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

4
02-09-2022
F.16/21/247
NL:TZ:0000206477:F001
09-11-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Handdoekendiscounter.nl B.V.

08-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Handdoekendiscounter.nl B.V. met KvK-nummer: 67966756.

08-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Het via een w ebshop online verkopen van bad- en keukentextiel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 27.275,00

€ -10.976,00

€ 9.468,00

2020

€ 290.748,00

€ -25.092,00

€ 35.678,00

2018

€ 3.335,00

€ -20.021,00

€ 3.235,00

2021

€ 627.398,00

€ -178.793,00

Toelichting financiële gegevens

08-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers van 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de gedeponeerde
jaarrekeningen en de jaarcijfers van 2020 en 2021 zijn afkomstig uit de
concept-jaarrapporten die door de bestuurder zijn aangeleverd.

08-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

08-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.359,85

08-12-2021
1

€ 5.506,85

07-03-2022
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een tw eetal boedelkosten betaald, te w eten
de taxatiekosten en onbelaste verschotten

€ 13.069,83

03-06-2022
3

€ 10.062,27

02-09-2022
4

Toelichting
Er is afgerekend met de pandhouder € 3.330,69. Tevens is een bedrag van €
323,13 ontvangen van ABN Amro (saldo).

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-11-2021

08-12-2021
1

t/m
5-12-2021
van
6-12-2021

07-03-2022
2

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

03-06-2022
3

t/m
29-5-2022
van
30-5-2022

02-09-2022
4

t/m
28-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 48 min

2

42 uur 18 min

3

13 uur 12 min

4

6 uur 54 min

totaal

122 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

08-12-2021
1

Handdoekendiscounter.nl B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht in 2017 en
sinds 1 februari 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kvk. Enig
bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap Specter Beheer
B.V., w aarvan de heer B. den Hartog op diens beurt enig aandeelhouder en
bestuurder is en aldus middellijk bestuurder is van gefailleerde, hierna te
noemen ‘bestuurder’.

08-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens gefailleerde zijn er geen procedures aanhangig.

08-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde zou een verzekering hebben afgesloten ter verzekering van de
inventaris. De curator zal w aar mogelijk en noodzakelijk de verzekering
beëindigen en aanspraak maken op premierestitutie.

08-12-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte. De ruimte die gefailleerde in gebruik
nam, w erd om niet verstrekt door de holding.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Omdat gefailleerde geen huurovereenkomst heeft en het bestuur van de
holding en gefailleerde heeft ingestemd om de veiling te organiseren vanaf
deze ruimte, w as er geen noodzaak om de ruimte reeds op te leveren. De
veiling is gaande en w ordt spoedig afgerond. Daarna levert de curator de
ruimte direct op. Zie hierna onder punt 3.3 en 3.4.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
De veiling is voltooid. De bedrijfsruimte is door de curator opgeleverd. Dit
onderdeel is afgerond.

03-06-2022
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:
Gefailleerde exploiteert een w ebshop in de verkoop van bad- en keukentextiel.
De vraag zou sinds 2017 zijn toegenomen, w aardoor gefailleerde in 2020 tw ee
w erknemers in dienst heeft genomen. Vanw ege COVID-19 zouden er
leveringsproblemen zijn ontstaan. Tevens zouden de inkoopprijzen bij haar
leveranciers zijn gestegen. Deze kosten zou gefailleerde niet kunnen
doorbelasten aan haar klanten. Bovendien zou gefailleerde fors in haar
marketingactiviteiten hebben moeten investeren om haar online goed vindbaar
te blijven. Problematisch daarvan is dat die kosten, ongeacht het
verkoopresultaat gemaakt diende te w orden. In de laatste maanden voor het
faillissement zou de omzet fors zijn teruggelopen. Gefailleerde heeft vlak voor
het faillissement financiering aangetrokken, maar dit zou onvoldoende zijn
gew eest. Dit heeft bestuurder ertoe doen besluiten om het faillissement aan te
vragen. Het faillissement is op eigen verzoek op 9 november 2021
uitgesproken.
Het voorgaande is het relaas van de bestuurder. De curator doet
vanzelfsprekend onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement.

08-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

08-12-2021
1

Toelichting
Gefailleerde had tw ee w erknemers in dienst. Aan deze w erknemers is met
machtiging van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd op grond van
artikel 40 Fw .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-11-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Communicatie met w erknemers. Correspondentie met rechter-commissaris.
Ontslag aanzeggen personeel. Contact met het UW V.

08-12-2021
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.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

08-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris (kantoor)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een kantoorinventaris van een bescheiden omvang.
De inventaris is met goedkeuring van de rechter-commissaris door Bouland
Veilingen B.V. getaxeerd. Een doorstart is de afgelopen verslagperiode
onderzocht en niet mogelijk gebleken. De curator verkoopt de komende
periode de inventariszaken door middel van een onderhandse verkoop of een
veiling.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris Bouland
Veilingen B.V. ingeschakeld voor het organiseren van een openbare veiling. De
veiling is binnenkort afgerond.

07-03-2022
2

Bridgefund B.V. meent een pandrecht te hebben verkregen op de inventaris en
voorraad van gefailleerde. De curator heeft de rechtshandeling, die ten
grondslag ligt aan het pandrecht, op grond van de actio pauliana vernietigd.
Bridgefund B.V. heeft de vernietiging betw ist. Een inhoudelijke reactie dient de
curator nog te ontvangen.
Om de voortvarendheid van de afw ikkeling te bew aken, is overeengekomen
dat de activa reeds w orden geveild en de discussie omtrent het pandrecht
vervolgens w ordt beslecht. Indien het pandrecht van Bridgefund B.V. stand
houdt, heeft de boedel recht op een boedelbijdrage van 20% over de nettoverkoopopbrengst. Daarnaast w orden de kosten van de taxatie en van de
veiling pro rata parte verdeeld.
Situatie per 29 mei 2022:
De veiling is voltooid. De totale opbrengst, verminderd met de taxatiekostenen veilingkosten bedraagt € 5.575,40 exclusief btw (€ 6.746,23 inclusief btw ).
Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. De
opbrengst van de inventaris-bodemzaken bedraagt € 2.628,- excl. btw .

03-06-2022
3

De curator heeft van de BridgeFund B.V. een inhoudelijk reactie ontvangen. De
curator verw acht dit punt op korte termijn te kunnen afronden.
Situatie per 1 september 2022:
De afgelopen verslagperiode is deze kw estie afgerond. De curator heeft de
pandrechten erkend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

02-09-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit de administratie blijkt dat de Belastingdienst een vordering heeft op
gefailleerde, w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De curator zal ten behoeve
van de inventaris de gerealiseerde opbrengst onder zich houden ex artikel 57
lid 3 Fw .

08-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek doorstart. Contact gegadigden en taxateur. Correspondentie
rechter-commissaris.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Contact met bestuur, Bridgefund B.V. en taxateur. Correspondentie rechtercommissaris.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Contact met Bridgefund B.V., taxateur en bestuur.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
Contact met Bridgefund

02-09-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad (badjassen)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.185,00

Voorraad (bad- en keukentextiel)
totaal

€ 5.185,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt ten tijde van het faillissement over een voorraad van circa
1200 stuks badjassen en circa 250 stuks aan bad- en keukentextiel. De
voorraad is met goedkeuring van de rechter-commissaris door Bouland
Veilingen B.V. getaxeerd. Een doorstart is niet mogelijk gebleken. De curator
verkoopt de komende periode de inventariszaken door middel van een
onderhandse verkoop of een veiling.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris Bouland
Veilingen B.V. ingeschakeld voor het organiseren van een openbare veiling. De
veiling is gaande.

07-03-2022
2

Bridgefund B.V. meent een pandrecht te hebben verkregen op de inventaris en
voorraad van gefailleerde. De curator heeft de rechtshandeling, die ten
grondslag ligt aan het pandrecht, op grond van de actio pauliana vernietigd.
Verw ezen w ordt naar hetgeen hierover onder punt 3.3 staat vermeld.
Situatie per 29 mei 2022:
De veiling is voltooid. De totale opbrengst, verminderd met de taxatiekostenen veilingkosten bedraagt € 5.575,40 exclusief btw (€ 6.746,23 inclusief btw ).
Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. De opbrengst van de
voorraad badjassen bedraagt € 5.185- excl. btw .

03-06-2022
3

De voorraad bad- en keukentextiel (circa 250 stuks) zijn in de afgelopen
periode niet opgehaald en geveild. Deze zaken zijn opgeslagen bij een
w arehouse. De curator heeft de zaken opgeëist. Deze voorraad dient
gescheiden te w orden van voorraad van andere leveranciers w aarvan
gefailleerde geen eigenaar is. Dit zou een omvangrijke klus zijn. De curator
communiceert daarover met het w arehouse.
De curator heeft van de BridgeFund B.V. een inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator verw acht dit punt op korte termijn te kunnen afronden en zal
daarover in een opvolgend verslag berichten.
Situatie per 1 september 2022:
De discussie met BridgeFund B.V. is afgerond. Verw ezen w ordt naar
onderdeel 3.3. De curator onderhoudt contact met het w arehouse en rond
die kw estie zeer spoedig af.

02-09-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek doorstart. Contact gegadigden en taxateur. Correspondentie
rechter-commissaris.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Contact met bestuur, Bridgefund B.V. en taxateur. Correspondentie rechtercommissaris.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Contact met bestuur, Bridgefund B.V., taxateur, w arehouse.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
Contact Bridgefund en w arehouse

02-09-2022
4

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill (w ebsite, handelsnaam, Social Media
accountants, know etc.)
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over goodw ill, w aaronder de handelsnaam, w ebsite,
diverse accounts social media. Een doorstart is niet mogelijk gebleken. De
curator doet onderzoek naar de verkoop van de goodw ill.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Verkoop van de goodw ill is niet mogelijk gebleken. Dit onderdeel is afgerond.

07-03-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht.

08-12-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

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

08-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

08-12-2021
1

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Gefailleerde hield een
bankrekening aan bij ABN AMRO N.V. Op datum faillissement w as er een
creditsaldo van € 6.359,85. Dit bedrag is inmiddels overgeschreven naar de
faillissementsrekening.
Bridgefund B.V.
Gefailleerde heeft met Bridgefund B.V. een kredietovereenkomst gesloten.
Bridgefund B.V. heeft een restantvordering ingediend van € 5.680,55.
MuPo Beheer B.V.
Gefailleerde heeft tevens een leningsovereenkomst gesloten met MuPo Beheer
B.V. MuPo Beheer heeft een vordering ingediend van € 75.000,-.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft in het jaar voor datum van faillissement een financial
leaseovereenkomst gesloten met een leasemaatschappij ter financiering van
een auto. De rechten en verplichtingen uit de financial leaseovereenkomst
zouden zijn overgedragen aan de bestuurder. De curator heeft dit in
onderzoek. Dit punt zal verder w orden behandeld onder punt 7.6 van dit
verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

08-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bridgefund B.V.
Ter meerdere zekerheid van terugbetaling van het verstrekte krediet heeft
Bridgefund B.V. pandrechten verkregen op alle huidige en toekomstige
vorderingen, roerende zaken, voorw aardelijke eigendomsrechten en de
intellectuele eigendomsrechten van gefailleerde. De curator heeft deze
zekerheidsstelling als een paulianeuze rechtshandeling ex artikel 42/47 Fw
gekw alificeerd en op die grond de pandrechten vernietigd ex artikel 51 Fw . Een
inhoudelijke reactie heeft de curator tot op heden niet ontvangen.

08-12-2021
1

MuPo Beheer B.V.
Ter meerdere zekerheid van terugbetaling van de lening heeft MuPo Beheer
B.V. een pandrecht in tw eede rang verkregen op de intellectuele
eigendomsrechten van gefailleerde. De curator heeft deze zekerheidsstelling
tevens als een paulianeuze rechtshandeling ex artikel 42/47 Fw gekw alificeerd
en op die grond het pandrecht vernietigd ex artikel 51 Fw .
Situatie per 6 maart 2022:
Bridgefund B.V.
Bridgefund B.V. heeft de vernietiging van het pandrecht betw ist. De curator is
nog in afw achting van een inhoudelijke reactie. W ordt vervolgd.

07-03-2022
2

MuPo Beheer B.V.
MuPo Beheer B.V. heeft de vernietiging van het pandrecht betw ist. Een
inhoudelijke argumentatie van de betw isting heeft de curator niet ontvangen.
Omdat het pandrecht alleen betrekking heeft om de domeinnaam en de
verkoop daarvan niet mogelijk is gebleken, laat de curator dit punt rusten in
het belang van boedel.
Situatie per 29 mei 2022:

03-06-2022
3

Bridgefund B.V.
De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van Bridgefund B.V. De
curator heeft de reactie in onderzoek. De curator verw acht dit punt op korte
termijn te kunnen afronden met Bridgefund B.V. en zal daarover in een
opvolgend verslag berichten.
Situatie per 1 september 2022:
Deze kw estie is afgerond. Verw ezen w ordt naar onderdeel 3.3. van dit
verslag.

02-09-2022
4

5.4 Separatistenpositie
Vanw ege de vernietiging ex artikel 42/47 Fw van rechtshandelingen ter zake
de vestiging van de pandrechten zijn er (vooralsnog) geen separatisten. Er
hebben zich geen andere separatisten gemeld bij de curator.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

08-12-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één partij gemeld met een eigendomsvoorbehoud op een
gedeelte van de voorraad. Deze voorraad is opgeslagen bij een externe partij.
Deze partij beroept zich op een retentierecht. De curator is in overleg met deze
partij.

08-12-2021
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Situatie per 6 maart 2022:
Inmiddels heeft een tw eede partij zich bij de curator gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud. Alle eigendomsvoorbehouden w orden de
komende periode afgew ikkeld.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
De curator heeft de partijen die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud
in contact gebracht met de externe partij die zich beroept op een retentierecht.
De curator heeft bericht ontvangen dat deze partijen met elkaar in gesprek
zijn.

03-06-2022
3

5.6 Retentierechten
Het retentierecht is ingeroepen door een externe partij w aar een gedeelte van
de voorraad is opgeslagen. De curator is in overleg met deze partij.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft de zaken van gefailleerde ex artikel 60 lid 2 Fw opgeëist.
Deze zaken w orden door Bouland Veilingen B.V. opgehaald en geveild.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
De voorraad bad- en keukentextiel (circa 250 stuks) is in de afgelopen periode
niet opgehaald en geveild. Deze voorraad dient gescheiden te w orden van de
voorraad van andere leveranciers w aarvan gefailleerde geen eigenaar is. Dit
zou een omvangrijke klus zijn. De curator communiceert daarover met het
w arehouse.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
De curator onderhoudt contact met het w arehouse en rond deze kw estie
zeer spoedig af.

02-09-2022
4

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken, crediteuren, bestuurder, retentor.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder, retentor en crediteuren.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Correspondentie met bestuurder, retentor en crediteuren.

03-06-2022
3

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

08-12-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is onderzocht, een bidbook is vervaardigd en naar gegadigden
uit de branche verstuurd. Er is geen dusdanig bod ontvangen dat zal leiden tot
een doorstart.

08-12-2021
1

De activa w orden de komende periode dan ook onderhands verkocht of
geveild.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart. Contact met
geïnteresseerden. Opstellen NDA en informatiememorandum.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

08-12-2021
1

Een gedeelte van de administratie is door de curator ontvangen. De curator
heeft dit in onderzoek.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft de ontvangen administratie geïnventariseerd en
gecategoriseerd. Ontbrekende stukken w orden opgevraagd. De administratie
w ordt nader bestudeerd.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
De curator heeft aanvullende stukken ontvangen. De administratie is nog niet
volledig. De curator heeft de ontbrekende stukken opgevraagd.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
De administratie die aanw ezig is, w ordt bestudeerd. De komende periode zal
het rechtmatigheidsonderzoek afgerond zijn.

02-09-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: niet gedeponeerd, daartoe bestond nog geen verplichting;
2019: 30 juni 2021, derhalve niet tijdig;
2018: 10 augustus 2020, derhalve niet tijdig.

08-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde.

08-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens uittreksel van de Kamer van Koophandel is het geplaatste kapitaal van
€ 1,- volgestort.

08-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-12-2021
1

Met betrekking tot dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

Toelichting

07-03-2022
2

Situatie per 6 maart 2022:
De curator zet aankomende periode het onderzoek naar eventuele
paulianeuze rechtshandelingen, onbehoorlijk bestuur en overige
onrechtmatigheden voort.

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
Ongew ijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

03-06-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-12-2021
1

Toelichting
De curator heeft de zekerheidsstelling van BridgeFund B.V. en van MuPo
Beheer B.V. ex artikel 42/47 jo. 51 Fw vernietigd. De curator continueert het
onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen, w aaronder de overdracht van
de rechten en verplichtingen van de financial leaseovereenkomst van een auto.

In onderzoek

07-03-2022
2

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Bridgefund B.V.
Bridgefund B.V. heeft de vernietiging van het pandrecht betw ist. De curator is
nog in afw achting van een inhoudelijke reactie. W ordt vervolgd.
MuPo Beheer B.V.
MuPo Beheer B.V. heeft de vernietiging van het pandrecht betw ist. Een
onderbouw ing van de betw isting heeft de curator niet ontvangen. Omdat het
pandrecht alleen betrekking heeft om de domeinnaam en de verkoop daarvan
niet mogelijk is gebleken, laat de curator dit punt boedel rusten w egens het
ontbreken van boedelbelang.

Toelichting

03-06-2022
3

Situatie per 29 mei 2022:
Bridgefund B.V.
De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van Bridgefund B.V. De
curator heeft de reactie in onderzoek. De curator verw acht dit punt op korte
termijn te kunnen afronden met Bridgefund B.V.

Toelichting

02-09-2022
4

Situatie per 1 september 2022:
Afgerond. Verw ezen w ordt naar onderdeel 3.3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met betrekking tot dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
De curator zet aankomende periode het onderzoek naar eventuele
paulianeuze rechtshandelingen, onbehoorlijk bestuur en overige
onrechtmatigheden voort.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Ongew ijzigd.

03-06-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en bestuderen administratie. Inroepen actio pauliana.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Contact met crediteuren en bestuurder.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Contact met bestuurder en crediteur.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
Contact met bestuurder

02-09-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 75,63

08-12-2021
1

Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een vordering ter zake de crediteurenadministratie
ingediend ad € 75,63.

€ 96,80

07-03-2022
2

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
De vordering van Claimsagent B.V. s in de verslagperiode opgelopen tot €
96,80.

€ 12.337,59

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
Claimsagent B.V. € 117,98
UW V € 12.219,61

€ 12.337,59
Toelichting
Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-09-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.303,21

08-12-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ad in totaal €
24.303,21. Dit is inclusief de artikel 29 lid 7 OB vordering.

€ 25.609,77

07-03-2022
2

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
De vorderingen van de Belastingdienst zijn in de verslagperiode opgelopen tot
€ 25.609,77. Dit is inclusief de artikel 29 lid 7 OB vordering.

€ 25.704,70

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 25.704,70.

€ 25.704,70
Toelichting
Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

02-09-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

08-12-2021
1

Toelichting
Nog niet bekend.

€ 0,00

07-03-2022
2

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

€ 1.880,58

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
Het UW V heeft vorderingen ingediend ad in tototaal € 1.880,58.

€ 1.880,58

02-09-2022
4

Toelichting
Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

08-12-2021
1

Toelichting
De vordering van Mupo Beheer B.V. is vanw ege technische redenen geplaatst
op de lijst van voorlopig erkende crediteuren preferent in verband met het
door haar gepretendeerde pandrecht. De vordering is vooralsnog PM
genoteerd. De hoogte van deze vordering dient nog vastgesteld te w orden.

€ 0,00

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

Toelichting
Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-09-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

08-12-2021
1

Toelichting
Inmiddels hebben 23 crediteuren een concurrente vordering bij de curator
ingediend.

29

07-03-2022
2

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Inmiddels hebben 29 crediteuren een concurrente vordering bij de curator
ingediend.

31

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
Inmiddels hebben 31 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
Daarnaast w ordt er één vordering door de curator betw ist.

Toelichting

02-09-2022
4

Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 97.734,34

08-12-2021
1

€ 173.356,70

07-03-2022
2

€ 173.903,68

03-06-2022
3

Toelichting
Situatie per 29 mei 2022:
€ 173.903,68 ingediend en voorlopig erkend;
€ 816,75 betw ist.

Toelichting
Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

02-09-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Ongew ijzigd.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
Ongew ijzigd

02-09-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
Crediteurencorrespondentie.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
Crediteurencorrespondentie.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
Crediteurencorrespondentie

02-09-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich met name richten op de verkoop van
de inventaris en voorraad, het veiligstellen van de volledige administratie, het
continueren van het rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie met de
crediteuren.

08-12-2021
1

Situatie per 6 maart 2022:
In de komende periode zal de curator zich met name richten op de afw ikkeling
van de openbare veiling van de inventaris en voorraad, de afw ikkeling van de
ingeroepen actio pauliana, het verkrijgen van de volledige administratie, het
continueren van het rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie met de
crediteuren.

07-03-2022
2

Situatie per 29 mei 2022:
In de komende periode zal de curator zich met name richten op de afw ikkeling
van de ingeroepen actio pauliana, afw ikkeling voorraad w arehouse, het
verkrijgen van de volledige administratie, het continueren van het
rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie met de crediteuren.

03-06-2022
3

Situatie per 1 september 2022:
De aanw ezige administratie is inmiddels aangeleverd. Het grootboek over
2021 is aangeleverd. De komende periode rond de curator dan ook direct de
openstaande punten af.

02-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kunnen nog geen mededelingen w orden
gedaan over de termijn w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

08-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

02-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

08-12-2021
1

