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26-04-2022
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16-02-2021

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr V.H.B. Kruit

Algemene gegevens
Naam onderneming
Servé Rental & Events B.V.

16-03-2021
1

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78319218, statutair
gevestigd Hilversum, vestigingsadres: 1216 BP Hilversum, Nieuw e Havenw eg
85 A, tevens handelend onder de naam Servé Verhuurderservice.

16-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Verhuur van kleding en huishoudelijke
artikelen, dienstverlening voor uitvoerende kunst en verhuur van onroerend
goed (niet w oonruimte). Gefailleerde heeft de activa uit het faillissement van
Servé Verhuurservice B.V. overgenomen en (een deel van) de activiteiten
voortgezet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 41.548,13

€ -89.594,58

€ 89.594,58

2020

€ 432.184,98

€ -351.766,01

€ 487.761,90

Toelichting financiële gegevens

16-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Aangezien gefailleerde pas is opgericht op 18 juni 2020 zijn er geen
jaarrekeningen bekend, louter voorlopige cijfers. Gefailleerde is derhalve
binnen een jaar na oprichting in staat van faillissement komen te verkeren.

16-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

16-03-2021
1

Toelichting
Bij brief van 19 februari 2021 zijn alle arbeidsovereenkomsten met
goedkeuring van de rechter-commissaris opgezegd.

Boedelsaldo
€ 5.513,70

16-03-2021
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode heeft de curator het positieve saldo op de
bankrekening van gefailleerde naar de boedelrekening overgeschreven.

€ 40.382,95

16-06-2021
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst op de
boedelrekening ontvangen.

€ 18.472,03

Toelichting
In de zesde verslagperiode is het schikkingsbedrag ad € 5.557,38 op de
boedelrekening ontvangen.

Verslagperiode

16-03-2022
5
26-04-2022
6

Verslagperiode
van
16-2-2021

16-03-2021
1

t/m
12-3-2021
van
13-3-2021

16-06-2021
2

t/m
11-6-2021
van
10-6-2021

16-09-2021
3

t/m
12-9-2021
van
11-9-2021

16-12-2021
4

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

16-03-2022
5

t/m
15-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 48 min

2

27 uur 36 min

3

8 uur 48 min

4

13 uur 24 min

5

15 uur 18 min

6

4 uur 42 min

totaal

116 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Als gevolg van een eigen aangifte is Servé Rental & Events B.V. op 18 februari
2021 in staat van faillissement verklaard.

16-03-2021
1

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag contact
gezocht met de (middellijk) bestuurders van gefailleerde, te w eten de heer J.
van Rijsw ijk en de heer D.C. Freriks. De dag daarna heeft er een digitale
bespreking plaatsgevonden met de bestuurders. Op 18 februari 2021 is het
personeel via een online bijeenkomst geïnformeerd omtrent het faillissement
en het daaropvolgende ontslag. Voorts heeft de curator (een groot deel van)
de administratie van gefailleerde ontvangen.
Daarnaast heeft de curator in de eerste verslagperiode aan ruim 20 partijen die interesse toonden in een algehele overname van activa en activiteiten van
gefailleerde - in de gelegenheid gesteld een bieding op de activa en
activiteiten uit te brengen. Na de ontvangst van de biedingen heeft de curator
met de hoogste bieder verder onderhandeld ter zake de verkoop van de
activa. De volledige activa is met goedkeuring van de rechter-commissaris
overgedragen aan Héman Verhuurservice B.V.
Tot slot heeft de curator in deze verslagperiode de huurovereenkomst en de
arbeidsovereenkomsten met de 16 w erknemers van gefailleerde (zie paragraaf
2) opgezegd.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkoop en levering van
activa afgerond, alsmede het klantenbestand overgedragen en is de curator
gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2021
2

In de derde verslagperiode heeft de curator nadere administratieve stukken
opgevraagd. Verder heeft de curator nadere vragen gesteld aan de
bestuurders op basis van de stukken die zij bij de curator hebben
aangeleverd.

16-09-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn bevindingen gedeeld met het bestuur. In het nieuw e jaar is
een datum gepland om deze bevindingen te bespreken.

16-12-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurders
plaatsgevonden ter zake de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2022
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
definitief afgerond. Aangezien daarmee een einde is gekomen aan alle
w erkzaamheden in onderhavig faillissement zal de curator het faillissement
voordragen voor afw ikkeling w egens gebrek aan baten.

26-04-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Servé O en R B.V. Bestuurders van
gefailleerde zijn D.C. Freriks en Servé O en R B.V. Enig bestuurder en
aandeelhouder van Servé O en R B.V. is Servé Beheer B.V. Enig aandeelhouder
van Servé Beheer B.V. is Stichting Beheer Aandelen Servé Beheer en
bestuurder van Servé Beheer B.V. is de heer J. van Rijsw ijk.

16-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.

16-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsmaatschappijen (voor zover bekend)
geïnformeerd over het faillissement.

16-03-2021
1

1.4 Huur
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst met
Serve O en R ten aanzien van de huur van roerende zaken ex artikel 39 Fw
opgezegd.

16-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
In de bespreking met de bestuurders lieten deze w eten dat de oorzaak van
het faillissement geheel is te w ijten aan de Corona-crisis. Dit w as ook al het
geval met Servé Verhuurservice B.V. w aarvan gefailleerde deels de activa had
overgenomen en (een deel van) de activiteiten heeft voortgezet. In de zomer
van 2020 leek alles op te leven, maar vanaf september liepen de opdrachten
w eer terug. Daarnaast kw am gefailleerde niet in aanmerking voor de NOW regeling, zodat de loonkosten zw aar op de exploitatie drukten en een
faillissement uiteindelijk onafw endbaar w as.

16-03-2021
1

In de komende verslagperiodes zal de curator de oorzaken van het
faillissement onderzoeken en hier een oordeel over vellen.
De curator heeft geen redenen gevonden om de door de bestuurders
beschreven oorzaken van het faillissement in tw ijfel te trekken.

16-03-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

16-03-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren per datum faillissement 16 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-03-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing. Gefailleerde is opgericht op 18 juni 2020, nadat zij de
activa uit het faillissement van Servé Verhuurservice B.V. heeft overgenomen
en 16 oud w erknemers van Servé Verhuurservice B.V. een nieuw e
arbeidsovereenkomst heeft aangeboden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-2-2021

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren personeelsgegevens, diverse correspondentie w erknemers en
UW V.

16-03-2021
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.

16-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Alle bedrijfsmiddelen
w erden gehuurd van Servé O en R B.V.

16-03-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement zijn er geen lopende opdrachten en/of voorraden
aangetroffen.

16-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa / goodw ill

€ 5.000,00

Saldo ING Bank N.V.

€ 5.513,70

Saldo ING Bank N.V.

€ 14.382,95

totaal

€ 24.896,65

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een positief saldo aangetroffen op de lopende rekening van
gefailleerde bij de ING Bank N.V.

16-03-2021
1

Voorts heeft de curator immateriële activa c.q. goodw ill aangetroffen, w elke
met toestemming van de rechter-commissaris is verkocht aan Héman
Verhuurservice B.V. voor een bedrag ad € 5.000,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Diverse correspondentie banken en bestuurders, divers overleg
geïnteresseerde partijen, rechter-commissaris en Héman Verhuurservice B.V.

16-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenportefeuille Servé Verhuurservice
B.V.

€ 48.248,17

€ 5.000,00

Debiteurenportefeuille gefailleerde

€ 31.829,15

€ 10.000,00

totaal

€ 80.077,32

€ 15.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen met diverse
openstaande debiteuren van in totaal € 31.829,15, w elke met toestemming
van de rechter-commissaris is verkocht aan Héman Verhuurservice B.V.

16-03-2021
1

Daarnaast heeft de curator een akte van cessie vanuit Servé O en R B.V.
aangetroffen ten aanzien van de openstaande debiteuren inzake Serve
Verhuurservice B.V. Aangezien deze debiteuren al openstaan sinds de
uitspraak van het faillissement van Servé Verhuurservice B.V. medio eerste
helft 2020, heeft de curator deze debiteuren met toestemming van de rechtercommissaris voor een bedrag ad € 5.000,00 verkocht aan Héman
Verhuurservice B.V.
Servé O en R B.V. meent een pandrecht te hebben op de debiteuren van
gefailleerde ter zake de debiteurenportefeuille van Servé Verhuurservice B.V.
Omdat Servé O en R B.V. geen geregistreerde pandakte heeft kunnen
overleggen, heeft de curator het pandrecht aangemerkt als nietig.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie bestuurders ten aanzien van de debiteuren.

16-03-2021
1

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

16-03-2021
1

De curator is niet bekend met een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

16-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Servé O en R B.V. meent een pandrecht te hebben op de debiteuren van
gefailleerde. Omdat Servé O en R B.V. geen geregistreerde pandakte heeft
kunnen overleggen, heeft de curator het pandrecht niet als rechtsgeldig
aangemerkt.

16-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-03-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse correspondentie met bestuurders ten aanzien van het pandrecht.

16-03-2021
1

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

16-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

16-03-2021
1

6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. Vanw ege de belangstelling voor een doorstart heeft de curator
ruim tw intig geïnteresseerde partijen de mogelijkheid geboden een bieding uit
te brengen op onder meer de debiteuren en de immateriële activa en het
klantenbestand. In een informatiememorandum met (deels geanonimiseerde)
bijlagen is aan alle partijen duidelijk gemaakt op w elke activa kon w orden
geboden en w at de voorw aarden voor de verkoop zouden zijn. Zodoende
konden alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie beschikken.
Uiteindelijk hebben tw ee partijen besloten een bieding uit te brengen. Ten
aanzien van de verkoop van het klantenbestand en de overdracht
vanpersoonsgegevens die daarmee gepaard gaat, is in het bijzonder extra
aandacht besteed aan de voorw aarden voor deze overdracht vanw ege de
GDPR (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Alvorens de gegevens uit het
klantenbestand daadw erkelijk over te dragen, w orden de personen door de
curator geïnformeerd over de beoogde overdracht en w ordt aan hen de
mogelijkheid geboden om gedurende een periode van tw ee w eken bezw aar te
maken tegen deze overdracht (opt-out). De curator verw acht dit traject in de
komende verslagperiode te hebben doorlopen.

16-03-2021
1

In de tw eede verslagperiode is de overdracht van het klantenbestand
afgerond. In totaal heeft de curator 20.719 klantgegevens overgedragen aan
de doorstartende partij. In totaal hebben 882 klanten van gefailleerde
bezw aar gemaakt tegen de overdracht en gebruik gemaakt van de
zogenaamde opt-out mogelijkheid, zodat deze gegevens niet door de curator
zijn overgedragen aan de doorstartende partij.

16-06-2021
2

6.5 Verantwoording
De boedel heeft van de ontvangen biedingen de hoogste bieding
geaccepteerd. Bijkomend voordeel daarbij w as ook dat deze partij de intentie
heeft een aantal personeelsleden over te nemen. Gelet op het feit dat deze
bieding verrew eg het hoogste bod w as en dat daarnaast mogelijk ook
w erknemers zouden w orden overgenomen, heeft de boedel, na machtiging
van de rechter-commissaris dit bod aanvaard.

16-03-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

16-03-2021
1

Toelichting
De doorstartende partij heeft de debiteuren, de goodw ill en immateriële activa
overgenomen voor een bedrag van € 20.000,00. De gehele koopsom komt ten
goede aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-03-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is gekozen voor een verkoopproces, w aarbij zoveel mogelijk partijen op
eenvrij laagdrempelige manier konden meedoen. Er is veel gecorrespondeerd
en telefonisch contact gew eest met diverse geïnteresseerde partijen en met
het bestuur van gefailleerde om alle benodigde informatie te verkrijgen.
Daarnaast hebben onderhandelingen plaatsgevonden met Héman
Verhuurservice B.V. en zijn de uiteindelijke afspraken vastgelegd in een
koopovereenkomst. Zoals vermeld is ook specifiek aandacht besteed aan de
privacyaspecten bij de overdracht van het klantenbestand.

16-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurders hebben de nodige administratie van gefailleerde overhandigd.
De curator zal deze administratie in de komende verslagperiodes onderw erpen
aan een rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2021
1

De curator heeft aanvullende administratieve stukken opgevraagd bij de
bestuurders. Vervolgens heeft de curator nadere vragen gesteld aan de
bestuurders op basis van de stukken die zij bij de curator hebben
aangeleverd.

16-09-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn bevindingen gedeeld met het bestuur. In het nieuw e jaar is
een datum gepland om deze bevindingen te bespreken.

16-12-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurders
plaatsgevonden ter zake de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2022
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat de administratie
van gefailleerde voldoet aan de w ettelijke vereisten.

26-04-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

16-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-03-2021
1

De aandelen zijn volstort.

26-04-2022
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-03-2021
1

In onderzoek.

Nee

26-04-2022
6

Toelichting
In de zesde verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er geen sprake
is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-03-2021
1

Nee

26-04-2022
6

Toelichting
In de zesde verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er geen sprake
is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

16-03-2021
1

In de zesde verslagperiode is er - met toestemming van de rechtercommissaris - een vaststellingsovereenkomst getekend tussen de curator en
de bestuurders van gefailleerde, w aarna de bestuurders zonder erkenning
van enige schuld een bedrag op de boedelrekening hebben overgemaakt.
Hiermee is aan het rechtmatigheidsonderzoek een einde gekomen.

26-04-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren administratie.

16-03-2021
1

Onderzoek administratie en correspondentie met bestuurders hieromtrent.

16-09-2021
3

divers overleg advocaat van bestuurders en rechter-commissaris.

26-04-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

16-03-2021
1

Toelichting
Ten aanzien van de crediteurenlijst heeft ClaimsAgent een boedelvordering
van € 3,03. Daarnaast bestaat er een boedelvordering ten aanzien van de per
datum faillissement lopende huurovereenkomst ten aanzien van de huur van
roerende zaken.

€ 33,28

16-06-2021
2

Toelichting
De vordering van ClaimsAgent B.V. is verhoogd naar € 33,28

€ 117.034,14

16-03-2022
5

Toelichting
Vordering UW V is ingediend, vordering Claimsagent is verhoogd naar € 57,48

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 68.659,00

16-03-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten aanzien van
Omzetbelasting en Loonheffing.

€ 102.412,00

16-06-2021
2

€ 168.611,00

16-03-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-03-2021
1

De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.

€ 63.579,55

16-03-2022
5

Toelichting
UW V heeft haar vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-03-2021
1

De curator is niet bekend met andere preferente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

16-03-2021
1

Er zijn nog geen concurrente vorderingen ingediend.

10

16-06-2021
2

13

16-03-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.466,78

16-06-2021
2

€ 33.101,08

16-03-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

16-03-2021
1

Omdat er in de zesde verslagperiode een einde is gekomen aan de
w erkzaamheden in onderhavig faillissement, zal de curator het faillissement
voordragen voor afw ikkeling w egens gebrek aan baten.

26-04-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met de Belastingdienst.

16-03-2021
1

Inventariseren vorderingen

16-03-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiodes zal de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde starten, alsmede de overdracht van het
klantenbestand afronden. Voor het overige vinden de w elbekende
w erkzaamheden plaats.

16-03-2021
1

In de komende verslagperiodes zal de curator verder gaan met het onderzoek
naar de administratie van gefailleerde. De curator verw acht het
rechtmatigheidsonderzoek gelijktijdig met het rechtmatigheidsonderzoek van
Servé Verhuurservice B.V. af te ronden.

16-06-2021
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek tegelijkertijd met het
rechtmatigheidsonderzoek van Servé Verhuurservice B.V. opgepakt. De

16-09-2021

komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

3

De curator verw acht in de komende verslagperiode een bespreking te hebben
met de bestuurders en daarna zal meer duidelijkheid komen op w elke w ijze
onderhavig faillissement kan w orden afgew ikkeld.

16-12-2021
4

De curator verw acht dat het volgende verslag een eindverslag betreft.

16-03-2022
5

zie paragraaf 8.7.

26-04-2022
6

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

16-03-2021
1

zie paragraaf 8.7.

26-04-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
16-03-2021
1
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

