd dat Loft
per 8 juni 2020 bestuurder is van NedSense. Als gevolgmachtigde is
ingeschreven de heer E.F. Rosa, w erknemer bij NedSense in de functie van
Vice President.
Op datum uitspraak faillissement (11 augustus 2020) heeft de heer J.H.
Pullens zich als – indirect, via Loft - CEO van NedSense bij de curator gemeld.
Tot in het voorjaar van 2020 w as ook de heer P. Aarts als CEO bij NedSense
betrokken.
Voor een verdere toelichting op de relatie tussen NedSense en Loft w ordt
verw ezen naar “Oorzaak faillissement”.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
De curator is bekend gew orden met een hoger beroepsprocedure van een
(voormalig) w erknemer, w aaromtrent in eerste aanleg bij beschikking van de
Kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst is uitgesproken
met ingang van 2 juni 2019. In het kader van het hoger beroep is een
mondelinge behandeling gepland in december 2020. Vanw ege het
faillissement van NedSense ligt schorsing en doorhaling van de procedure in
de rede. Voor zover aan de orde zal de voormalig w erknemer w orden
uitgenodigd zijn gestelde vordering(en) ter verificatie bij de curator in te
dienen.
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1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zijn in het kader van tijdelijke
voortzetting van de activiteiten vooralsnog in stand gebleven. Verzocht zal
w orden om beëindiging van de verzekeringen per 15 september 2020, of
zoveel eerder als mogelijk.
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1.4 Huur
NedSense verrichtte haar activiteiten vanuit een W eW ork-locatie in het
centrum van Amsterdam. Uit de huurovereenkomst volgt dat Loft de
betreffende locatie huurde. W eW ork is op de hoogte gebracht van het
faillissement en in overleg met deze partij zal – voor zover dit de boedel
aangaat – voor verdere praktische afw ikkeling w orden zorggedragen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
De structuur w aarin NedSense en Loft zijn verw even maakt - kort gezegd dat NedSense de softw are en applicaties ontw ikkelde en Loft de partij is die
dit exploiteerde en overeenkomsten met afnemers aanging. NedSense w as in
feite een kostenvennootschap, gefinancierd door Loft en gezien de structuur
ook volledig afhankelijk van Loft. In de eigen aangifte is vermeld dat Loft
vanw ege COVID-19 niet meer in staat zou zijn NedSense te financieren.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht
ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rol
daarin van aandeelhouder en financier Loft.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17
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Toelichting
Voor zover de curator heeft begrepen, w aren er in het jaar voor faillissement
17 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-8-2020

14

Met toestemming van de rechter-commissaris is de
arbeidsovereenkomst tussen NedSense de personeelsleden per
eerst mogelijke datum opgezegd.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft de afw ikkeling van de aanspraken onder de
Loongarantieregeling verder op zich genomen. In dit kader heeft een
bijeenkomst op de bedrijfslocatie plaatsgevonden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft NedSense geen onroerende zaken op haar naam.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van NedSense.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris met inbegrip van pc’s en
vijftien laptops (veelal MacBooks). Een deel van
de computers zijn onderdeel van de met
doorstarter gesloten activaovereenkomst.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van NedSense bestaan vooral uit pc’s en vijftien laptops
(veelal MacBooks) en andere ‘devices’ die in het kader van de ontw ikkeling
van apps en softw are door NedSense w erden ingezet. In het kader van een
doorstart is een deel van de apparatuur overgedragen. Hiertoe w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren kantoorinventaris met inbegrip van apparatuur.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten (met inbegrip van een patent en
domeinnamen), goodw ill (met inbegrip van
softw are, technologie en aanverw ante
producten).

€ 942,96

totaal

€ 942,96

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De IE-rechten van NedSense, w aaronder een patent en domeinnamen en
haar goodw ill zijn in het kader van een doorstart overgedragen aan een
derde. Hiertoe w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
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In de eerste verslagperiode heeft de boedel een premierestitutie van een
verzekeraar ontvangen ter hoogte van € 942,96.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek omvang en eigendom andere activa, overleg betrokkenen,
verzoek advocaat Loft art. 69 Fw , aansprakelijkheidstelling, rechtmatigheid.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover de curator kan nagaan, is er geen sprake van handelsdebiteuren.
De curator zal in de tw eede verslagperiode verder onderzoek doen naar
eventuele rekening-courantvorderingen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
NedSense maakte geen gebruik van bankfinanciering. Zij w erd feitelijk
gefinancierd door Loft.
Voor zover de curator bekend is gew orden, bankierde NedSense bij de ABN
AMRO Bank N.V. Op datum uitspraak faillissement w as er sprake van een
positief saldo van € 12.959,05. Na ontvangst van een premierestitutie ad €
942,96 en na storneringen is door de ABN AMRO Bank N.V. een bedrag van
€ 26.490,49 overgemaakt naar de faillissementsrekening.
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5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact ABN AMRO Bank N.V., bestuderen bankafschriften.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van
NedSense zoveel mogelijk voortgezet. Het personeel w as gemotiveerd de
w erkzaamheden nog enige tijd voort te zetten in afw achting van realiseren
van een doorstart.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Vanw ege de constructie w aarin NedSense in de w erkzaamheden uitvoert en
Loft de klantcontracten aangaat bestond het risico dat Loft bij het direct
staken van de activiteiten van NedSense per datum faillissement grote hinder
zou ondervinden en niet in staat zou zijn haar verplichtingen richting klanten
na te komen. Ook zou het staken van de activiteiten niet in het belang zijn
van een mogelijke succesvolle doorstart. De curator en Loft hebben met
toestemming van de rechter-commissaris afspraken kunnen maken over de
kosten betreffende de periode van voortzetting en de inzet van een deel van
het personeel en activa van NedSense ten behoeve van Loft. Deze afspraak
geldt tot 14 september 2020. Onderdeel van de afspraak is dat Loft alle
daarmee samenhangende out of pocket-kosten van de boedel voor haar
rekening neemt en een vergoeding van € 6.250,- (te vermeerderen met BTW
en exclusief p.m.) aan de boedel betaald. Daarnaast is onderdeel van de
afspraken dat Loft voor door andere dan drie aangew ezen personeelsleden
verrichtte w erkzaamheden een bedrag van € 80,- per uur afgerekend, met
dien verstande dat de eerste vijf uur w orden geacht bij het betaalde bedrag
ad € 6.250,- te zijn inbegrepen. Afrekening in dit kader zal plaatsvinden in de
tw eede verslagperiode.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg diverse betrokkenen, coördinatie w erkzaamheden.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een bidbook opgesteld en aan diverse geïnteresseerden
toegezonden. Uiteindelijk hebben tw ee geïnteresseerden een bieding
gedaan in het kader van een doorstart. Met een van deze partijen is de
curator tot overeenstemming gekomen over een doorstart. Voor de doorstart
is een nieuw e vennootschap opgericht, RoOomy B.V.
De belangrijkste onderdelen van de doorstart zijn als volgt:
- voor de overgedragen activa van NedSense betaalt RoOomy € 25.000,- aan zes w erknemers van NedSense w ordt een arbeidsovereenkomst
aangeboden per 15 september 2020. Voor zover w erknemers eerder w orden
ingezet ten gunste van RoOomy is een vergoeding van € 80,- exclusief BTW
aan de boedel verschuldigd;
- RoOomy is gehouden in redelijkheid rekening te houden met de kenbare
belangen van Loft en er is ten gunste van Loft een derdenbeding opgenomen
op grond w aarvan RoOomy is gehouden te onderhandelen met Loft over
voortzetting van de dienstverlening door RoOomy, althans het aangaan van
licentieovereenkomsten daarvoor.
Loft heeft bij de rechter-commissaris bezw aar gemaakt tegen de door de
curator voorgenomen verkoop aan RoOomy. Aan de bezw aren van Loft –
daargelaten de niet ontvankelijkheid van het verzoek – is niet tegemoet
gekomen.
De machtiging tot verkoop is door de rechter-commissaris afgegeven.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

11-09-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
€ 6.250,00
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen, correspondentie rechter-commissaris, opstellen
transactiedocumentatie, correspondentie (advocaat) Loft.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW .
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2016 is te laat gedeponeerd. Nadien zijn geen
jaarrekeningen meer gedeponeerd. Jaarrekeningen zijn mogelijk überhaupt
niet opgesteld.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Door – in ieder geval – het niet deponeren van de jaarrekening is er sprake
van onbehoorlijk bestuur en w ordt dat vermoed een belangrijke oorzaak van
het faillissement te zijn (art. 2:248 lid 2 BW ).
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstelling administratie, administratieonderzoek, contact diverse
betrokkenen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden de kosten van het
veiligstellen van de administratie en ingeschakelde derden (p.m.), de
boedelschuld van het UW V (p.m.) en het salaris curator (p.m.).
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 368,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering van € 368,- ingediend
uit hoofde van een aanslag omzetbelasting juni 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente
vorderingen van het UW V.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

11-09-2020
1

Toelichting
Volgens opgave bij de eigen aangifte is er sprake van 17 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.645,88
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Toelichting
Volgens opgave bij de eigen aangifte betreft de concurrente schuldenlast €
55.069,79. Tot op heden is voor een bedrag van € 13.645,88 aan
concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen, correspondentie schuldeisers.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Praktische afw ikkeling doorstart, onderzoek rekening-courantvorderingen,
verdere inventariseren passiva, verrichten van oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek w aarbij ook naar het stakingsbesluit van Loft zal
w orden gekeken.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen, schriftelijk en telefonisch
contact rechter-commissaris.

Bijlagen
Bijlagen
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