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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Freestyle Motion Rotterdam B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Amsterdam
Vestigingsadres:
Nikkelstraat 39, 3067 GR Rotterdam
Correspondentieadres:
Oosterdreef 30, 2153 CA Nieuw -Vennep
KvK-nr: 63440008

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het beheren van vermogen.
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De doelomschrijving in de statuten van de vennootschap is evenw el ruimer
geformuleerd:
- Het exploiteren van een trampoline- en klimpark;
- Het samenw erken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren
van - bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van
andere vennootschappen en ondernemingen w aarmee de vennootschap in
een groep is verbonden;
- Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende
zaken, effecten en andere w aardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen
verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van
vennootschappen en ondernemingen w aarmee de vennootschap in een groep
is verbonden;
- Het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan
pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten, en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.881,00

€ 177.273,00

2017

€ 9.601,00

€ 273.754,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: Publicatiecijfers
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Gemiddeld aantal personeelsleden
18
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Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 18.

Boedelsaldo
€ 0,00
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€ 28.328,53

12-11-2020
2

€ 6.244,06
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-5-2020

20-07-2020
1

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

12-11-2020
2

t/m
10-11-2020
van
11-11-2020
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t/m
8-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 48 min

2

64 uur 36 min

3

9 uur 0 min

totaal

135 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen 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 dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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Per 17 februari 2021 heeft de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen
ontslag verleend aan mr. H.J. Meijer als curator en mr. J.C.M. Silvius
aangesteld tot opvolgend curator.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap FreeStyle Motion Rotterdam B.V. is op 2 juni 2015 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 3 juni 2015. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door FreeStyle Motion Trampoline Parks
B.V, w elke vennootschap tevens als enig en alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder optreedt. De uiteindelijk (middellijk) alleen en zelfstandig bevoegd
bestuurder is dhr. M.W . Lindeman.
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De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen,
die zich laat w eergeven zoals vermeld in de bijlage (*).

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij lopende
procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten. De curator
ontving daarvan nog geen opgave.

1.4 Huur
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1.4 Huur
1. Bedrijfsruimte
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De vennootschap huurt een bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW aan de
Nikkelstraat 39, 3067 GR te Rotterdam.
Verhuurder is de besloten vennootschap Urbi Investment 2 Sub B B.V. te
Amsterdam
De huurovereenkomst is ingegaan op 1 maart 2016 en voorafgaand aan het
faillissement door verhuurder opgezegd tegen 28 februari 2021.
Reeds geruime tijd voorafgaand aan het faillissement bestond een
huurachterstand in verband w aarmee de verhuurder in kort geding ontruiming
heeft gevorderd. De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 29 januari 2019
gefailleerde veroordeeld tot -kortgezegd- betaling van de achterstallige huur
t/m januari 2019, alsmede (binnen 14 dagen na betekening van het vonnis te
realiseren) ontruiming van het gehuurde.
Ontruiming vond echter lange tijd niet plaats ; gefailleerde heeft de exploitatie
van de door haar gedreven trampolinehal voortgezet en heeft - naast betaling
van de lopende huurverplichtingen - betalingen verricht op de bestaande
achterstand.
Ondertussen vonden onderhandelingen plaats met een derde partij, die
bereidheid toonde de onderneming c.q. de activa van gefailleerde te kopen ten
einde daarmee de onderneming 'voort te zetten'.
Eerst op 28 februari 2020 heeft verhuurder de huurovereenkomst met
inachtneming van de contractuele opzegtermijn van 12 maanden opgezegd
tegen opzegtermijn van 12 maanden opgezegd tegen 28 februari 2021 en
vervolgens enkele dagen later (op 2 maart 2020) op grond van het
voornoemde ontruimingsvonnis zelf ontruimd. Deze ontruiming vond feitelijk
plaats doordat de deurw aarder de sloten op de toegangsdeuren heeft
veranderd. De verhuurder heeft de aanw ezige inventaris vervolgens onder zich
gehouden, naar het (voorlopig) oordeel van de curator op onrechtmatige w ijze.
Er is w el een w aarborgsom aan de verhuurder betaald.
2. Kopieerapparaat
De vennootschap huurt een kopieerapparaat van CB Groep B.V.
De huurovereenkomst is gesloten op 26 juli 2016 voor een periode van 72
maanden en w ordt na afloopdatum van deze termijn stilzw ijgend verlengd
voor 36 maanden. De huurovereenkomst is inmiddels door de curator
opgezegd en aan verhuurder is bericht dat de gehuurde apparatuur kan
w orden teruggenomen.
1. Bedrijfsruimte
Met betrekking tot de eigendom van de in het gehuurde aanw ezige inventaris
is een discussiepunt ontstaan tussen curator en verhuurder, w elke uiteindelijk
- onder dreiging door de curator van een te entameren kortgeding procedure heeft geresulteerd in een minnelijke regeling w aarbij de curator de inventaris
aan de verhuurder heeft verkocht (zie ook hierna onder 3.5) en de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden heeft beëindigd en het
gehuurde w eer aan verhuurder is opgeleverd in de bestaande feitelijke
situatie.
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1.5 Oorzaak faillissement
Op basis van de van de bestuurder ontvangen informatie lijkt een connectie te
bestaan tussen de ontstane betalingsproblemen van FSM Groningen en die
van FSM Rotterdam. Hoew el de curator één en ander nog onvoldoende heeft
kunnen verifiëren geeft de bestuurder aan dat FSM Rotterdam de nodige
betalingen zou hebben gedaan aan c.q. ten behoeve van FSM Groningen i.v.m.
de aldaar gerezen (betalings)problematiek ten gevolge van gedane
investeringen en een discussie met de NVW A, ten gevolge w aarvan de hal in
Groningen tot tw ee keer toe w erd gesloten.
De curator heeft evenw el, gelet op de hoogte van de ontstane
huurachterstand, de indruk dat het bestaansrecht van FSM Rotterdam ook los
van de problematiek in Groningen al w ankel w as. Nadere informatie en
onderzoek is nodig op dit punt.
Voor w at betreft de met de verhuurder ontstane problematiek w ordt verw ezen
naar het gerelateerde onder 1.4. Toen begin maart 2020 de bedrijfsruimte
door de verhuurder w erd ontruimd (d.w .z. feitelijk gesloten) en gefailleerde
bovendien met de overheidsmaatregelen ten gevolge van de COVID 19 crisis
w erd geconfronteerd, is besloten eigen aangifte te doen van faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18
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Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog ca. 18
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18
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Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-5-2020

18

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 18 mei 2020 opgezegd.

totaal

18

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris Nikkelstraat 39

€ 28.435,00

totaal

€ 28.435,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte, aan de Nikkelstraat 39 te Rotterdam, aangetroffen
inventaris heeft de curator laten taxeren door het NTAB. Een kopie van het
(van w aarden ontdane) taxatierapport is bij dit verslag gevoegd.
Met betrekking tot de eigendom van deze inventaris bestaat nog enige
onduidelijkheid in die zin dat de bestuurder aangeeft dat de eigendom zou
berusten bij de 'holding' vennootschap FSM Trampoline Parks. De curator heeft
nog onvoldoende informatie ontvangen om hieromtrent met (enige) zekerheid
een oordeel te kunnen geven. Op basis van de ontvangen jaarcijfers lijkt de
stelling van de bestuurder te kloppen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken
overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden. Daarbij zorgt de houding
van de verhuurder tot dusver voor oponthoud, nu deze in eerste instantie
stelde (overigens geheel in strijd met diens stellingen van vlak vóór
faillissement) eigenaar te zijn gew orden van de inventaris. Nadien liet
verhuurder dit standpunt varen en beriep zich op een recht van retentie,
w aarna de curator zekerheidshalve heeft opgeëist ex art. 60 lid 2 Fw .

20-07-2020
1

Ondertussen heeft de curator zekerheidshalve met een tw eetal partijen van
de geïnteresseerden concreet contact en overleg gehad over een mogelijke
onderhandse verkoop en tegelijk voorbereidingen getroffen voor een
openbare verkoop. Inmiddels is duidelijk dat verhuurder aan onderhandse
verkoop niet (meer) w il meew erken en openbare verkoop belemmert. De
curator verkreeg inmiddels ex art. 68 lid 2 Fw machtiging van de
rechtercommissaris om de verhuurder in rechte te betrekken. Tevens w erd
desverzocht door de rechtercommissaris een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw
afgekondigd voor de datum van tw ee maanden.
Nadat de curator de verhuurder in kort geding had gedagvaard is alsnog een
minnelijke regeling getroffen, w aarbij de inventaris - na daartoe verkregen
toestemming van de rechter-commissaris - aan de verhuurder is verkocht en
het gehuurde direct is opgeleverd aan de verhuurder. De gerealiseerde
verkoopopbrengst bedraagt € 28.435,-.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk en/of voorraad is gegeven de aard van de bedrijvigheid
niet aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van enig immaterieel actief (URL,
handelsnaam, evt. goodw ill) geen andere activa aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.
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De onder 3.8 genoemde andere activa konden - bij gebreke van een doorstart
van de onderneming - niet te gelden w orden gemaakt.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen debiteuren portefeuille aangetroffen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1. Rabobank

20-07-2020
1

Door Rabobank is aan FSM Groningen, FSM Rotterdam en FSM Trampoline Parks
(zow el samen als ieder afzonderlijk) eind januari 2018 financiering verleend tot
een bedrag van totaal € 600.000,-, bestaande uit een tw eetal leningen van elk
€ 300.000,-.
De Rabobank heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap
verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement nog een bedrag van €
368.576,32 + p.m. w egens rente en kosten te vorderen.
2. Collin Grow dFund
Via het (crow dfund) platform Collin Grow dFund N.V. w erd door FSM Groningen,
FSM Rotterdam en FSM Trampoline Parks (zow el samen als ieder afzonderlijk)
een lening verkregen ad € 500.000,- w aarvan ten tijde van het faillissement
nog € 365.000,02 openstond en vermeerderd met reeds vervallen kosten een
totale vordering bedraagt van € 449.845,60.

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten:
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- een overeenkomst van operational lease met betrekking tot koffieapparatuur
van Hesselink Koffie. Aan de leasemaatschappij is medegedeeld dat de
apparatuur kan w orden teruggenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Rabobank
De Rabobank verkreeg pandrechten op de inventaris en voorraden van zow el
FSM Groningen, FSM Rotterdam als FSM Trampoline Parks. Voorts verbond de
bestuurder, dhr. M.W . Lindeman, zich persoonlijk middels een borgstelling tot
maximaal € 100.000,-. De Rabobank heeft haar pandrechten vóór faillissement
prijsgegeven i.v.m. de (aangekondigde) executie door verhuurder.
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2. Collin Crow dFund
Als zekerheden verkreeg Collin Crow dFund:
- Verpanding huidige en toekomstige inventaris van FSM Groningen (2e in rang
na Rabobank);
- Achterstelling van een lening door Extreme Freestyle Motion Holding B.V. (ad.
€ 126.000,-)

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Er hebben zich
tot nu toe nog geen schuldeisers gemeld. Bij de verkoop der activa zal w orden
bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig gemaakte
eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor te
vrijw aren.
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5.6 Retentierechten
De curator heeft - behoudens het daartoe strekkende bericht van de
verhuurder als vermeld onder 1.4 - geen berichten van schuldeisers ontvangen
die aanspraak maakten op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Thans) n.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement de activa
bestaande uit roerende zaken (inventaris en voorraad) en immaterieel actief
geïnventariseerd en laten taxeren door <taxateur> w aarna deze zaken aan de
diverse gegadigden die zich bij de curator hebben gemeld, te koop zijn
aangeboden. Tot dusver is geen verkoop gerealiseerd. Gelet op de opstelling
van verhuurder bestaat thans ook geen reëel vooruitzicht op door c.q.
herstart.
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Gebleken is dat een doorstart niet mogelijk w as. De inventaris is 'sec' verkocht
(zie sub 3.5).
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Er is (nog) geen opbrengst gerealiseerd.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden zoals inventarisatie, onderhandeling en het
onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten met alle betrokkenen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden is er door de bestuurder een zeer summiere administratie
aangeleverd, w aarvan niet gezegd kan w orden dat die aan de daaraan te
stellen eisen voldoet.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen over de jaren 2017 en
2018 tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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Nadere stukken zijn niet aangeleverd; de curator houdt het daarom ervoor dat
aan de administratieplicht niet is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek

Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek, in verband w aarmee een beroep
op de Garantstellingsregeling Curatoren 20212 w ordt voorbereid.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bij de curator bestaan de nodige vragen m.b.t. de w ijze w aarop
investeringsbeslissingen zijn genomen en financieringen van de opstart van
FSM Groningen heeft plaatsgevonden in relatie tot de bestaande activiteiten
van FSM Rotterdam.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.
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De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een
aansprakelijkheidsstelling en ziet daar om hem moverende reden vanaf.

08-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 968,00
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Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
€ 13.698,46
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€ 12.730,46
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Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 69.168,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 69.168,00.
€ 68.761,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 68.761,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 21.625,53
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Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€21.625,53.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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13
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 647.705,38
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Toelichting
Tot dusverre hebben 8 concurrente crediteuren een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 647.705,38.
€ 652.437,94
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Toelichting
Tot dusverre hebben 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 652.437,94.
€ 652.781,94

08-04-2021
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend tot
een totaalbedrag ad € 652.781,94

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

20-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

20-07-2020
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- verkoop van de aangetroffen activa.

20-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;

12-11-2020
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

08-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

20-07-2020
1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

08-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is het laatste verslag.

08-04-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

