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Algemene gegevens
Naam onderneming
Reisburo Friesland B.V.

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te Harlingen, Voorstraat 25, met een nevenvestiging in Bolsw ard,
Achter de Smeden 14.
W ebsites reisburofriesland.nl, reisbureaufriesland.nl en preisdaler.nl.

02-07-2020
1

Met de volgende handelsnamen ingeschreven in het Handelsregister:
Reisbureau Friesland, Reisbureau Harlingen, Hirizi, Hirizi Travel, ATW Travel,
Reisadviseur Friesland, Reisbureau Drachten, Reisbureau Joure, Reisbureau
Heerenveen, Reisbureau W olvega, Reisbureau Sneek,
Reisbureau Bolsw ard, Reisbureau Leeuw arden, Reisbureau Oosterw olde,
Reisbureau Ameland, Reisbureau Vlieland, Reisbureau Schiermonnikoog,
Reisbureau Koudum, Reisbureau Makkum, Reisbureau W orkum, Reisbureau
Heeg, Reisbureau W oudsend, Reisbureau Burgum, Reisbureau Surhuisterveen,
Reisbureau Buitenpost, Huw elijksreisburo, Preisdaler.nl, ReisbureauNL,
ReisburoNL.

Activiteiten onderneming
Reizen boeken en laten uitvoeren in de meest ruime zin.

Financiële gegevens

02-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 393.143,00

€ 2.132,00

€ 277.913,00

2017

€ 415.295,00

€ -4.564,00

€ 252.226,00

2019

€ 392.342,00

€ -44.038,00

€ 212.071,00

Toelichting financiële gegevens
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de aangegeven periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan het verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

02-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

Boedelsaldo

02-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 53.064,24

02-07-2020
1

Toelichting
Van drie bankrekeningen is het saldo ontvangen, het kasgeld is gestort. Eén
boedelcrediteur is betaald.
€ 52.379,01

09-10-2020
2

Toelichting
De afgelopen periode zijn er meerdere boedelcrediteuren betaald. Een aantal
ontvangen refunds zijn doorbetaald aan klanten. Van een aantal partijen is
een tegoed w egens annuleringen ontvangen.
€ 55.017,42

06-01-2021
3

Toelichting
De opbrengst van de verkochte activa en aandelen is ontvangen, het
resterend deel van het kasgeld is gestort. Tevens is na verrekening een
bedrag van de Omzetbelasting 2020 terug ontvangen. Er zijn nog nota's van
boedelcrediteuren betaald en aan tw ee klanten is een refund doorbetaald.
€ 57.255,18

30-03-2021
4

Toelichting
De transactiekosten van de aandelen zijn betaald, de drie lopende
bankrekeningen zijn opgeheven, het restsaldo is ontvangen op de
boedelrekening.
€ 68.152,70

25-06-2021
5

Toelichting
Er is een schikking getroffen met een softw are ontw ikkelaar w aarvan €
15.000,00 is ontvangen. Vanw ege de gezamenlijke opdracht aan deze
softw are ontw ikkelaar is aan een gelieerde vennootschap van failliet €
4.225,20 voldaan. Verder is van de Europeesche een bedrag ontvangen dat
ziet op provisie van verkochte verzekeringen.
€ 87.772,54
Toelichting
Er is een bedrag van € 19.619,84 ontvangen van Profitek Holding B.V. Dit
bedrag w as kort voor datum faillissement door failliet overgemaakt naar
Profitek als aflossing van een schuld van failliet aan Profitek. De curator heeft
de bestuurder van Reisburo Friesland hierop aangesproken en deze heeft in
zijn hoedanigheid van bestuurder van Profitek zijn medew erking verleend om
dit bedrag vrijw illig en direct terug te boeken.

Verslagperiode

22-09-2021
6

Verslagperiode
van
17-6-2020

02-07-2020
1

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

09-10-2020
2

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020

06-01-2021
3

t/m
5-1-2021
van
6-1-2021

30-03-2021
4

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021

25-06-2021
5

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

22-09-2021
6

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021
t/m
22-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

60 uur 30 min

2

64 uur 54 min

3

34 uur 12 min

4

17 uur 48 min

5

16 uur 18 min

6

8 uur 0 min

7

17 uur 12 min

totaal

218 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Plegen van overleg, correspondentie en inventarisatie.

02-07-2020
1

overleg, correspondentie, verw erken betalingen.

09-10-2020
2

overleg, correspondentie, verw erken betalingen.

06-01-2021
3

correspondentie, overleg.

30-03-2021
4

onderzoek administratie, correspondentie, overleg en afhandeling vordering
softw are ontw ikkelaar.

25-06-2021
5

onderzoek administratie, contact en bespreking met bestuurder,
correspondentie inzake borg Hirizi Travel.

22-09-2021
6

correspondentie inzake borg Hirizi Travel, overleg bestuurder en derde inzake
NOW -aanvraag, verzoek toestemming rechter-commissaris inzake NOW ,
overleg overnamepartij.

22-12-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Reisburo Friesland B.V. is Profitek Holding B.V.
Bestuurder van Profitek Holding B.V. is de heer T. Eijkenaar.

1.2 Lopende procedures

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Een inboedelverzekering loopt nog tot en met juli door, de overige
verzekeringen zijn opgezegd.

02-07-2020
1

De inboedelverzekering is aangehouden en zal w orden opgezegd zodra het
pand (in Harlingen) is opgeleverd.

09-10-2020
2

De verzekering is inmiddels opgezegd.

06-01-2021
3

1.4 Huur
Zow el het pand in Harlingen als in Bolsw ard w erd gehuurd. De huur van beide
panden is per brief van 23 juni 2020 en met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

02-07-2020
1

Zow el het pand in Harlingen als in Bolsw ard moet nog w orden opgeleverd, zie
hier voor punt 3.

09-10-2020
2

Beide panden zijn inmiddels opgeleverd.

06-01-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de vennootschap door de coronacrisis in de
problemen gekomen. Bijna alle geboekte reizen, vanaf oktober 2019 tot juni
2020, moesten w orden geannuleerd en de aanbetalingen van klanten
moesten w orden teruggestort. Vanaf maart 2020 w erden er vrijw el geen
nieuw e reizen geboekt. Aangezien een reisbureau pas w ordt betaald door de
touroperator net voordat de vakantie van de klant begint, had Reisburo
Friesland onvoldoende inkomsten om de vaste lasten van personeel en
huisvesting te kunnen blijven voldoen. De steunmaatregelen van de overheid
w aren ontoereikend om het langer vol te houden.

02-07-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen andere oorzaak
geconstateerd dan de door de bestuurder genoemde oorzaak.

09-10-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

02-07-2020
1

Toelichting
Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen. Het
personeel, of een deel ervan, w ordt nog ingezet om alle vragen van klanten te
behandelen en de klanten door te geleiden naar de touroperators of SGR.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

02-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-6-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Eerste bespreking met personeel in Harlingen en Bolsw ard, verzoek
toestemming RC ontslag personeel, opstellen ontslagbrieven,
personeelsbijeenkomst UW V.

02-07-2020
1

Beantw oorden vragen personeel.

09-10-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken op naam.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris Bolsw ard

€ 195,42

inventaris Harlingen

€ 907,50

totaal

Boedelbijdrage

€ 1.102,92

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor de overname van de inventaris van beide vestigingen, het
klantenbestand en de goodw ill had zich een serieuze kandidaat gemeld. Een
bieding van deze partij heeft lang op zich laten w achten. De curator kon zich
vinden in het bod en nadat toestemming van de rechter-commissaris w as
ontvangen, is een koopovereenkomst opgesteld. De overnamepartij kon zich
echter niet vinden in een aantal bepalingen en het is daardoor niet gelukt om
de overname te realiseren.

09-10-2020
2

Inmiddels heeft de curator, eveneens met toestemming van de rechtercommissaris, de inventaris van de vestiging in Harlingen verkocht aan de
verhuurder van het pand en w ordt de inventaris van de vestiging in Bolsw ard
te koop aangeboden via een onlineveiling door ProVeiling.
De inventaris van de vestiging in Bolsw ard is in de afgelopen periode via een
onlineveiling door ProVeiling verkocht. De opbrengst van de verkochte
inventarissen is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

06-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het is de curator nog niet bekend of de fiscus een vordering op de
vennootschap heeft.

02-07-2020
1

Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemvoorrecht geldt.

09-10-2020
2

De teruggave Omzetbelasting over het tw eede kw artaal 2020 is verrekend
met de openstaande belastingschuld. Er is daardoor geen schuld meer aan de
fiscus.

06-01-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met overnamepartij, verhuurders, ProVeiling, verzoek toestemming
rechter-commissaris.

09-10-2020
2

Overleg met ProVeiling, verhuurder Bolsw ard.

06-01-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
aandelen TourBusiness B.V.

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.200,00

klantenbestand en goodw ill
domeinnamen
totaal

Toelichting andere activa

€ 665,50
€ 1.865,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft nog in onderzoek w elke domeinnamen daadw erkelijk op naam
staan van Reisburo Friesland.

02-07-2020
1

Er zijn 24 domeinnamen die gehost w orden voor Reisburo Friesland B.V. De
curator zal nog diverse partijen benaderen om te kijken of er domeinnamen
kunnen w orden verkocht.

09-10-2020
2

Voor de overname van de inventaris van beide vestigingen, het
klantenbestand en de goodw ill had zich een serieuze kandidaat gemeld. Een
bieding van deze partij heeft lang op zich laten w achten. De curator kon zich
vinden in het bod en nadat toestemming van de rechter-commissaris w as
ontvangen, is een koopovereenkomst opgesteld. De overnamepartij kon zich
echter niet vinden in een aantal bepalingen en het is daardoor niet gelukt om
de overname te realiseren.
Zoals het nu lijkt zal de curator het klantenbestand en de goodw ill niet kunnen
verkopen nu er geen sprake is van een overname. Verkoop van het
klantenbestand moet bovendien voldoen aan de bepalingen van de AVG,
hetgeen de nodige w erkzaamheden en kosten met zich brengt.
Gebleken is dat Reisburo Friesland B.V. tien aandelen hield in ToerBusiness B.V.
De curator heeft overleg gehad met de bestuurder van ToerBusiness en is, met
toestemming van de rechter-commissaris, een koopsom overeengekomen. In
de komende verslagperiode zullen de aandelen w orden verkocht en w orden
overgedragen. De notaris heeft daartoe inmiddels opdracht ontvangen.
Hoew el de domeinnamen van Reisburo Friesland op naam van de Holding
stonden, achtte de curator deze eigendom van de boedel aangezien de
domeinnamen door Reisburo Friesland w erden gebruikt en de kosten van
hosting en back-up door haar w erden voldaan. Alle domeinnamen zijn de
afgelopen periode verkocht.

06-01-2021
3

De aandelen van ToerBusiness B.V. zijn inmiddels verkocht conform de statuten
voor een bedrag van € 1.200,00.
Reisburo Internoord Leeuw arden, dat de domeinnamen heeft overgenomen,
heeft zich opnieuw gemeld. Dit reisburo zal namelijk haar activiteiten
uitbreiden en begin januari 2022 een vestiging openen in het pand van
Reisburo Friesland in Harlingen. De curator heeft met deze partij afgesproken
dat de klanten van Reisburo Friesland per mail w orden benaderd en w orden
geïnformeerd over de nieuw e activiteiten in Harlingen. Ook w orden de
klanten gevraagd, op grond van de AVG, of zij hun gegevens w illen
verstrekken aan Internoord. Hiervoor is toestemming gevraagd en
ontvangen van de rechter-commissaris. De overeengekomen vergoeding aan
de boedel voor het informeren van de klanten en het verzoek om de
gegevens te verstrekken bedraagt € 2.000,00 exclusief BTW .

3.9 Werkzaamheden andere activa

22-12-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren domeinnamen, overleg met overnamepartij, overleg met
bestuurder Toer Business, contact met notaris, opstellen verzoeken rechtercommissaris.

09-10-2020
2

Contact met kopers domeinnamen, contact met bestuurder Toer Business en
notaris.

06-01-2021
3

Overleg overnamepartij, opvragen klantenbestand, verzoek RC, opstellen
mailing.

22-12-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

onverschuldigde betaling aan leverancier
w ebsite

€ 21.477,50

totaal

€ 21.477,50

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Behalve de klantenkring van Reisburo Friesland B.V. is er volgens de
bestuurder sprake van één debiteur w aar de vennootschap samen met
Connectinq B.V. een vordering op heeft. Bekeken w ordt of en op w elke manier
deze vordering geïnd kan w orden.

02-07-2020
1

De klanten die een reis hebben geboekt, w orden doorgeleid naar de
betreffende touroperator. Het is aan de touroperator om ofw el de reis uit te
voeren, ofw el de betaalde som terug te geven aan de klant of een reisvoucher
af te geven. Indien een klant bij de touroperator geen geld of voucher
ontvangt, kan de klant zich w enden tot de SGR. De curator zet het personeel
van Reisburo Friesland in om alles in goede banen te leiden en af te handelen.
De SGR heeft de bankgarantie voor een bedrag van € 34.000,00 laten
uitbetalen. De curator heeft onderzoek gedaan en heeft geconstateerd dat de
bankgarantie conform de afspraken is getrokken.
Op enig moment zal een afrekening w orden opgesteld. De curator heeft
getracht de aanspraken zoveel mogelijk te beperken door de onderneming
voor een beperkte periode door te zetten en de lopende zaken af te handelen.

09-10-2020
2

De curator heeft op dit moment de vordering op een leverancier van een
nieuw e w ebsite in onderzoek. Door de failliet is de overeenkomst tot levering
van deze w ebsite voor datum faillissement ontbonden. De curator heeft de
leverancier inmiddels aangesproken op terugbetaling van hetgeen
onverschuldigd is betaald. De curator stuurt aan op een overleg met de
leverancier en onderzoekt een minnelijke regeling.

06-01-2021
3

De curator is in gesprek met de advocaat van de leverancier en in
onderhandeling over een betaling tegen finale kw ijting. Zodra er een redelijk
voorstel ligt zal toestemming van de rechter-commissaris w orden gevraagd om
het voorstel te mogen accepteren. W anneer het niet slaagt een minnelijke
regeling te treffen zal aan de rechter-commissaris w ordt verzocht om een
incassoprocedure te mogen opstarten.

30-03-2021
4

Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking getroffen
met de softw are ontw ikkelaar tegen finale kw ijting en een bedrag van €
15.000,00 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Een aan failliet
gelieerde vennootschap heeft vanw ege de gezamenlijke opdracht die aan de
softw are ontw ikkelaar w as gegeven een aandeel van de regeling uitbetaald
gekregen.

25-06-2021
5

Tot op heden is een bedrag van € 11.963 door SGR uitgekeerd aan klanten van
Reisburo Friesland, dit bedrag zal ten laste komen van de getrokken
bankgarantie. De laatste claims kunnen nog in het najaar w orden ingediend
w aarna een afrekening met SGR zal w orden opgemaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Doorgeleiden van de klanten naar de touroperators, correspondentie met de
touroperators, de SGR en Reisburo Friesland. Bespreking met bestuurder
inzake de incasso van een debiteur.

02-07-2020
1

Contact en correspondentie met SGR, touroperators, klanten en medew erkers
Reisburo Friesland. Onderzoek bankgarantie. Onderzoek stukken
debiteurincasso.

09-10-2020
2

De medew erkers van Reisburo Friesland hebben uitstekend w erk verricht door
vragen van klanten te beantw oorden en klanten door te geleiden naar
touroperators en SGR.
Correspondentie en contact met de (advocaat van de) leverancier teneinde
een onderlinge regeling te treffen.

30-03-2021
4

Correspondentie en contact met de advocaat van de leverancier, verzoek
toestemming RC, opstellen vaststellingsovereenkomst, correspondentie met
SGR.

25-06-2021
5

De curator zal in oktober een afrekening van SGR vragen.

22-09-2021
6

De curator heeft inmiddels de afrekening van SGR ontvangen en is in
afw achting van betaling van het overgebleven deel van de bankgarantie dat
de boedel toekomt. Er zal een bedrag van € 31.891,19 w orden terugbetaald
van de oorspronkelijke door SGR getrokken bankgarantie van € 34.000,00.
Dat er relatief een laag bedrag is terugbetaald aan gedupeerden door SGR is
volgens de curator gelegen in het feit dat de medew erkers nog een tijd
hebben doorgew erkt w aardoor de SGR kon w orden voorzien van correcte
informatie van de gedupeerden alsmede dat er een deugdelijke administratie
beschikbaar w as.

22-12-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering voor de failliete vennootschap.
W el is Reisburo Friesland B.V. mede-debiteur voor een viertal leningen, die zijn
verstrekt door Rabobank aan W oonfonds Friesland B.V., een andere B.V. op
naam van bestuurder T. Eijkenaar.
Rabobank heeft besloten de leningen niet opeisbaar te stellen en Reisburo
Friesland B.V. te ontslaan uit haar mede-debiteurschap. Eveneens heeft
Rabobank de door Reisburo Friesland B.V. gegeven zekerheden vrijgegeven nu
er geen noemensw aardige activa in het faillissement is aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

02-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract voor een kopieerapparaat. De curator is in overleg met
de leasemaatschappij.

02-07-2020
1

Er w as sprake van lease van tw ee kopieerapparaten, deze zijn opgehaald
door de leasemaatschappij.

09-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft de door Reisburo Friesland B.V. gegeven zekerheden
vrijgegeven nu er geen noemensw aardige activa in het faillissement is
aangetroffen.

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing voor zover bekend.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met Rabobank.

02-07-2020
1

Ten aanzien van de bank en zekerheden zijn geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

09-10-2020
2

De lopende bankrekeningen zijn opgeheven, het restsaldo is op de
boedelrekening ontvangen.

30-03-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt het personeel ingezet om
de klanten die een reis hebben geboekt, door te geleiden naar de
touroperators of SGR. Per w eek w ordt bekeken voor hoelang de w erknemers
nog ingezet moeten w orden. Het streven is om de vragen van alle klanten
goed te kunnen beantw oorden en dat kan het personeel dat verstand van
zaken heeft en veelal een jarenlange relatie met de klanten heeft opgebouw d,
als beste doen. Hiermee w ordt de schade voor zow el de klanten, de
touroperators als SGR zoveel mogelijk beperkt, hetgeen eveneens in het
belang van de boedel is.

02-07-2020
1

In een periode van vier w eken is het personeel nog ingezet en zijn de
w erkzaamheden langzamerhand afgebouw d en uiteindelijk gestaakt.

09-10-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met bestuurder en bedrijfsleidster, aanschrijven boedelcrediteuren.

02-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben drie partijen contact gezocht met de curator om de mogelijkheden
te bespreken van een overname van Reisburo Friesland B.V. en daarmee een
doorstart te realiseren. De komende periode zal de curator verder in gesprek
gaan met partijen en bekijken of een overname mogelijk is.

02-07-2020
1

Er bleef uiteindelijk één serieuze partij over. Echter deze partij kon zich niet
vinden in de voorw aarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst en
daardoor is het niet tot een overname gekomen.

09-10-2020
2

De partij die de domeinnamen van Reisburo Friesland heeft overgenomen,
Reisburo Internoord Leeuw arden, heeft zich opnieuw gemeld. Dit reisburo zal
haar activiteiten uitbreiden en begin januari 2022 een vestiging openen in
het pand van Reisburo Friesland in Harlingen. De voormalige klanten van
Reisburo Friesland zullen w orden geïnformeerd over de verlate overname.

22-12-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met belangstellende partijen, overleg met bestuurder.

02-07-2020
1

Overleg met overnamepartij, bestuurder en verhuurders.

09-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog te onderzoeken.

02-07-2020
1

De curator heeft de jaarrekeningen bestudeerd en heeft naar aanleiding
daarvan een aantal vragen aan de bestuurder gesteld. Deze vragen zijn vlot
beantw oord. De curator zal de administratie nog doornemen.

09-10-2020
2

Nog in onderzoek.

06-01-2021
3

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen
afronden.

30-03-2021
4

De curator zal nog een aantal zaken met de bestuurder bespreken en
verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen afronden.

25-06-2021
5

De curator heeft het onderzoek naar de rechtmatigheid en de bpoekhoudplicht
afgerond. Kort voor datum faillissement heeft failliet een lening afgelost aan
Profitek Holding B.V. De bestuurder is hierop aangesproken en heeft op een
eerste verzoek daartoe vrijw illig ervoor gezorgd dat dit bedrag in de boedel is
gevloeid. Behalve deze boeking heeft de curator verder geen
onregelmatigheden aangetroffen.

22-09-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is in concept opgemaakt en niet
gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 06-11-2019.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 03-07-2018.

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft voor de jaarrekeningen van 2018 en 2017 een
samenstellingsverklaring afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van € 50.000,00 is gestort.

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen
afronden.

Toelichting
De curator zal nog een aantal zaken met de bestuurder bespreken en
verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen afronden.
Nee
Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar de rechtmatigheid en het bestuur
afgerond. Kort voor datum faillissement heeft failliet een lening afgelost aan
Profitek Holding B.V. De bestuurder is hierop aangesproken en heeft op een
eerste verzoek daartoe vrijw illig ervoor gezorgd dat dit bedrag in de boedel is
gevloeid. Behalve deze boeking heeft de curator verder geen
onregelmatigheden aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen

02-07-2020
1

09-10-2020
2

06-01-2021
3

30-03-2021
4

25-06-2021
5

22-09-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

02-07-2020
1

09-10-2020
2

06-01-2021
3

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen
afronden.

Toelichting
De curator zal nog een aantal zaken met de bestuurder bespreken en
verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen afronden.
Nee

30-03-2021
4

25-06-2021
5

22-09-2021
6

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond. Kort voor
datum faillissement heeft failliet een lening afgelost aan Profitek Holding B.V.
De bestuurder is hierop aangesproken en heeft op een eerste verzoek daartoe
vrijw illig ervoor gezorgd dat dit bedrag in de boedel is gevloeid. Behalve deze
boeking heeft de curator verder geen onregelmatigheden aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

06-01-2021
3

De aankomende verslagperiode zal duidelijkheid moeten komen over de
voornoemde punten.
De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen
afronden.

30-03-2021
4

De curator zal nog een aantal zaken met de bestuurder bespreken en
verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen afronden.

25-06-2021
5

De curator heeft het onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond. Kort voor
datum faillissement heeft failliet een lening afgelost aan Profitek Holding B.V.
De bestuurder is hierop aangesproken en heeft op een eerste verzoek daartoe
vrijw illig ervoor gezorgd dat dit bedrag in de boedel is gevloeid. Behalve deze
boeking heeft de curator verder geen onregelmatigheden aangetroffen.

22-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, correspondentie met bestuurder.

09-10-2020
2

Opvragen administratie, contact met Exact over toegang administratie.

06-01-2021
3

Opvragen nadere informatie.

30-03-2021
4

beoordelen ontvangen stukken en informatie.

25-06-2021
5

beoordelen ontvangen stukken en informatie, contact en bespreking met
bestuurder.

22-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V zal haar boedelvordering nog indienen.
De boedelvorderingen van de huur in de opzegperiode moet nog w orden
ingediend.
€ 8.590,21

02-07-2020
1

09-10-2020
2

Toelichting
Dit bedrag ziet op de huurvordering van het pand in Harlingen in de
boedelperiode.
€ 37.719,04

06-01-2021
3

Toelichting
Van het UVW en de verhuurder van Bolsw ard is de boedelvordering
ontvangen.
€ 40.048,01
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering bijgesteld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-09-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Het is de curator nog niet bekend of de fiscus een vordering op de
vennootschap heeft.

02-07-2020
1

€ 6.562,00

09-10-2020
2

€ 0,00

06-01-2021
3

Toelichting
De teruggave Omzetbelasting over het tw eede kw artaal 2020 is verrekend
met de openstaande belastingschuld. Er is daardoor geen schuld meer aan de
fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal haar vordering nog indienen.
€ 7.494,21

02-07-2020
1

06-01-2021
3

Toelichting
De vordering van het UW V is ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

02-07-2020
1

Toelichting
Onder de aangemelde vorderingen zijn ook vorderingen van klanten inzake
vooruitbetaalde parkeergelden van Schiphol die niet w orden vergoedt met een
voucher of via SGR in het geval de vakantie w ordt geannuleerd of naar een
ander moment w ordt geboekt.
33

09-10-2020
2

34

06-01-2021
3

35

30-03-2021
4

36

22-09-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.179,08

02-07-2020
1

Toelichting
De curator verw acht nog meer vorderingen te ontvangen.
€ 47.407,43

09-10-2020
2

€ 52.202,17

06-01-2021
3

€ 52.363,17

30-03-2021
4

€ 54.581,61

22-09-2021
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Toelichting
De curator dient een definitieve aanvraag NOW in te dienen bij het UW V om
te voorkomen dat het UW V de verstrekte NOW -gelden intergraal gaat
terugvorderen w aardoor de totale schulden hoger zullen uitvallen.
Voor deze aanvraag is een derdenverklaring vereist. De curator heeft
inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, een derde
ingeschakeld met het verzoek onderzoek te doen en een derdenverklaring op
te stellen en de curator daarover te rapporteren.
Indien de definitieve aanvraag door het UW V w ordt goedgekeurd zullen de
ontvangen NOW -gelden niet w orden teruggevorderd en bestaat de
mogelijkheid dat er nog een nabetaling van de NOW -gelden aan de boedel
volgt nu op de eerste aanvraag een voorschot is verstrekt. Het is niet geheel
duidelijk of het UW V inderdaad een nabetaling zal doen maar in het belang
van de boedel is het nodig de vorderingen te beperkingen en de NOW regeling juist na te komen en zijn in de visie van de curator deze
w erkzaamheden noodzakelijk om te verrichten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-12-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is in deze fase nog niet bekend.

02-07-2020
1

Nog niet bekend.

09-10-2020
2

Nog niet bekend.

06-01-2021
3

Dat is nog niet bekend. Vanw ege de garantieregeling van SGR loopt het
faillissement in ieder geval tot het derde kw artaal van 2021, pas dan kan SGR
een eindrekening opmaken. Voor 24 september 2021 staat namelijk de laatste
reis w aarvoor Reisburo Friesland heeft bemiddeld, gepland. Mocht deze
w orden geannuleerd dan kan daar nog een claim voor SGR uit ontstaan. De
curator zal daarom zolang w achten met afw ikkelen van het faillissement.

30-03-2021
4

Nog niet bekend.

25-06-2021
5

Nog niet bekend.

22-09-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verw erken en bevestigen vorderingen, aanschrijven
boedelcrediteuren.

02-07-2020
1

Verw erken en bevestigen van opgegeven vorderingen.

09-10-2020
2

Verw erken en bevestigen van opgegeven vorderingen.

06-01-2021
3

overleg bestuurder, derde, verzoek toestemming rechter-commissaris.

22-12-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

02-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Uit het boekenonderzoek is naar voren gekomen dat failliet in 2014 een
w aarborgsom heeft betaald onder de handelsnaam Hirizi Travel aan Donvand
Ltd. Omdat er geen boekingen zijn gedaan bij deze organisatie tracht de
curator de w aarborgsom van € 5.000,00 terug te vorderen.

30-03-2021
4

Donvand Ltd. blijkt inmiddels te zijn overgenomen. Via de bestuurder van
failliet is de betreffende partij aangeschreven. De curator is nog in afw achting
van een reactie.

25-06-2021
5

Inmiddels heeft ook de curator de betreffende partij, Bedsonline.com,
aangeschreven. De curator is in afw achting van de behandeling van het
verzoek om de w aarborgsom van € 5.000,00 terug te betalen aan de boedel.

22-09-2021
6

Bedsonline.com heeft laten w eten dat het veel intern onderzoek vergt om te
achterhalen of de w aarborg van Hirizi Travel terugbetaald kan w orden nu de
oorspronkelijke partij, Donvand Ltd., niet meer bestaat. De curator bezint zich
erop w at te doen met de aanspraak op de w aarborgsom.

22-12-2021
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9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
correspondentie

30-03-2021
4

correspondentie

22-09-2021
6

correspondentie

22-12-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inzet personeel t.b.v. afw ikkeling boekingen;
- zo mogelijk overname/doorstart van de onderneming realiseren danw el
verkoop inventaris;
- oplevering panden;
- onderzoek eigendom en verkoop domeinnamen;

02-07-2020
1

- incasso debiteur;
- onderzoek administratie en rechtmatigheid;
- nader onderzoek oorzaak faillissement;
- opgegeven vorderingen crediteuren bevestigen.
- het personeel heeft uitstekend w erk geleverd;
- een overname is niet gerealiseerd, de inventaris van de vestiging in Harlingen
is verkocht, de inventaris van de vestiging in Bolsw ard w ordt via een
onlineveiling door ProVeiling verkocht;
- het pand in Harlingen is opgeleverd;
- het pand in Bolsw ard w ordt direct nadat de veiling is afgew ikkeld,
opgeleverd;
- op enig moment zal een afrekening met SGR w orden opgesteld;
- de curator zal de domeinnamen aan een aantal partijen te koop aanbieden;
- de incasso van de debiteur is in behandeling;
- het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid is nog in gang;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog in gang;
- de opgegeven crediteurenvorderingen zijn bevestigd.

09-10-2020
2

- de inventaris van de vestiging in Bolsw ard is verkocht;
- het pand in Bolsw ard is opgeleverd;
- op enig moment zal een afrekening met SGR w orden opgesteld;
- de domeinnamen zijn verkocht;
- de incasso van de onverschuldigde betaling is in behandeling;
- het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid is nog in gang.

06-01-2021
3

- in het laatste kw artaal van 2021 zal een afrekening met SGR w orden
opgesteld;
- de incasso van de onverschuldigde betaling is in behandeling;
- het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid w ordt naar
verw achting in de komende
verslagperiode afgesloten;
- getracht w ordt de w aarborgsom terug te vorderen.

30-03-2021
4

- in het laatste kw artaal van 2021 zal een afrekening met SGR w orden
opgesteld;
- er is een minnelijke regeling getroffen met de betreffende debiteur;
- nog een aantal zaken met de bestuurder bespreken;
- het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid w ordt naar
verw achting in de komende verslagperiode afgesloten;
- getracht w ordt de w aarborgsom terug te vorderen.

25-06-2021
5

- In het laatste kw artaal van 2021 zal een afrekening met SGR w orden
opgesteld;
- De curator heeft zijn onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond;
- De curator is in afw achting van zijn verzoek aan Bedsonline.com om de
w aarborgsom aan de boedel uit te
betalen;
- Aangifte BTW .

22-09-2021
6

- de curator zal in overleg met de overnamepartij een mail opstellen en
verzenden aan de klanten van Reisburo Friesland;
- de curator zal een definitieve aanvraag NOW indienen;
- SGR heeft een afrekening opgesteld, de curator is in afw achting van
betaling van het overgebleven deel van de bankgarantie dat de boedel

22-12-2021
7

toekomt;
- De curator zal beslissen w at te doen met de w aarborgsom van Hirizi Travel;
- Aangifte BTW .

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-07-2020
1

Nog niet bekend.

09-10-2020
2

Nog niet bekend.

06-01-2021
3

Vanw ege de garantieregeling van SGR loopt het faillissement in ieder geval tot
het derde kw artaal van 2021, pas dan kan SGR een eindrekening opmaken.
Voor 24 september 2021 staat namelijk de laatste reis w aarvoor Reisburo
Friesland heeft bemiddeld, gepland. Mocht deze w orden geannuleerd dan kan
daar nog een claim voor SGR uit ontstaan. De curator zal daarom zolang
w achten met afw ikkelen van het faillissement.

30-03-2021
4

Nog niet bekend.

25-06-2021
5

Nog niet bekend.

22-09-2021
6

Nog niet bekend.

22-12-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2021
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