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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nibblr B.V.

29-07-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nibblr B.V. statutair
gevestigd te Eindhoven en feitelijk gevestigd te (3526 KS) Utrecht aan de
Europalaan 100, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 68593643.

29-07-2021
1

Nibblr B.V. w ordt hierna aangeduid als: "gefailleerde".

Activiteiten onderneming
Gefailleerde gebruikt en vermarkt de applicatie 'Nibblr'. Deze applicatie is
gericht op 'social dining' en de gebruikers bestaan uit thuiskoks en gasten. De
applicatie w ordt ter beschikking gesteld door Nibblr Holding B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019
2020
2018

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 258,00

€ -10.229,00

€ 69.748,00

€ 287,00

€ -17.455,00

€ 150.264,00

€ -86.982,00

€ 44.249,00

Toelichting financiële gegevens

29-07-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

29-07-2021
1

Per datum faillissement w aren er geen w erknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

29-07-2021
1

€ 6,71

29-10-2021
2

Toelichting
Dit betreft het creditsaldo van de bankrekening per datum faillissement.

€ 506,71

28-01-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een debiteurenbetaling voldaan op de
faillissementsrekening.

€ 506,71

Verslagperiode

28-07-2022
5

Verslagperiode
van
29-6-2021

29-07-2021
1

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

29-10-2021
2

t/m
25-10-2021
van
28-10-2021

28-01-2022
3

t/m
27-1-2022
van
28-1-2022

28-04-2022
4

t/m
24-4-2022
van
25-4-2022

28-07-2022
5

t/m
26-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 48 min

2

13 uur 6 min

3

9 uur 48 min

4

1 uur 18 min

5

1 uur 12 min

totaal

46 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 19 april 2017. Enig aandeelhouder en bestuurder
van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nibblr Holding B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L. Capital B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van Nibblr Holding B.V. De
heer L. Dinh is enig bestuurder en aandeelhouder van L. Capital B.V. en
daarmee middellijk bestuurder van gefailleerde.

29-07-2021
1

W aar hierna "de bestuurder" of "het bestuur" staat vermeld, w orden Nibblr
Holding B.V., L. Capital B.V. en de heer Dinh bedoeld.
Nibblr Holding B.V. is op 18 juni 2021 in staat van faillissement verklaard
(F.16/21/165).

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er liepen geen verzekeringen meer.

29-07-2021
1

1.4 Huur
De huur w as reeds voor faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

29-07-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, heeft de
bestuurder de curator als volgt geïnformeerd:

29-07-2021
1

Gefailleerde legde zich toe op 'social dining' w aarbij gebruikers bestaan uit
thuiskoks en gasten. Op deze w ijze w erden thuisdiners gefaciliteerd.
Gefailleerde gebruikte de applicatie die door Nibblr Holding B.V. ter beschikking
w erd gesteld.
De onderneming w as nog in een startende fase toen de Covid-19 pandemie
uitbrak. Door de hiermee gepaard gaande overheidsmaatregelen w erd het niet
langer mogelijk om met groepen mensen bij thuiskoks te dineren. Als gevolg
daarvan w erd de applicatie niet of nauw elijks (meer) gebruikt, terw ijl de
kosten (onder meer) binnen Nibblr Holding B.V. doorliepen. Hoew el gefailleerde
het business model had uitgebreid door een afhaalmogelijkheid toe te voegen,
bleek deze w ijziging onvoldoende om de onderneming succesvol te
exploiteren.
Uiteindelijk heeft de rechtbank Oost-Brabant bij beschikking van 8 juni 2021 op
verzoek van het bestuur voorlopige surseance van betaling aan Nibblr Holding
B.V. verleend. Op 18 juni 2021 is vervolgens de voorlopige surseance van
betaling ingetrokken en gelijktijdig het faillissement van Nibblr Holding B.V.
uitgesproken. Aangezien er - mede door het faillissement van Nibblr Holding
B.V. - geen inkomsten binnen gefailleerde meer te verw achten w aren, maar de
kosten (w aaronder personeelskosten) w el doorliepen, is een eigen aangifte
tot faillietverklaring ingediend.
De curator verricht onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
Het onderzoek is aangevangen en w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

29-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het (voormalige) bestuur per
brief enkele vragen gesteld en om nadere informatie verzocht. Naar aanleiding
van deze informatie en de beantw oording, w ordt het onderzoek naar de
oorzaken en achtergronden van het faillissement voortgezet.

28-01-2022
3

Het onderzoek is afgerond. De verklaringen van het bestuur over de
oorzaken van het faillissement komen - voor zover de curator kan beoordelen
- overeen met de bevindingen van de curator. In aanvulling daarop is van
belang dat de onderneming zich in een opstartende fase bevond, hetgeen er
mede toe heeft bijgedragen dat het niet mogelijk bleek om de negatieve
gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden.
De w erkzaamheden in dit kader zijn hiermee afgerond.

28-07-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-07-2021
1

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

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-07-2021
1

Toelichting
Tot 1 mei 2021 w as er nog één w erknemer in dienst bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact gehad met het UW V en de voormalig w erknemer over
zijn aanspraken van voor datum faillissement. De w erkzaamheden zijn (voor
nu) afgerond.

29-07-2021
1

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

29-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

29-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft nog een kantoorinventaris in eigendom.

29-07-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiodes onderzocht of de
kantoorinventaris verkoopbaar is. Vooralsnog is er geen (potentiële) koper
gevonden. De curator spant zich in de zaken alsnog te gelde te maken.

28-01-2022
3

Er is geen onderhandse koper voor de inventaris gevonden en de w aarde van
de zaken is te gering om deze te veilen. De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-04-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

29-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de inventaris te gelde te maken.

29-07-2021
1

De verkoopw erkzaamheden lopen nog. Hierover volgt meer informatie in het
volgende verslag.

29-10-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-04-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w aren geen voorraden meer. Van onderhanden w erk is niet gebleken.

29-07-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-07-2021
1

Toelichting andere activa
De goodw ill bestaat onder meer uit:

29-07-2021
1

credits bij de w ebserver van Amazon;
de handelsnaam en domeinnaam;
het gebruikersbestand.
De curator tracht de andere activa te gelde te maken. Hierover volgt meer in
het volgende verslag.
De overige activa w orden - met toestemming van de rechter-commissaris
daartoe - op korte termijn aangeboden via een online veiling van Troostw ijk
Auctions.

29-10-2021
2

De curator heeft de overige activa online ter verkoop aangeboden via
Troostw ijk Auctions. Er bleek onvoldoende interesse te bestaan. De
verkoopw erkzaamheden zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris
daartoe gestaakt.

28-01-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de andere activa te gelde te maken. Hierover volgt meer in
het volgende verslag.

29-07-2021
1

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

29-10-2021
2

De curator zal zich nog inspannen de kantoorinventaris te gelde te maken.

28-01-2022
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-04-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Prefaillissementsdebiteur

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft geen vorderingen op debiteuren.

29-07-2021
1

Mogelijk heeft gefailleerde nog een vordering van € 500,- op een gelieerde
partij. De curator heeft dit in onderzoek.

29-10-2021
2

De vordering van € 500,- op een aan gefailleerde gelieerde partij is in de
afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening voldaan.

28-01-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

29-07-2021
1

Indien er een vordering bestaat, zal de curator deze (trachten te) incasseren.

29-10-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-01-2022
3

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

29-07-2021
1

Gefailleerde hield een rekening aan bij de Rabobank. De Rabobank heeft
(vooralsnog) geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 44.724,85
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 44.724,85 ingediend.

5.2 Leasecontracten

28-07-2022
5

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

29-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

29-07-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator correspondeert met de Rabobank.

29-07-2021
1

Het creditsaldo per datum faillissement is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-10-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De applicatie is per datum faillissement op non-actief gezet. De onderneming is
niet voortgezet.

29-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-07-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Indien mogelijk
w orden alle activa van gefailleerde tezamen met de activa van Nibblr Holding
B.V. overgedragen. In dat kader heeft de curator onder geheimhouding een
bidbook gedeeld met geïnteresseerde partijen. Hierover volgt meer informatie
in het volgende verslag.

29-07-2021
1

Hoew el er interesse bestond in het bidbook, heeft dit proces uiteindelijk niet
geleid tot een verkoop van de activa van gefailleerden. Een algehele doorstart
behoort aldus niet tot de mogelijkheden.

29-10-2021
2

De curator zal de activa (tezamen met de activa van Nibblr Holding B.V.)
daarom verkopen via een online veiling.

6.5 Verantwoording
Hierover volgt meer informatie in het volgende verslag.

29-07-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

29-07-2021
1

Hierover volgt meer informatie in het volgende verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-07-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

29-07-2021
1

De curator zal de activa verkopen via een online veiling. In het komende
verslag zal hierover in hoofdstuk 3 (activa) nadere informatie volgen. De
w erkzaamheden in dit hoofdstuk zijn voor nu afgerond.

29-10-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is ontvangen. De curator onderzoekt of de boekhouding
voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

29-07-2021
1

Het onderzoek loopt en w ordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

29-10-2021
2

De curator heeft het (voormalige) bestuur per brief een aantal vragen gesteld.
Na ontvangst van de beantw oording w ordt nader onderzocht of de
boekhouding voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

28-01-2022
3

Het bestuur heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator heeft
het onderzoek vervolgens afgerond. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

28-07-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt het volgende met
betrekking tot de deponering van de jaarrekeningen:

29-07-2021
1

De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 2 mei
2021;
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 30 april 2020;
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 21 februari 2020;
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 31 januari 2019.
De jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018 zijn te laat respectievelijk 31 dagen en 52 dagen - gedeponeerd. Daardoor is niet
voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW . Hierover volgt meer in
punt 7.7 van dit verslag.

28-07-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoefde - gezien de omvang van de onderneming - geen
goedkeuringsverklaring van de accountant te verkrijgen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

29-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20. Een onderzoek inzake de
stortingsverplichting is niet opportuun.

29-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-07-2021
1

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur vangt in de
komende verslagperiode aan.

Toelichting

29-10-2021
2

Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

28-01-2022
3

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

Nee

28-07-2022
5

Toelichting
Het onderzoek is afgerond, zie punt 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-07-2021
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen vangt in de komende
verslagperiode aan.

In onderzoek

29-10-2021
2

Toelichting
Het onderzoek loopt.

In onderzoek

28-01-2022
3

Toelichting
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

Nee
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

28-07-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator ontving van het bestuur de gevraagde informatie en administratie.
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten kunnen w orden
aangevangen.

29-07-2021
1

De w erkzaamheden in dit kader zijn in de afgelopen verslagperiode
aangevangen.

29-10-2021
2

De curator heeft het (voormalige) bestuur per brief vragen gesteld en op een
aantal punten om een nadere toelichting en/of informatie verzocht. De curator
ontving nog geen respons, maar de reactietermijn is ook nog niet verstreken.

28-01-2022
3

De curator heeft de beantw oording van het bestuur ontvangen. Het onderzoek
w ordt voortgezet.

28-04-2022
4

Het onderzoek is afgerond. Aangezien niet is voldaan aan de
deponeringsplicht (zie punt 7.2 van dit verslag) staat w ettelijk vast dat
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast w ordt op grond
van artikel 2:248 lid 2 BW vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur
een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.
Uit verklaringen van het bestuur en het onderzoek van de curator (zie punt
1.5 van dit verslag) is echter gebleken dat de schending van de
deponeringsplicht niet als belangrijke oorzaak van het faillissement is aan te
merken. De curator heeft evenmin andere onregelmatigheden aangetroffen
die kw alificeren als onbehoorlijk bestuur. De w erkzaamheden in dit kader zijn
daarmee afgerond.

28-07-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden in het kader van de verschillende onderzoeken vangen in
de komende verslagperiode aan.

29-07-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

29-10-2021
2

De w erkzaamheden w orden, na ontvangst van een reactie van het
(voormalige) bestuur, in de komende verslagperiode voortgezet.

28-01-2022
3

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

28-04-2022
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-07-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.865,00

29-07-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst diende een preferente vordering uit hoofde van
verschuldigde loonbelasting in.

€ 10.921,00

29-10-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-07-2021
1

Het UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend. De curator verw acht een
dergelijke vordering w el, nu er loonaanspraken van een voormalig w erknemer
w orden overgenomen.

€ 7.052,94

29-10-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

29-07-2021
1

Vooralsnog hebben zich geen andere crediteuren met een preferente
vordering gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

29-07-2021
1

Toelichting
Alleen het CJIB heeft een vordering ingediend uit hoofde van een onbetaald
gelaten verkeersboete.

5
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn nog vier concurrente vorderingen
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-10-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 559,00

29-07-2021
1

€ 136.731,12

29-10-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

29-07-2021
1

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

28-07-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

29-07-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-07-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden de hierna genoemde w erkzaamheden
voortgezet:

29-07-2021
1

de curator tracht een doorstart te bereiken;
de diverse w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag
(rechtmatigheid).
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
verkoop van de activa (kantoorinventaris en overige activa) en de
w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

29-10-2021
2

De w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

28-01-2022
3

De w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

28-04-2022
4

Alle w erkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .

28-07-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

29-07-2021
1

Het faillissement w ordt op korte termijn afgew ikkeld, zie punt 10.1 van dit
verslag.

28-07-2022
5

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

Bijlagen
Bijlagen

29-07-2021
1

