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Algemeen
Gegevens onderneming
Curanda is opgericht op 19 december 2006. De laatste statutenwijziging zijn van 8 november
2012. De aandelen van curanda worden gehouden door Jazzcom Holding B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van deze holding is de heer J.A. Zweers. De heer J.A. Zweers is
eerder als belanghebbende betrokken geweest bij de bedrijfsactiviteiten van het op 16 oktober
2012 gefaillieerde Vos Repro B.V. dat voorheen gevestigd was aan de Zuideinde 36 te
Wormerveer. Feitelijk heeft curanda de bedrijfsactiviteiten voortgezet van Vos Repro B.V. Op 1
november 2012 zijn deze activiteiten uitgebreid met een samenwerking van curanda met de
franchise groep Postmasters.
Volgens opgave van het bestuur is het faillissement veroorzaakt door een combinatie van
factoren. De heer J.A. Zweers, die zelf ook werkzaam was bij curanda kreeg last van een
burn-out. Voorts liepen de marges terug in de post- en pakketmarkt. Ook ontstond een geschil
met de franchisegever, waarbij deze de franchiseovereenkomst voor datum van het
faillissement heeft opgezegd. Vervolgens zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt en heeft de
directie het faillissement aangevraagd.
Activiteiten onderneming
De exploitatie op het gebied van repro, postverzending (brieven en pakketten) en
studiofotografie.
Omzetgegevens
Volgens de jaarstukken:
2014 : 268K
2015 : 325K
Over 2016 is alleen de kolommenbalans en dus geen verifieerbaar materiaal aanwezig.
Personeel gemiddeld aantal
4 personeelsleden ten tijde van het faillissement.
Saldo einde verslagperiode
€ 910,06
€ 4.810,60
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Verslagperiode
03-01-2017 /m 08-02-2017
09-02-2017 t/m 03-05-2017
04-05-2017 t/m 03-08-2017
Bestede uren in verslagperiode
1145 min.
530 min.
485 min.
Bestede uren totaal
1145 min.
1675 min.
2160 min.
Toelichting
De boedel heeft reeds de nodige werkzaamheden verricht en overleg gevoerd. Het aanwezige
EHSHUNWH DFWLHILVJHwQYHQWDULVHHUG(ULVRYHUOHJPHWGHYHUKXXUGHUPDNHODDUZDDUELMGH
huur is opgezegd. De boedel zal trachten om het pand leeg op te leveren aan de verhuurder.
Voorts is contact opgenomen met leasegevers en deze zijn in de gelegenheid gesteld om de
door hen geleverde goederen op te halen (bedrijfsvoertuig en kopieer- en printapparatuur). De
vier personeelsleden is het ontslag aangezegd en de intake door het UWV heeft ook
plaatsgevonden. Inmiddels zijn de bekende crediteuren aangeschreven. Het is niet gelukt om
een overname kandidaat te vinden voor de bedrijfsactiviteiten.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De directie van curanda wordt gevoerd door de Holding van de heer J.A. Zweers, Jazzcom
Holding B.V. ingeschreven onder KvK nummer 58795944. Er is op dit moment niet bekend of
anderen betrokken zijn geweest bij de directievoering van curanda of aangemerkt kunnen
worden als (mede)beleidsbepaler.
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Winst en verlies
Omzet

Verlies /Winst

2014 € 268.325
2015 € 325.141

€ 24.150
€ 10.289

Balanstotaal

Actief

Passief

Eigen vermogen

2014

€ 169.531

€ 146.969

€ 22.562

2015

€ 142.888

€ 110.035

€ 32.852

Lopende procedures
Voor zover bekend is curanda niet betrokken bij lopende procedures. Indien hiervan sprake is
zullen deze niet worden voortgezet door de boedel.

1.5

Verzekeringen
De zakelijke verzekeringen zullen door niet betaling worden geroyeerd.

1.6

Huur
De onderneming is gevestigd in een huurpand aan de Zaanweg 110 te Wormerveer,
gemeente Zaanstad. De huur is opgezegd en de boedel is thans in overleg met de verhuurder.
Inmiddels is het pand ontruimd opgeleverd aan de verhuurder.

1.7

Oorzaak faillissement
Zoals beschreven stelt de directie dat sprake is van een combinatie van factoren:
gezondheidsklachten van de heer Zweers, teruglopende marges en een geschil met de
franchisegever.
Vooralsnog zijn er geen andere oorzaken bekend geworden dan die beschreven in het eerste
verslag.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
4

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4
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Datum ontslagaanzegging
4 januari 2017.

2.4

Werkzaamheden
De ex-werknemers is het ontslag aangezegd en inmiddels heeft het intake gesprek met het
UWV plaatsgevonden.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet aanwezig, curanda huurde bedrijfsruimte.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er is een beperkte inventaris aanwezig; receptiebalie, stellingen, gedateerde niet complete
kantoorinventaris en veel rest materiaal.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De boedel is thans in gesprek over een opkoper.
De boedel heeft de aanwezige bedrijfsmiddelen, inclusief de (aangebroken) voorraad, na
verkregen toestemming verkocht en overgedragen voor € 2.000,- ex btw.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing. De bank had ten tijde van het faillissement geen vordering.
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Voor datum van het faillissement heeft de fiscus wel een aanmaning achtergelaten, maar is
geen verdere incasso in gang gezet.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De boedel zal de bedrijfsmiddelen verkopen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is aangebroken voorraad aanwezig.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De boedel zal trachten om deze, samen met de bedrijfsmiddelen te verkopen.
Zie hiervoor onder verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen. Er is geen sprake (geweest) van
onderhanden werk.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De boedel is in overleg.
Niet meer van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is (nog) geen ander actief bekend geworden.
Het onderzoek naar ander actief wordt voortgezet.
Uit het onderzoek van de beschikbare administratie is niet gebleken van ander actief.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet bekend.
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De boedel zal het onderzoek naar ander actief voortzetten.
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Onderzoek en overleg.
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgave van de directie zou de omvang van de debiteuren ca. € 11.290,32 bedragen.
Volgens de beschikbare facturen wordt rekening gehouden met een bedrag van ca. €
4.025,61. De debiteuren zijn reeds aangeschreven en een aantal heeft al gereageerd.
Hieruit blijkt dat er inmiddels voor € 2.297,60 is betaald voor datum van het faillissement. Een
bedrag van € 2.016,42 is tot op heden ten onrechte gefactureerd. Debiteuren geven aan dat
de pakketten alsnog niet afgeleverd zijn maar er wel ten onrecht door curanda facturen zouden
zijn gestuurd. Een en ander is in onderzoek.
Inmiddels is op de boedelrekening ter zake debiteuren en nagekomen baten het bedrag
bijgeschreven van € 2.390,60. Er resteren nog een 2 tal schuldeisers die voor de laatste maal
worden aangeschreven.
Per abuis is in het vorige verslag een bedrag van € 2.390,60 genoemd. Het correcte
bedrag aan opbrengt (boedel) op dit moment is € 788,22.
Een groot deel heeft/had de facturen reeds overgemaakt naar de ING rekening van
curanda.

4.2

Opbrengst
Er is op dit moment (nog) geen opbrengst.
Op dit moment het bedrag van € 2.390,60.
Per abuis is in het vorige verslag een bedrag van € 2.390,60 genoemd. Het correcte
bedrag aan opbrengt op dit moment is € 788,22.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing. Er is geen sprake van een schuld aan de bank.

4.4

Werkzaamheden
De bekende debiteuren zijn reeds aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om tot betaling
over te gaan of aan te geven of reeds voor betaling is zorg gedragen. De incasso zal door de
boedel worden voortgezet.
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De laatste 2 debiteuren worden voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om voor
betaling zorg te dragen, bij gebreke waarvan de boedel zich zal beraden over incasso in
rechte.
Aangezien niet alle (onderliggende) facturen meer beschikbaar zijn,moeten deze als
oninbaar worden beschouwd. De debiteuren waarvan de facturen beschikbaar zijn, zijn
voor de laatste maal tot betaling aangeschreven.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij de ING. Ten tijde van het faillissement was er een creditstand van € 5,Op de rekening zijn na datum van het faillissement nog betalingen binnen gekomen, die
inmiddels zijn overgemaakt naar de boedelrekening. De ING is verzocht om de rekening op te
heffen.

5.2

Leasecontracten
Curanda had meerdere leasecontracten; met VW ter zake een bedrijfsauto, met Canon inzake
een kleurenprinter en met (een) Xerox (leverancier) met twee kopieerapparaten. De
bedrijfsauto en apparatuur zijn inmiddels opgehaald door de rechthebbenden.

5.3

Beschrijving zekerheden
Vooralsnog zijn deze niet bekend geworden.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen en
kenbaar te maken of zij een eigendomsvoorbehoud claimen.
Derden zijn in de gelegenheid gesteld om hun aanspraken uit te oefenen.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.
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Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
De boedel zal overleg hebben met de belanghebbenden.
Inmiddels is het overleg afgerond en is het bedrijfspand leeg en ontruimd opgeleverd aan de
verhuurder.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting door de boedel. De activiteiten zijn per datum
faillissement gestaakt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart. De boedel kan niet uitsluiten dat de franchisegever een
andere kandidaat zal zoeken om een soortgelijke onderneming te starten.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De boedel is niet betrokken bij een doorstart. De boedel heeft de franchisegever laten weten
dat diens standpunt wordt betwist als het gaat om de goodwill/gegevens van de debiteuren. De
franchisegever stelt namelijk dat hierop een eigendomsvoorbehoud zou berusten, hetgeen de
boedel betwist.
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Naar aanleiding van het onderzoek heeft de boedel besloten geen (verdere) actie te
ondernemen jegens de franchisegever.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.
De boedel heeft in de afgelopen periode een aanvang gemaakt met het onderzoek van de
administratie en bankrekening.
Er is boekhouding beschikbaar. Het verloop van de mutaties op de bankrekening van
curanda is onoverzichtelijk te noemen. De directie is hierop aangesproken en heeft ter
zake ook een reactie gegeven. De boedel is van mening dat de directie wel
YHUDQWZRRUGHOLMNLVYRRUKHWIHLWGDWGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHYUDDJWHNHQVRSURHSW
maar zal ter zake geen nadere juridische actie ondernemen, waarbij tevens een rol
speelt dat het (middellijk) bestuur geen verhaal lijkt te bieden.

7.2

Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
Volgens opgave van het handelsregister zijn de (laatste) jaarstukken 2015 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Is voldaan bij de oprichting van curanda (19-12-2006).

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
2QGDQNVKHWIHLWGDWGHILQDQFLsOHYHUDQWZRRUGLQJYDQGHJHOGVWURPHQRSGH
bankrekening gebrekkig is, is de boedel vooralsnog van mening dat er onvoldoende
sprake is van (extra) feiten en omstandigheden, om te kunnen spreken van onbehoorlijk
bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.
Uit het onderzoek is hiervan niet gebleken, althans zijn geen feiten en omstandigheden
bekend geraakt waaruit zulks zou kunnen worden afgeleid.
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Werkzaamheden
Onderzoek en overleg met belanghebbenden.
De boedel zal nader onderzoek verrichten en overleg hebben.
Het onderzoek is afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Namens de verhuurder is een huurvordering ingediend over de opzegtermijn.
Huurvordering € 7.478,32
Inmiddels heeft het UWV een vorderingen ingediend van € 18.577,05.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 21.133,Inmiddels is de (voorlopig) ter verificatie aangeboden vordering verhoogd naar € 27.056,De fiscus heeft inmiddels een vordering ingediend van € 32.027,-.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet ontvangen.
Het UWV heeft een vordering ingediend van € 16.554,57.

8.4

Andere pref. crediteuren
Hoogheemraadschap: € 51,17

8.5

Aantal concurrente crediteuren
11
13
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 102.587,37
Inmiddels is de (voorlopig) ter verificatie aangeboden vordering verhoogd naar € 130.701,68.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de stand van het actief valt vooralsnog niet te verwachten dat aan de crediteuren een
uitkering kan worden gedaan.
Vooralsnog valt niet te verwachten dat aan de crediteuren een uitkering kan worden
gedaan.

8.8

Werkzaamheden
Inmiddels zijn alle bekende schuldeisers aangeschreven en zijn zij in de gelegenheid gesteld
om hun vordering in te dienen. De boedel wacht de nadere berichten af.
Vrijwel alle bekende crediteuren hebben hun vordering inmiddels ingediend. De boedel is nog
in afwachting van de vordering van het UWV in verband met de overgenomen verplichtingen.
De boedel verwacht dat de crediteuren inmiddels hun vorderingen hebben ingediend.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.
De boedel verwacht het faillissement in de komende periode te kunnen afwikkelen.
10.2

Plan van aanpak
De boedel zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.
Inmiddels is het bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder en kan het onderzoek zich nader
richten op de volgende onderdelen:
- afronding debiteurenincasso;
- onderzoek ander actief;
- onderzoek administratie/bankafschriften;
- rechtmatigheid;
- overleg met directie en belanghebbenden.

De boedel zal in de komende periode de debiteurenincasso afronden, alsmede het
overleg met de belanghebbenden, zodat in het volgende verslag bekend is of het
faillissement kan worden afgewikkeld.
10.3

Indiening volgend verslag
Over 3 maanden.
Over 3 maanden.

10.4

Werkzaamheden
De komende periode zal het actief ten gelde worden gemaakt en getracht worden om het
gehuurde pand leeg en ontruimd op te leveren aan de verhuurder. De boedel zal overleg
hebben met de belanghebbenden. De incasso van de debiteuren zal worden voortgezet. De
boedel zal het onderzoek starten van de beschikbare administratie en een begin maken met
het rechtmatigheidsonderzoek.
Zie plan van aanpak.
Zie plan van aanpak.
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