Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

05-10-2017

Insolventienummer:

F.18/16/241

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000008866:F001

Datum uitspraak:

01-11-2016

Curator:

mr. M.G.F.A. Janssen

R-C:

mr. A.L. Goederee

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap eBike4you B.V. is opgericht op 26 oktober 2015 en statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (7903 AN) Hoogeveen, aan de Edisonstraat 6.
Activiteiten onderneming
eBike4you B.V. exploiteerde een groothandel in fietsen en bromfietsen.
Omzetgegevens
De aangeleverde winst en verlies rekening laat een omzet zien van € 43.946,14. Dit is behaald
over de periode 1 januari 2016 tot en met 27 oktober 2016.
Personeel gemiddeld aantal
2.
Saldo einde verslagperiode
€ 333,23
€ 20.693,91 (Verslag 2)
€ 13.455,22 (Verslag 3)
€ 13.564,08 (Verslag 4)
Verslagperiode
Eerste verslag. Van 1 november 2016 tot en met 29 november 2016.
Tweede verslag. Van 30 november 2016 tot en met 28 februari 2017
Derde verslag. Van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2017.
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Vierde verslag. Van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
Bestede uren in verslagperiode
33,5 uren.
18,2 uren (Verslag 2)
20,0 uren (Verslag 3)
17,9 uren (Verslag 4).
Bestede uren totaal
33,5 uren.
51,7 uren (Verslag 2)
71,7 uren (Verslag 3)
89,6 uren (Verslag 4)
Toelichting
Dit openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel verslag
beschrijven de stand van de boedel over de afgelopen periode. Hoewel de informatie in
dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. De curator baseert zich immers op de aangetroffen
gegevens en informatie van derden. Het is aldus mogelijk dat o.a. bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of ±achteraf bezien ±
bijgesteld dient te worden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de inhoud van de digitale
versie.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enige aandeelhouder van eBike4 B.V. (hierna te noemen: ³de failliete
vennootschap´ is de heer S. Raven (hierna te noemen: de heer Raven).

1.2

Winst en verlies
De aangeleverde winst en verlies rekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 27
oktober 2016 laat een verlies zien van € 23.909,27.
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Balanstotaal
De balanstotaal per 27 oktober 2016 beloopt € 88.332,16.

1.4

Lopende procedures
Voor zover thans bekend is er geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure.

1.5

Verzekeringen
'HFXUDWRU]DOGHORSHQGHYHU]HNHULQJHQEHsLQGLJHQHQRQGHU]RHNHQRIGHIDLOOLHWH
vennootschap nog recht heeft op premierestitutie(s).
De (bedrijfs)verzekeringen waren afgesloten via de eenmanszaak van de bestuurder en voor
zover bekend zijn er geen premierestituties. (Verslag 3)

1.6

Huur
'HRQGHUQHPLQJYDQGHIDLOOLHWHYHQQRRWVFKDSZHUGJHs[SORLWHHUGYDQXLWKHWSDQGJHOHJHQ
aan de Edisonstraat 6 te Hoogeveen. De verhuurder van het pand is tevens de vader van de
bestuurder. In overleg met de verhuurder is de huur per datum faillissement opgezegd waarbij
de curator nog tot eind december 2016 kosteloos gebruik kan maken van het pand, in verband
met de opslag van fietsen.

1.7

Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is op 26 Oktober 2015 opgericht met als doel de verkoop van het
franse fietsenmerk Moustache. Moustache bikes houdt zich alleen bezig met produceren van
diverse modellen elektrische fietsen. Naar zeggen van de bestuurder had de vennootschap het
alleenrecht gekregen van Moustache om binnen Nederland een dealernetwerk op te zetten
van het fietsenmerk Moustache.
Vanaf januari 2016 heeft de failliete vennootschap demofietsen geleverd gekregen van
Moustache om deze te kunnen presenteren bij diverse fietsenwinkels in Nederland. Dit deed
de heer Raven vanaf datum oprichting, samen met een medewerker van de failliete
vennootschap.
De bestuurder heeft aangegeven dat de levering van de diverse (fiets)modellen uitbleef door
Moustache. Hierdoor was het voor de vennootschap niet mogelijk om de markt actief te
kunnen benaderen met een product waarvan zij wist dat het niet mogelijk was om op korte
WHUPLMQWHNXQQHQOHYHUHQDDQGH SRWHQWLsOH ILHWVHQZLQNHOV$OPHWDOKHHIWGLWWHODQJ
geduurd, waarbij de (maandelijkse) kosten voor de vennootschap wel doorliepen. Medio
Augustus heeft vennootschap getracht om de demo modellen liquide te maken, echter is dit
niet gelukt. In september/oktober heeft de bestuurder besloten om zijn werkzaamheden te
staken en het faillissement aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Bij de failliete vennootschap waren op faillissementsdatum twee werknemers in dienst.
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Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voor faillissementsdatum had de failliete vennootschap eveneens twee werknemers
in dienst.

2.3

Datum ontslagaanzegging
3 november 2016.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

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
Kantoor- en bedrijfsinventaris. Het betreft hier slechts een zeer beperkte hoeveelheid aan
kantoorinventaris. Deze kantoorinventaris behoort in eigendom toe aan de heer Raven. Deze
kantoorinventaris wordt door de heer Raven gebruikt voor de exploitatie van zijn
eenmanszaak, te weten Skootz.
Daarnaast is een voertuig aangetroffen. Dit voertuig wordt geleased. (zie hierna achter 5.2)

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
Niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
In de boedel zijn tien nieuwe (demo) fietsen aangetroffen van het merk Moustache. Ten tijde
van de faillissementsuitspraak ontbraken er drie fietsen in het (huur)pand gelegen aan de
Edisonstraat van eBike4you. Deze drie fietsen zijn als demo fietsen geplaatst bij diverse
ULMZLHOKDQGHODUHQ,QPLGGHOV]LMQWZHHILHWVHQJHUHWRXUQHHUGDDQGHERHGHOHQppQILHWVVWDDWLQ
FRVLJQDWLHELMHHQULMZLHOKDQGHODDULQ%HOJLs1DDU]HJJHQYDQGH%HOJLVFKHULMZLHOKDQGHODDULV
er interesse van een particuliere klant voor overname van deze fiets. Indien deze fiets niet in
%HOJLsNDQZRUGHQZRUGWYHUNRFKW]DOGHFXUDWRUGHNRPHQGHSHULRGHGHILHWVWHUXJKDOHQ
Er is geen nadere interesse getoond in een overname van de fiets welke in consignatie stond
LQ%HOJLs5HGHQYRRUGHFXUDWRURPGHILHWVWHUXJWHKDOHQYDQXLW%HOJLs'HILHWVLV
geretourneerd aan de boedel. Hiermee zijn alle fietsen ontvangen door de boedel. Daarnaast
heeft de boedel nog doosjes met reserveonderdelen en fietsaccessoires (o.a. sleutel,
acculader en brochures) aangetroffen welke bij de aangetroffen fietsen behoren. (Verslag 2)
Uit de ontvangen administratie van de failliete vennootschap en navraag bij de bestuurder is
gebleken dat er kort voor datum faillissement vijf geleverde fietsen door de leverancier zijn
opgehaald vanwege het onbetaald blijven van de factuur. De curator heeft de leverancier
hierop aangesproken en verzocht om teruggave van voormelde vijf fietsen. De curator is thans
in afwachting van een reactie van de leverancier. (Verslag 3)

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
In de afgelopen periode heeft de boedel, na toestemming van de rechter-commissaris, de
fietsen middels een online veiling alle fietsen verkocht. De bruto opbrengst bedroeg €
17.753,90. Omdat de veiling € 1.765,39 heeft gekost bedraagt het netto resultaat € 15.888,51.
Voor datum faillissement heeft de failliete vennootschap een fiets verkocht en geleverd aan
een dealer. Deze dealer heeft bepaalde reserveonderdelen niet geleverd gekregen. De curator
heeft deze onderdelen in de boedel aangetroffen en verkocht aan deze dealer voor € 100,00.
(Verslag 2)

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Verkoop elektrische fietsen.
Afgerond.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.
Gebleken is dat de website (www.ebike4you.nl) op naam van de failliete vennootschap
geregistreerd staat, maar dat deze website mogelijk zou zijn ingebracht door een medewerker.
Deze medewerker heeft toegang tot het beheer van de website. De curator is thans in overleg
met deze medewerker (Verslag 3)

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De omvang van de vorderingen op debiteuren bedraagt op datum faillissement € 9.573,79.
Inmiddels is een bedrag van € 90,00 betaald. De overige debiteuren hebben tevens
vorderingen op de failliete vennootschap zodat de curator de incasso heeft gestaakt.
De opbrengst van de debiteur bedraagt € 95,00 in plaats van € 90,00
Uit de ontvangen debiteurenlijst is gebleken dat er nog een vordering aanwezig is op een
medewerker van de failliete vennootschap van € 616,24 voor de levering van een accu. Naar
zeggen van deze medewerker zou deze vordering worden verrekend met de door hem gedane
ILQDQFLsOHLQYHVWHULQJHQ'HFXUDWRULVWKDQVLQRYHUOHJPHWGH]HPHGHZHUNHURPWUHQWGH]H
verrekening. (Verslag 3)

4.2

Opbrengst
€ 95,00

4.3

Boedelbijdrage
Geen.
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Werkzaamheden
Geen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is sprake van een bancaire vordering. De failliete vennootschap hield een bankrekening aan
bij de naamloze vennootschap ING Bank N.V. Op datum faillissement was sprake van een
positief saldo van € 238,23. ING Bank N.V. heeft dat bedrag inmiddels overgemaakt op de
faillissementsrekening.

5.2

Leasecontracten
Het hiervoor onder 3.6 genoemde voertuig (Renault Traffic) werd geleased. Thans vindt
overleg plaats met de leasemaatschapij over teruggave van het voertuig.

In de afgelopen periode is het voertuig geretourneerd aan de leasemaatschappij. Inmiddels is
het voertuig verkocht en heeft er een eindafrekening plaatsgevonden. De verkoopopbrengst
van het voertuig overstijgt de schuld van de leasemaatschappij waardoor er een surplus ad €
4.368,47 is ontstaan welke de boedel toekomt. Het surplus is ontvangen op de
faillissementsrekening. (Verslag 2)
5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
Moustache heef per e-mail bevestigd dat er geen sprake is van eigendomsvoorbehoud voor
wat betreft de door haar geleverde elektrische fietsen.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het reclamerecht.
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Werkzaamheden
Inventarisatiewerkzaamheden/contacten leasemaatschappij.
Geen.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement worden de werkzaamheden niet voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De voormalige werknemer heeft summiere interesse getoond in een doorstart van de
onderneming, maar is ondanks navraag van de curator hier niet op teruggekomen. Daarnaast
is er van derden geen interesse getoond. Vooralsnog is er geen concreet zicht op een
doorstart.

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
Afgerond.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De overhandigde fysieke administratie geeft een verzorgde indruk.
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De curator is van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan. (Verslag 4)
7.2

Depot jaarrekeningen
De failliet vennootschap is opgericht op 26 oktober 215 en was aldus nog niet verplicht een
jaarrekening te deponeren.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Nog niet onderzocht.
Het boekenonderzoek is gaande. (Verslag 2)
De curator is van mening dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. (Verslag 4)

7.6

Paulianeus handelen
Nog niet onderzocht.
Het boekenonderzoek is gaande. (Verslag 2)
De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd. (Verslag 4)

7.7

Werkzaamheden
Onderzoek administratie.
Afgerond. (Verslag 4)

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Nog niet bekend.
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Pref. vord. van de fiscus
Nog niet bekend.
€ 2.565,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
€ 4.405,95 (Verslag 2)

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
3.
8. (Verslag 2)

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.708,69
€ 43.087,40 (Verslag 2)

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
Inventarisatie werkzaamheden.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Zover de curator bekend is er thans geen procedure bekend.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.
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Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
- verkoop elektrische fietsen.
- inventarisatie crediteuren vorderingen.
- onderzoek administratie.
- afwikkeling.
- Inventarisatie crediteuren vorderingen.
- Onderzoek administratie.
- Afwikkeling
- Inventarisatie crediteuren vorderingen;
- Afwikkeling.

10.3

Indiening volgend verslag
2 maart 2017.
10 mei 2017
14 september 2017.
5 januari 2018.

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak.
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