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R-C
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2
26-04-2022
F.16/21/300
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30-12-2021

mr. K.G. van de Streek
mr L. Kuiper

Algemene gegevens
Naam onderneming
Roxxle BV

27-01-2022
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Huizen
KvK nummer: 61176133

27-01-2022
1

Activiteiten onderneming
W oningplatform voor makelaars

27-01-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

27-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 12.121,13

27-01-2022
1

€ 21.579,62

26-04-2022
2

Verslagperiode
van
30-12-2021

27-01-2022
1

t/m
26-1-2022
van
27-1-2022

26-04-2022
2

t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 42 min

2

33 uur 54 min

totaal

88 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Op 24 december 2021 heeft Roxxle BV surséance aangevraagd. Op 30
december 2021 is de surseánce ingetrokken en het faillissement van Roxxle BV
uitgesproken. Er zijn 14 uren 42 minuten aan de surséance besteed. In de
eerste verslagperiode zijn er 54 uren en 42 minuten aan het faillissement
besteed.

27-01-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is op 30 juli 2014 opgericht onder de naam
Domain2Have BV. Deze statutaire naam is op 18 juni 2018 gew ijzigd in Enfed
BV en op 18 juni 2019 is die statutaire naam gew ijzigd in Roxxle BV.
Het bestuur van Roxxle BV bestond in de drie jaar voorafgaand aan het
faillissement uit Opdo BV en Deniva Holding BV. Opdo BV heeft op 21 december
2021 haar bestuurstaken neergelegd, althans per die datum is zij

27-01-2022
1

uitgeschreven uit het handelsregister. Deniva Holding BV is w el aangebleven
als bestuurder. De heer H. Bakker is bestuurder enig aandeelhouder van
Deniva Holding BV.

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

27-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Ziekteverzuimverzekering

27-01-2022
1

1.4 Huur
Er w erd kantoorruimte gehuurd. De huur is met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

27-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Roxxle BV is omstreeks 2018 begonnen met de huidige activiteiten en is
w erkzaam binnen de real estate branche. Zij is toen onder de naam Enfed BV
begonnen met het verlenen van intermediair diensten voor makelaars
(relocators) om w oningen turnkey op te kunnen leveren. Dat w il zeggen dat zij
voor de toekomstige bew oners, veelal expats, de energiecontracten, interneten televisie aansluitingen en w oonverzekeringen regelde.
Circa 2,5 jaar geleden is zij daarnaast begonnen met de ontw ikkeling van het
platform Roxxle en is de vennootschap onder die naam verder gegaan. Roxxle
is een platform w aarop aangesloten makelaars gratis hun totale
w oningaanbod kunnen plaatsen.
Het laatste verdienmodel van Roxxle BV w as 3-ledig en bestond uit de
vermelde intermediair diensten, de verkoop van marketingcampagnes voor
makelaars en daarnaast konden particuliere w oningzoekenden een betaald
account afnemen om toegang te krijgen tot het huur- en koopaanbod op
Roxxle.nl. In 2020 / 2021 is met name ingezet op het promoten van het
platform bij makelaars en de verkoop van de marketingcampagnes aan
makelaars. Daartoe zijn meerdere accountmanagers aangetrokken.
Volgens het bestuur w erden de beoogde targets vaak niet behaald. Zij w ijt de
tegenvallende resultaten voornamelijk aan de coronacrisis en de daarmee
gepaard gaande beperkingen, meer in het bijzonder de lockdow n in het najaar
2021. De financier w as onder deze omstandigheden niet langer bereid bij te
financieren. Getracht is om middels een vaststellingsovereenkomst de
arbeidsovereenkomsten met de accountmanagers te beëindigen. De financiële
situatie verslechterde in rap tempo en toen het personeel niet direct inging op
het aanbod dat w as gedaan om de dienstverbanden in onderling overleg te
beëindigen, is surséance aangevraagd. Het bestuur voorzag dat de salarissen
en vaste lasten niet langer betaald konden w orden.
De vooruitzichten op langere termijn bleken niet zodanig dat het op grond
daarvan reëel w as te veronderstellen dat de liquiditeitsproblematiek van
tijdelijke aard zou zijn, w aarna de surséance op verzoek van de
bew indvoerder met akkoord van de bestuurder is ingetrokken en het
faillissement van Roxxle BV op 30 december 2021 is uitgesproken.
De (verklaring van het bestuur over de) oorzaak van het faillissement is nog in
onderzoek.

27-01-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

27-01-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-12-2021

4

De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd met inachtneming van een termijn van
maximaal zes w eken.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

27-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
n.v.t.

27-01-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

27-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
W ebsite / online platform

3.9 Werkzaamheden andere activa

27-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is een debiteurenportefeuille, evenw el een aanzienlijk deel van de
openstaande facturen betreft vooruit-gefactureerde diensten, w elke niet meer
door de boedel kunnen w orden verricht. Het is daarom niet de verw achting dat
deze zullen w orden betaald. In hoeverre er nog facturen openstaan, die nog
geïncasseerd kunnen w orden, w ordt nog uitgezocht. Er zijn na datum
faillissement nog bedragen op de rekening van Roxxle BV bijgeschreven, echter
de curator heeft nog geen inzicht in de laatste mutaties.

27-01-2022
1

Dit punt is nog niet volledig afgew ikkeld.

26-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

27-01-2022
1

Er w erd gebankierd bij KNAB bank. Er w as sprake van een positief saldo per
datum faillissement. De bank heeft daarom geen vordering ingediend. Het
saldo op de rekening is enige dagen terug overgemaakt op de boedelrekening.
Er is slechts beperkt inzage in de opbouw van dit saldo, omdat de
onderliggende mutatie-overzichten van de afgelopen w eken nog niet door de
bank zijn verstrekt. Vooralsnog is de bijschrijving verantw oord in het financieel
verslag onder ‘aangetroffen middelen bank’. Naar verw achting zal een deel
echter betrekking hebben op de post ‘debiteuren’.

Toelichting vordering van bank(en)

26-04-2022
2

Het saldo per datum faillissement bedroeg € 5.642,75. KNAB Bank heeft in
totaal € 12.949,28 overgemaakt naar de boedelrekening. Het verschil ad €
7.306,53 heeft naar verw achting betrekking op de post debiteuren.

5.2 Leasecontracten
Er w erden tw ee auto’s geleased. Deze zijn ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

27-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van zekerheden is niet gebleken.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Over een mogelijke doorstart w orden nog gesprekken gevoerd.

27-01-2022
1

Easy Nuts BV heeft (een deel van) de activiteiten overgenomen van Roxxle
BV, w aaronder de exploitatie van het platform Roxxle BV.

26-04-2022
2

6.5 Verantwoording
Er zijn met verschillende partijen overnamegesprekken gevoerd, w aaronder
de directie, die zich op een gegeven moment heeft teruggetrokken, ook tw ee
andere partijen haakten af. Uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt met Easy
Nuts BV over de overname van activiteiten.

26-04-2022
2

6.6 Opbrengst
€ 11.000,00

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

26-04-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding. De digitale boekhouding is veiliggesteld en w ordt
onderzocht.

27-01-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 is binnen een jaar na afloop van het boekjaar
gedeponeerd.

27-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog.

27-01-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder: € 895,68

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-01-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 157.583,00

27-01-2022
1

Toelichting
Ter zake van LH en OB

€ 219.195,00

26-04-2022
2

Toelichting
Ter zake van LH en OB

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-01-2022
1

Vooralsnog niet ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 16.500,00

27-01-2022
1

Toelichting
W erknemer certificaten en achterstallige provisie

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

27-01-2022
1

37

26-04-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.162,52

27-01-2022
1

€ 70.582,09

26-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

27-01-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gebruikelijke w erkzaamheden. Bezien zal w orden of de activa kan w orden
verkocht en het rechtmatighedenonderzoek zal w orden verricht.

27-01-2022
1

De gebruikelijke w erkzaamheden.

26-04-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

27-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-04-2022
2

