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

3
06-01-2022
F.16/21/96
NL:TZ:0000169116:F003
30-03-2021

R-C
Curator

mr. Neijt
mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Nord B.V.

05-05-2021
1

Gegevens onderneming
Nord B.V. tevens h.o.d.n. Cafe Du Nord en The Salty Pig

05-05-2021
1

Draaiw eg 22
3515 EM UTRECHT

Activiteiten onderneming
Blijkens de gegevens uit het handelsregister en volgens opgave van de
bestuurder:
De exploitatie van horecagelegenheid, w aaronder een restaurant/café.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 89.207,00

2018

€ 121.352,00

Toelichting financiële gegevens

05-05-2021
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Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2019.

05-05-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 9.349,94

05-05-2021
1

€ 29.208,19

05-08-2021
2

Verslagperiode
van
30-3-2021

05-05-2021
1

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

05-08-2021
2

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

06-01-2022
3

t/m
5-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 36 min

2

23 uur 51 min

3

2 uur 42 min

totaal

42 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is
uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

05-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 7 maart 2017 opgericht en op 8 maart 2017
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK
68250045). Enig aandeelhouder en bestuurder is Tuut Chips B.V., w aarvan op
zijn beurt de heer Sebastiaan-Robbert Herben enig aandeelhouder en
bestuurder is.
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Tuut Chips B.V. is eveneens op 30 maart 2021 in staat van faillissement
verklaard, w aarbij mr. G.J. ten Hagen tot curator is aangesteld.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt. Door de gefailleerde gesloten bedrijfsverzekeringen zijn reeds
voor datum faillissement opgezegd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een horeca aangelegenheid aan de Draaiw eg 22 te Utrecht.
Mede vanw ege de Coronamaatregelen w as het restaurant/café op datum
faillissement reeds gesloten en is een aanzienlijke huurschuld ontstaan.
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Daarnaast is gebleken dat tussen gefailleerde en Smaakmakrs een
onderhuurovereenkomst is gesloten voor de kelder. De huur bedraagt € 242,=
per maand. De ruimte w erd gebruikt als escaperoom en is door de bestuurder
van gefailleerde verbouw d. De verhuurder heeft de curator bericht dat de
gemeente Utrecht de ruimte heeft geïnspecteerd w aaruit naar voren is
gekomen dat deze niet voldoet aan de benodigde vereisten, w aaronder
brandveiligheid. Dit w ordt nader onderzocht.
De (hoofd)huurovereenkomst is door de verhuurder vanw ege het faillissement
opgezegd tegen 21 mei 2021. Per die datum heeft met machtiging van de
rechter-commissaris een doorstart plaatsgevonden (zie tevens par. 6.4 van dit
verslag). Per die datum is het gehuurde aldus door gefailleerde aan de
(hoofd)verhuurder opgeleverd. Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

05-08-2021
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Vanw ege de beëindiging door de (hoofd)verhuurder van de
(hoofd)huurovereenkomst is de (onder)huurovereenkomst met Smaakmakrs w aarvoor de (hoofd)verhuurder geen schriftelijke toestemming blijkt te hebben
gegeven - per diezelfde datum 21 mei 2021 geëindigd. Dit onderdeel is
afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken en
achtergronden van het faillissement:
De bestuurder heeft getracht om - door middel van het openen van meerdere
horecaondernemingen via diens holding - voldoende financiële middelen te
genereren w aarmee de geldschieter van de holding (en de vennootschap De
Branding Utrecht B.V.) kon w orden voldaan.
Tw ee van de vier restaurants zijn volgens opgave met verlies verkocht. Het
derde restaurant De Branding Utrecht B.V. is op 8 december 2020 in staat van
faillissement verklaard.
Volgens opgave van de bestuurder heeft de gedw ongen sluiting vanw ege de
Corona-maatregelen ervoor gezorgd dat het niet langer mogelijk w as om de
onderneming rendabel voort te zetten. Getracht is om het restaurant van
gefailleerde te verkopen, hetgeen niet is gelukt. Vervolgens is het eigen
faillissement aangevraagd.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Op datum faillissement w aren er geen w erknemers meer in loondienst. Met de
enige w erknemer heeft gefailleerde een beëindigingsovereenkomst gesloten
w aarbij met w ederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst per 1 november
2020 is beëindigd. Volgens opgave zijn alle loonverplichtingen, w aaronder de
beëindigingsvergoeding, voldaan.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-05-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(restaurant)inventaris

€ 12.000,00

totaal

€ 12.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft onder meer een (restaurant)inventaris in eigendom, zoals
diverse keukenapparatuur, koeling, keukengerei, e.d. Vanw ege de
voorgenomen verkoop van de onderneming is de inventaris zeer recent
getaxeerd. De curator heeft een afschrift van het taxatierapport ontvangen.
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Er hebben zich diverse geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. De
curator zal de geïnteresseerden in de gelegenheid stellen om de inventaris te
bezichtigen en een bieding op de inventaris uit te brengen mocht een
doorstart niet mogelijk blijken (zie tevens par. 6.4 van dit verslag), zodat een
eventuele oplevering van het gehuurde op korte termijn kan plaatsvinden.
In de huidige marktomstandigheden is het lastig gebleken om een gegadigde
te vinden voor een doorstart (c.q. overname van de activa bij gelijkblijvend
gebruik). Met machtiging van de rechter-commissaris heeft een doorstart
plaatsgevonden (zie tevens par. 6.4 van dit verslag). Per 21 mei 2021 zijn de
(restaurant)inventaris (incl. goodw ill) overgenomen door Strijker Holding B.V.
voor een totaalbedrag van € 12.000,= excl. BTW (€ 14.520,= incl. BTW ). Dit ligt
boven de getaxeerde liquidatiew aarde ad € 9.870,= (excl. btw ). De koopsom is
op de boedelrekening voldaan. Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

05-08-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de Belastingdienst haar
bodemvoorrecht doen gelden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- contact verhuurder en overige geïnteresseerde partijen.
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- Divers contact verhuurder, bestuurder, koper en rechter-commissaris;
- Opstellen activaovereenkomst.

05-08-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vanw ege de Coronamaatregelen w aren de ondernemingsactiviteiten al
geruime tijd voor datum faillissement gestaakt. De beperkt aanw ezige
voorraad is vanw ege de houdbaarheidsdatum door de bestuurder opgeruimd
en w eggegooid.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kasgeld

Boedelbijdrage

€ 66,00

Restitutie Eneco

€ 2.092,90

totaal

€ 2.158,90

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op datum faillissement bedroeg het kasgeld een bedrag van € 66,=. Dit bedrag
zal op de faillissementsrekening w orden bijgeschreven.
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Het kasgeld is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening
bijgeschreven. Energieleverancier Eneco heeft na het opmaken van de
eindafrekening een teveel betaald (voorschot)bedrag ad € 2.092,90
gerestitueerd op de boedelrekening. Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- afstorten kasgeld.
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- Correspondentie Eneco inzake eindafrekening en restitutie.

05-08-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
De activiteiten lagen al geruime tijd stil. De bestellingen w erden direct
afgerekend. Van openstaande vorderingen op debiteuren is vooralsnog niet
gebleken.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij
Coöperatieve Rabobank U.A. Op datum faillissement bedroeg het saldo op de
bankrekening (inclusief storneringen) een bedrag van € 9,349,94. Dit bedrag is
naar de faillissementsrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is door Rabobank het resterende creditsaldo
ad € 3.179,35 op de faillissementsrekening overgemaakt.
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05-08-2021
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is er een contract
afgesloten met betrekking tot het gebruik van een tapinstallatie. De curator
heeft de achterliggende stukken opgevraagd en is thans in afw achting
daarvan.
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Met de doorstartende partij is in de activaovereenkomst op de gebruikelijke
w ijze overeengekomen ten aanzien van eigendommen van derden dat door de
doorstartende partij contact w ordt opgenomen met de brouw erij i.v.m.
overname c.q. teruggave van de tapinstallatie (zie tevens par. 6.4 van dit
verslag). Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

05-08-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn door gefailleerde geen zekerheden verstrekt op de inventaris, voorraad
en debiteurenvorderingen.

05-05-2021
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-05-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud. Volgens opgave heeft de bestuurder kort voor
faillissementsdatum de op dat moment nog aanw ezige bescheiden voorraad
w elke onder eigendomsvoorbehoud w as geleverd aan de betreffende
leveranciers afgegeven. Dit w ordt nader onderzocht.
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In de activaovereenkomst (zie tevens par. 6.4 van dit verslag) is op de
gebruikelijke w ijze vastgelegd dat de doorstartende partij eventuele rechten
van derden (eigendomsvoorbehoud) dient te respecteren. Er hebben zich geen
leveranciers bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.
Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-05-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken;
- contacten Rabobank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de Coronamaatregelen w as de horecaonderneming op datum
faillissement reeds gesloten, ook voor afhaalmaaltijden. Er w aren niet
voldoende financiële middelen aanw ezig om de lopende kosten te voldoen en
het restaurant draaiende te houden. Het voortzetten van de onderneming w as
derhalve niet mogelijk.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

05-05-2021
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6.4 Beschrijving
Op datum faillissement lagen de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde stil.
De bestuurder heeft getracht de onderneming te verkopen hetgeen voor
faillissementsdatum niet is gelukt. Er hebben zich intussen diverse
geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld voor een eventuele doorstart.
Deze mogelijkheid w ordt nader onderzocht mede in het licht van de recente
(gedeeltelijke) heropening van de horeca in het kader van de versoepeling van
de getroffen maatregelen betreffende de Coronapandemie. Mocht een
doorstart op korte termijn niet mogelijk blijken, dan zal de curator overgaan tot
het te gelde maken van de aangetroffen inventaris (zie tevens par. 3.3 van dit
verslag).
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Gefailleerde exploiteerde het eetcafé ‘Café Du Nord’. Het bleek in de huidige
(markt)omstandigheden echter zeer moeilijk om een gegadigde te vinden voor
een doorstart (c.q. overname van de activa bij gelijkblijvend gebruik). Het leek
er dan ook op dat er geen andere mogelijkheid bestond dan de (fysieke) activa
te verkopen aan de hoogste bieder. Het gaat daarbij om (standaard horeca)
inventaris (zie tevens par. 3.3 van dit verslag). Op 3 mei 2021 heeft een
gegadigde voor een doorstart zich gemeld.

05-08-2021
2

Er speelden diverse complicaties bij de beoogde doorstart w aaronder de
verhuurder die zich als 'dw angcrediteur' opstelde t.a.v. de huurachterstand tot
faillissementsdatum ad € 18.000,=. Daarnaast bleek dat het gehuurde pand
niet (meer) voldeed aan de vergunningvereisten t.a.v. brandveiligheid,
w aardoor (extra) verbouw ingskosten noodzakelijk bleken alvorens de
doorstarter de benodigde horecavergunning (opnieuw ) kon verkrijgen. De
onderhandelingen tussen partijen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de
doorstartende partij - met machtiging van de rechter-commissaris - per 21 mei
2021 heeft voldaan een bedrag ad € 12.000,= (excl. BTW ) aan de boedel m.b.t.
(restaurant)inventaris (incl. goodw ill), resp. een bedrag ad € 10.000,= (excl.
BTW ) aan de verhuurder. De verhuurder heeft op zijn beurt de vorderingen op
de boedel kw ijtscholden (huurachterstand ad € 18.000,=) behoudens 1 maand
huur ad € 2.000,= (excl. BTW ) vanaf faillissementsdatum. Het gehuurde is
daarmee door de boedel eerder opgeleverd, w aarmee de boedelvordering
beperkt is gebleven en het passief aanzienlijk is verminderd. Dit onderdeel is
afgew ikkeld.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- onderzoek doorstartmogelijkheden;
- contact beoogde partijen;
- overleg en correspondentie met bestuurder;
- contact verhuurder en nutsmaatschappijen.

05-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de boekhouding van gefailleerde in digitale vorm
ontvangen en zal erop toezien dat de volledige boekhouding w ordt verstrekt.
Vervolgen zal w orden onderzocht in hoeverre de administratie juist en volledig
is en of voldaan is aan de administratieplicht.
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De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek gecombineerd met de
rechtmatigheidsonderzoeken van de aan gefailleerde gelieerde (ook
gefailleerde) vennootschappen Tuut Chips B.V. resp. De Branding Utrecht B.V.
(zie tevens par. 7.1 e.v. van de openbare faillissementsverslagen van Tuut
Chips B.V. resp. De Branding Utrecht B.V.). In dat kader w ordt een
(aanvullende) vragenbrief aan de bestuurder van de hiervoor genoemde drie
vennootschappen voorbereid. De curator streeft ernaar dit gecombineerde
onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.
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De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder (summier) gereageerd op
de vragenbrieven in de failliete vennootschappen Tuut Chips B.V. en Nord
B.V. De curator heeft thans een en ander in onderzoek.

06-01-2022
3

Vermeldensw aardig is nog dat gefailleerde vóór faillissement beroep heeft
gedaan op de NOW -regeling en in dat kader bij het UW V een definitieve
berekening ingediend diende te w orden. Het UW V heeft aangegeven dat het
recht op subsidie niet komt te vervallen door het faillissement.
Met toestemming van de rechter-commissaris is afgesproken dat de
boekhouder van gefailleerde voor zow el Nord B.V. als De Branding Utrecht
B.V. de verzoeken om definitieve vaststelling inmiddels heeft ingediend en
voor laatstgenoemde ook de derdenverklaring heeft opgesteld. De boedels
betalen hiervoor in totaal een bedrag ad € 250,= ex btw .

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 20 januari 2021
2018: 5 december 2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1.000,=.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek (zie tevens par. 7.1 van dit verslag).
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In onderzoek (zie tevens par. 7.1 van dit verslag).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit deel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog) geen
uitspraken doen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- correspondentie bestuurder;
- bestudering ontvangen stukken en administratie.

05-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.000,00
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.501,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-05-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-05-2021
1

10

05-08-2021
2

11

06-01-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 112.801,67

05-05-2021
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Toelichting
Alle bekende handelscrediteuren zijn aangeschreven.
€ 98.685,80

05-08-2021
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€ 99.248,10

06-01-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft op dit moment nog geen inzicht op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren, plaatsen en bevestigen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedure aanhangig gemaakt.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden voornamelijk bestaan
uit:
- het nader in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afronden onderzoek doorstartmogelijkheden;
- verkoop inventaris en activa;
- opleveren gehuurde ruimte;
- afw ikkelen eventuele eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden

05-05-2021
1

De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden voornamelijk bestaan
uit:
- het nader in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- vragenbrief bestuurder;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden

05-08-2021
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De komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden voornamelijk bestaan
uit:

06-01-2022
3

- onderzoek beantw oording vragenbrief bestuurder;
- voortgang en afronden gecombineerd onderzoek administratie(plicht);
- voortgang en afronden gecombineerd onderzoek rechtmatigheid;
- afw achten definitieve aangifte NOW -regeling;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
faillissement.

05-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
6-4-2022

06-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

05-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

