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mr. K.G. van de Streek
mr C.P.M. Kerkers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cycle Data B.V.

19-08-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cycle Data B.V.,
statutair gevestigd te Almere en feitelijk zaak doende te (3897 AB) Zeew olde
aan de Landauer 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 69575525 (hierna te noemen: "curanda").

19-08-2022
1

Activiteiten onderneming
Curanda drijft een onderneming die zich bezighoudt met het ontw ikkelen van
innovatieve radartechnologie (zow el hardw are als softw are) w aarmee realtime data van voertuigen op fietspaden kan w orden gegenereerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.660,00

€ -29.430,00

€ 184.827,00

2020

€ 41.725,00

€ -31.493,00

€ 601.773,00

2021

€ 205.649,00

€ -513.714,00

€ 1.761.290,00

Toelichting financiële gegevens

19-08-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de in de administratie
aangetroffen jaarrekeningen over de boekjaren 2019 en 2020 en de
conceptjaarrekening over het boekjaar 2021.

19-08-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19-08-2022
1

1

Boedelsaldo
€ 27.383,57

19-08-2022
1

€ 41.242,24

16-11-2022
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de activa van gefailleerde verkocht (in
opdracht van en in overleg met de pandhouder). De boedelbijdrages en de
koopsom voor de goodw ill zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Verslagperiode
van

19-08-2022
1

19-7-2022
t/m
15-8-2022
van

16-11-2022
2

16-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

82 uur 0 min

2

75 uur 18 min

totaal

157 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 4 september 2017 en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel op 12 september 2017. Enig
bestuurder van curanda is Creatio Pulsus B.V., w aarvan Red B.V. en de heer
C.S. van der Zijl (elk zelfstandig bevoegd) bestuurders zijn. Enig bestuurder
van Red B.V. is mevrouw M.A.H. Verspaget. De aandelen in curanda w orden
gehouden door Creatio Pulsus B.V. (71,43 %), International Telecom Projects
B.V. (25 %) en de heer H. Verloop (3,57 %).

19-08-2022
1

1.2 Lopende procedures
Geen lopende procedures.

19-08-2022
1

1.3 Verzekeringen
Curanda w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

19-08-2022
1

De verzekeringen van curanda zijn opgezegd en beëindigd. Premierestituties
zijn aan de pandhouder uitgekeerd, voor zover daarvan sprake w as.

16-11-2022
2

1.4 Huur
Curanda huurt een kantoorpand te Zeew olde aan de Landauer 5. Met
machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex artikel 39
Fw opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

19-08-2022
1

Het gehuurde kantoorpand is op 15 september 2022 opgeleverd aan de
verhuurders.

16-11-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken bij vonnis van 19 juli 2022.
Het bestuur van curanda heeft kort gezegd aangegeven dat de coronacrisis tot
gevolg heeft gehad dat de drukte op fietspaden afnam en budgetten aan de
zijden van de belangrijkste klanten minder tot niet vrijkw amen. De omzet bleef
achter, terw ijl kosten onverminderd dienden te w orden gemaakt. Uiteindelijk is
het eigen faillissement aangevraagd. De curator heeft de oorzaak van het
faillissement in onderzoek.

19-08-2022
1

Het onderzoek loopt. Om herhaling te voorkomen w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) van dit verslag.

16-11-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-08-2022
1

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-08-2022
1

3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-7-2022

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de
arbeidsovereenkomst opgezegd conform artikel 40 Fw en het UW V verzocht de
loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De
w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

19-08-2022
1

Eén w erknemer heeft een nieuw dienstverband aangeboden gekregen door
de doorstartende partij. Hierover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.
In de afgelopen verslagperiode is verder nog gecorrespondeerd met een
voormalig w erknemer over een declaratie. De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2022
2

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

19-08-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.000,00

€ 907,50

Voertuig

€ 18.418,41

€ 4.457,26

totaal

€ 23.418,41

€ 5.364,76

Bedrijfsmiddelen en voorraad

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda huurt kantoorruimte aan de Landauer 5 te Zeew olde. Aldaar is
kantoorinventaris aanw ezig zoals een aantal computerschermen, kasten en
bureaus. Curanda beschikt daarnaast over een bedrijfsauto en diverse
(i)Signum meetsystemen geplaatst op diverse locaties in Nederland. De curator
heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorw aarden opgesteld
ten aanzien van de verkoop van de activa, w aaronder de voornoemde
bedrijfsmiddelen. De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2022
1

Na toezending van het informatiememorandum aan meerdere
geïnteresseerde partijen, ontving de curator in totaal drie biedingen. Daarbij
w erd onder andere geboden op bedrijfsmiddelen in combinatie met de
voorraad van curanda. Uiteindelijk hebben tw ee bieders hun biedingen
ingetrokken. In overleg met de pandhouder zijn de bedrijfsmiddelen in het
kader van een doorstart (zie ook hoofdstuk 6) verkocht aan de laatst
overgeblevene bieder, tegen een boedelbijdrage van 15%. Na ontvangst van
de koopsom zijn de bedrijfsmiddelen en voorraden geleverd en de
pandhouder is overgegaan tot betaling van de boedelbijdrage (zie ook
hoofdstuk 5). Daarmee zijn de verkoopw erkzaamheden afgerond.

16-11-2022
2

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

19-08-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2022
1

De verkoopw erkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda heeft diverse componenten ter assemblage van (i)Signum
meetsystemen in eigendom, w elke zijn opgeslagen bij derde partijen. De
curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorw aarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, w aaronder de voorraden.
De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2022
1

Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor onder 3.3 w ordt vermeld.

16-11-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2022
1

De verkoopw erkzaamheden zijn afgerond. Geen w erkzaamheden meer voor
de curator.

16-11-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 2.000,00

Intellectuele eigendomsrechten

€ 5.000,00

€ 907,50

totaal

€ 7.000,00

€ 907,50

Toelichting andere activa
De goodw ill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, diverse
(internationale) domeinnamen, de contacten bij diverse klanten en overige
know how ). De intellectuele eigendomsrechten bestaan uit de rechten ten
aanzien van de ontw ikkelde softw are en de modelrechten ten aanzien van de
(i)Signums, de w ebsite w w w .cycledata.nl en het merk en logo 'Cycle Data'. De
curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorw aarden
opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, w aaronder de goodw ill
en de intellectuele eigendomsrechten. De verkoopw erkzaamheden w orden
voortgezet.

19-08-2022
1

Na toezending van het informatiememorandum aan meerdere
geïnteresseerde partijen, ontving de curator in totaal drie biedingen. Daarbij
w erd onder andere geboden op de goodw ill en intellectuele
eigendomsrechten van curanda. Uiteindelijk hebben tw ee bieders hun
biedingen ingetrokken. In overleg met de pandhouder zijn de intellectuele
eigendomsrechten in het kader van een doorstart (zie ook hoofdstuk 6)
verkocht aan de laatst overgeblevene bieder, tegen een boedelbijdrage van
15%. Ook de goodw ill is verkocht aan deze partij. Na ontvangst van de
koopsom zijn de activa geleverd en rechten overgedragen, w aarna de
pandhouder is overgegaan tot betaling van de boedelbijdrage ten aanzien
van de intellectuele eigendomsrechten. De goodw ill w as niet verpand zodat
de koopsom ter zake volledig aan de boedel toekw am. Daarmee zijn de
verkoopw erkzaamheden afgerond.

16-11-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

19-08-2022
1

De verkoopw erkzaamheden zijn afgerond. Geen w erkzaamheden meer voor
de curator.

16-11-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Teruggaaf belastingdienst

€ 26.900,00

€ 26.900,00

€ 4.882,35

totaal

€ 26.900,00

€ 26.900,00

€ 4.882,35

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen.

19-08-2022
1

In overleg met de pandhouder is de teruggaaf van de Belastingdienst geïnd.
De pandhouder is overgegaan tot betaling van de boedelbijdrage van 15%
over het geïnde bedrag. De boedel ontving € 4.882,35,-.

16-11-2022
2

Overige debiteurenvorderingen bleken niet inbaar en in overleg met de
pandhouder zijn geen verdere acties ondernomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn gelegen in het incasseren van de diverse
debiteurenvorderingen.

19-08-2022
1

De debiteurenvordering is geïnd, w aarmee de w erkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding
w aarvan geen vorderingen zijn ingediend. Curanda bankierde bij ING Bank.
ING Bank heeft het batig saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

19-08-2022
1

5.2 Leasecontracten
Curanda (operational) leasete een personenauto. In overleg met de
leasemaatschappij zal het voertuig op korte termijn w orden opgehaald.

19-08-2022
1

Het voertuig is opgehaald door de leasemaatschappij.

16-11-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de
bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren van
curanda. De Aanjager B.V. heeft een vordering ingediend van € 506.813,00 uit
hoofde van een verstrekte lening. De curator is in nauw contact met de
pandhouder ter zake de verkoop en inning van debiteuren namens haar
(tegen betaling van een boedelbijdrage).

19-08-2022
1

In het kader van een doorstart zijn de verpande activa vervreemd tegen
verschillende boedelbijdrages. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 3, 4 en 6.

16-11-2022
2

5.4 Separatistenpositie
De Aanjager B.V. heeft te gelden als separatist.

19-08-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Nog) niet bekend.

19-08-2022
1

Niemand heeft zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

16-11-2022
2

5.6 Retentierechten
(Nog) niet bekend.

19-08-2022
1

Van rechten van retentie is niet gebleken.

16-11-2022
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

19-08-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-08-2022
1

(Nog) niet van toepassing.

€ 11.154,61

16-11-2022
2

Toelichting
In totaal heeft de curator € 11.154,61 aan boedelbijdrages ontvangen. Deze
boedelbijdrages zijn als volgt opgebouw d:
verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden: € 907,50
verkoop voertuig: € 4.457,26
verkoop IE-rechten: € 907,50
innen debiteurenvordering: € 4.882,35

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden in het kader van het tot afw ikkeling komen met de
pandhouder w orden voortgezet.

19-08-2022
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de zekerheden zijn afgerond. Geen
verdere w erkzaamheden meer voor de curator.

16-11-2022
2

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

19-08-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-08-2022
1

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt of een (gedeeltelijke) doorstart tot de mogelijkheden
behoort. Zie hetgeen w ordt vermeld in hoofdstuk 3.

19-08-2022
1

De curator heeft een doorstart gerealiseerd. Zie hetgeen w ordt vermeld in
hoofdstuk 3.

16-11-2022
2

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

19-08-2022
1

De curator heeft een doorstart gerealiseerd. Zie hetgeen w ordt vermeld in
hoofdstuk 3.

16-11-2022
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-08-2022
1

(Nog) niet van toepassing.

€ 3.815,00

16-11-2022
2

Toelichting
Over de verpande en in het kader van de doorstart vervreemde activa, heeft
de curator een boedelbijdrage à € 1.815,- (15% van de koopsom) ontvangen
van de pandhouder. Voor de in het kader van de doorstart vervreemde
goodw ill is aan de boedel een bedrag van € 2.000,- betaald. Daarmee is in
totaal € 3.815,- aan de boedel toegekomen met het realiseren van de
doorstart.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-08-2022
1

(Nog) niet van toepassing.

€ 1.815,00

16-11-2022
2

Toelichting
Zie hetgeen w ordt vermeld in paragraaf 6.6.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
(Nog) niet van toepassing.

19-08-2022
1

Geen w erkzaamheden meer voor de curator.

16-11-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze
voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

19-08-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de fysieke administratie nog bij gefailleerde
opgehaald. Daarmee heeft de curator de volledige administratie onder zich.
Het onderzoek naar het al dan niet voldoen aan de boekhoudplicht loopt.

16-11-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 1 mei 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 31 augustus 2021 gedeponeerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2020 is op 2 december 2021 gedeponeerd. Ten
aanzien van de jaarrekening over boekjaar 2021 bestond nog geen
verplichting tot deponeren. De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet tijdig
gedeponeerd. Aan de deponeringsplicht is aldus niet (tijdig) voldaan.

19-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van curanda w as een goedkeurende verklaring van de
accountant niet noodzakelijk.

19-08-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

19-08-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-08-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2022
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator voert de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken uit.

16-11-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

19-08-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.743,46

16-11-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.095,00

16-11-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-11-2022
2

Het UW V heeft nog geen vordering(en) ingediend. Een dergelijke vordering
valt w el te verw achten aangezien er per datum faillissement nog w erknemers
in dienst w aren bij gefailleerde.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

19-08-2022
1

23

16-11-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 602.699,45

19-08-2022
1

€ 798.116,73

16-11-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-08-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de inventarisatie van de crediteuren voortzetten.

19-08-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-08-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden voor de curator.

19-08-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op het
voortzetten van de verkoopw erkzaamheden ten aanzien van de activa, het
incasseren van de debiteurenvorderingen en het tot afw ikkeling komen met de
pandhouder. Daarnaast zet de curator de inventarisatie van de crediteuren
voort alsmede het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

19-08-2022
1

De curator voert de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken uit. Daarnaast zet
de curator de inventarisatie van de crediteuren voort.

16-11-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-08-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2023

16-11-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het onder paragraaf 10.1 vermelde.

Bijlagen
Bijlagen

19-08-2022
1

