
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  D-Tail Company B.V. 

Faillissementsnummer  :  15/13/598 F. 

Verslagnummer :  1  

Datum uitspraak  :  22 oktober 2013     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. A.J. Wolfs    

Activiteiten onderneming :   ontwikkelen/productie van hard- en software 

Omzetgegevens :  €  111.454,- (per 18 oktober 2013) 

Aantal personeel :  0 (per datum faillissement) 

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL12KASA0223188573  

Saldo Kas Bank : € 5.081,61  

Verslagperiode  :  22 oktober 2013 t/m 28 november 2013   

 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is opgericht op 6 januari 2003. Enig bestuurder en aandeelhoudster is de  
besloten vennootschap d-Mark B.V. De heer M. Damman is op zijn beurt enig  
aandeelhouder en bestuurder van d-Mark B.V.  
 
1.2 Winst en verlies 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 
2010 707.954 -   80.136     62.078 

2011 367.132 - 134.841 -   72.763 
2012 308.999 -   64.205 - 136.968 
2013 (18-10) 111.454 - 100.450 - 237.418 
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1.3 Balanstotaal 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.4  Lopende procedures 
Volgens opgave van de directie is curanda niet betrokken in lopende procedures.  
 
1.5  Verzekeringen 
De verzekering zijn, dan wel zullen door de boedel worden opgezegd. 
 
1.6 Huur 
De onderneming was gevestigd in de bedrijfsruimte op de bovenste etage van de 
Pieter Gijsenlaan 24 te Zaandam. Namens de boedel is de huur opgezegd en op 
14 november is de ruimte opgeleverd aan de verhuurder.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Het betreft hier een eigen aanvraag door de aandeelhouder. De onderneming is 
gestart in 2000, eerst als eenmanszaak van de heer Damman. In 2003 zijn de be-
drijfsactiviteiten ondergebracht in curanda. De onderneming heeft vervolgens een 
snelle groei laten zien met een uitbreiding van het personeelsbestand. Op basis 
van de verwachtingen is ook de ruimere bedrijfsruimte gehuurd. In verband met het 
wegvallen van de belangrijkste opdrachtgever en de economische recessie liepen 
de opdrachten terug, terwijl de kosten gelijk bleven. Er is getracht om te saneren, 
maar dat lukte niet snel genoeg. Uiteindelijk is er kort voor datum van het 
faillissement, in overleg met de bank, een overname kandidaat gevonden, die (een 
deel van) de bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet en het laatste personeelslid heeft 
overgenomen. Vervolgens is besloten tot het doen van de eigen aangifte.  
 
 
2. PERSONEEL 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 3 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging  :  Niet van toepassing. 
 
 

Jaar Activa Passiva Eigen Vermogen 
2010 371.445 309.367     62.078 
2011 164.275 237.038 -   72.763 
2012 156.522 293.490 - 136.968 

2013 (18-10)   69.375 306.793 - 237.418 
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3. ACTIVA 
 
 Onroerende Zaken 
 
3.1 Beschrijving  
De onderneming was gevestigd in een bedrijfsruimte die werd gehuurd.  
 
3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 
 
3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t.  
 
3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
In overleg met de bank zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd door het taxatiebureau  
Van Beusekom. Op basis van dit rapport zijn de bedrijfsmiddelen voor de som van  
€ 17.500,- verkocht en overgedragen aan Chanda Interactive B.V.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De verkoopsom van de verpande bedrijfsmiddelen is, voor datum van het   
faillissement overgemaakt op de rekening van de pandhouder. 
 
3.7 Boedelbijdrage  
Niet van toepassing.  
 
Werkzaamheden 
De overeenkomst tussen curanda en Chanda Interactive B.V. is door de boedel  
onderzocht en beoordeeld.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
Het voorrecht is niet uitgeoefend voor datum van het faillissement.  
 
Voorraden  
 
3.9 Beschrijving 
Voor zover hier sprake van is geweest moet deze geacht te zijn overgedragen aan  
de overnemende partij zoals beschreven in 3.5. 
 
3.10 Verkoopopbrengst  : zie 3.6 
 
3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.  
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Werkzaamheden  
 De overeenkomst is door de boedel onderzocht en beoordeeld.  
 
 Andere Activa/onderhanden werk/goodwill 
 
3.12 Beschrijving  
Tot het actief van curanda behoorde ook het onderhanden werk en de goodwill.  
Deze zijn ook overgedragen ter zake waarvan een koopsom is bedongen. Deze  
koopsom is bestemd voor de boedel en inmiddels ook door de boedel ontvangen. 
 
3.13 Verkoopopbrengst  
De koopsom van € 5.000,-.  
 
Werkzaamheden 
De boedel heeft de onderliggende overeenkomst onderzocht en beoordeeld.  
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren :  € 26.104,90 
 
4.2  Opbrengst  :  €  
 
4.3  Boedelbijdrage :  €  
 
Werkzaamheden 
Volgens opgave van de directie zijn de debiteuren verpand aan de ABN AMRO. 
Deze zou de incasso hiervan hebben overgedragen aan Lindorff. Inmiddels is de 
ABN AMRO aangeschreven, maar heeft deze tot op heden niet gereageerd.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
Tot op heden heeft de ABN AMRO geen vordering ingediend.  
 
5.2 Leasecontracten 
Het (overgebleven) leasecontract met betrekking tot een personenauto is inmiddels  
beëindigd en de auto is retour naar de leasemaatschappij.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
De ABN AMRIO is verzocht om opgave te doen van de zekerheden.  
 
5.4 Separatistenpositie   
In onderzoek. 
 
5.5 Boedelbijdragen   
In onderzoek. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud  
Tot op heden is hierop geen beroep gedaan.  
  
5.7 Reclamerechten   
Tot op heden is hierop geen beroep gedaan.  
 
5.8 Retentierechten  
Tot op heden zijn deze niet uitgeoefend.  
 
Werkzaamheden  
De boedel onderzoekt thans de aanspraken. 
 
 
6. DOORSTART/VOORTZETTEN 
 
Er heeft geen voortzetting en/of een doorstart door de boedel plaatsgevonden.  
Wel blijkt uit de stukken dat per 30 september 2013 een deel van de  
bedrijfsactiviteiten zijn voortgezet door Chanda Ingteractive B.V. te Utrecht. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is administratie aanwezig. De boedel zal deze nader onderzoeken.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Deze heeft tijdig plaatsgevonden. 
 
7.3 Goedkeurende verklaring  
Is niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap. 
 
7.4 Stortingsverplichting op aandelen 
Volgens de akte van oprichting heeft deze plaatsgevonden in contanten. Nader 
onderzoek ter zake is niet van belang gelet op de hieraan verbonden termijn.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderwerp van het gebruikelijke onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderwerp van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. verhuurder   : - 
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8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 9.299,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   : 22 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   : € 97.739,61 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het aanwezig actief valt niet te verwachten dat aan de concurrente 
crediteuren een uitkering kan worden gedaan.  
 
Werkzaamheden 
Inmiddels zijn de crediteuren verzocht om hun vorderingen, onder opgave van de 
stukken en aanspraken, bij de boedel in te dienen. Voor zover geen reactie wordt 
verkregen zal een tweede verzoek worden gedaan.  
 
9. PROCEDURES 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet van toepassing. 
 
9.2 Aard van de procedure 
Niet van toepassing. 
 
9.3 Stand procedure 
Niet van toepassing.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De beschikbare stukken en administratie zullen worden onderzocht. Er zal nader  
overleg plaatsvinden met de belanghebbenden. In het bijzonder zal de  
debiteurenadministratie worden doorgenomen en de bank(en) worden verzocht om  
opgave te doen van hun positie(s). Ook zal (nader) onderzoek  worden gedaan  
naar de rechtshandelingen in de periode voorafgaand aan het faillissement.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 28 november 2013    Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


