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DERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

INZAKE DE FAILLISSEMTEN VAN 

 1. MYHYPOTHEEK B.V. 

 2. MYHYPOTHEEK HOLDING B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MYHYPOTHEEK B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1186 DM) Amstelveen aan de Krijgsman 21, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 59786620; 

   2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MYHYPOTHEEK HOLDING B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende te (1186 DM) Amstelveen aan de 

Krijgsman 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 60479760; 

   hierna beide te noemen: “MyHypotheek”. 

Faillissementsnummer :   F.13/16/60 

   F.13/16/61 

Datum uitspraak : Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 27 januari 2016  

is (voorlopige) surseance van betaling verleend aan MyHypotheek. 

 

   Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 februari 2016 is de 

(voorlopig) verleende surseance van betaling ingetrokken en is 

gelijktijdig het faillissement uitgesproken. 

Uitgesproken op : De (voorlopige) surseance van betaling is verleend op verzoek van 

MyHypotheek. De faillietverklaring is gebeurd op gezamenlijk 

verzoek van het bestuur en de bewindvoerder van MyHypotheek. 

Bewindvoerder /  

Curator  :   mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: steffens@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. A.E. de Vos 
Activiteiten onderneming : De advisering over en bemiddeling bij het afsluiten van een 

financiering door particulieren.   

 

Omzetgegevens : MyHypotheek B.V.: 

   Jaar:   Bedrag:    

   2014     onbekend 

   2015    EUR 1.072.090,= 

   2016   onbekend 

 

Van MyHypotheek Holding B.V. heeft de curator nog geen 

financiële informatie ontvangen. De curator heeft de nog 

onbekende informatie opgevraagd bij het bestuur. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 18 bij MyHypotheek B.V. 

Datum verslag : 24 november 2016 

Verslagperiode : 19 juli 2016 - 23 november 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 32,4 uren 



 

2024505.1 

 

2 

 

Bestede uren totaal : 201,4 uren 

(incl. surseance) 

 

Saldo faillissementsrekening : MyHypotheek B.V. :   EUR 38.528,93  

   MyHypotheek Holding B.V.:  EUR   1.074,36  

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 

curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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VERWIJZING 
 

Voor de verslaglegging over de hoofdstukken: 
– surseance van betaling; 
– personeel; 
– debiteuren; 
– doorstart / voortzetten 
wordt verwezen naar voorgaande verslagen 

 

 

1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

 Voor een beschrijving van de directie en organisatie van MyHypotheek wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag. 

 

1.2  Winst en verlies 

  

 Jaar: Bedrag:    

 2014   EUR 586.725,02 verlies 

 2015   EUR 619.543,95 verlies 

 

1.3 Balanstotaal 

  

 Jaar: Bedrag:    

 2014   EUR 392.667,= 

 2015  onbekend 

 

 MyHypotheek Holding 

 Van MyHypotheek Holding B.V. (“MyHypotheek Holding”) heeft de curator nog geen financiële 

informatie ontvangen. De curator heeft de nog onbekende informatie opgevraagd bij het 

bestuur. 

 

1.4 Verzekeringen, Huur 

 Voor een verslaglegging van deze onderdelen wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. 
 

1.5 Oorzaak faillissement 

 Voor een voorlopige weergave van de activiteiten aan achtergronden van het faillissement wordt 

verwezen naar het voorgaande verslag. 
 

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 
 

  

2. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

2.1 Beschrijving 

 Voor zover bekend behoren tot de boedel van MyHypotheek en MyHypotheek Holding geen 

onroerende zaken. 
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Bedrijfsmiddelen 

2.2 Beschrijving 

Voor een beschrijving van de aangetroffen bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag. 

 

2.3  Verkoopopbrengst 

 Voor een uiteenzetting van de afspraken die de curator ten aanzien van de bedrijfsmiddelen 

heeft gemaakt, wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 

 

De opbrengst is vooralsnog EUR 24.500,= (excl. BTW).  

 

Het veilingbureau heeft nog geen opgaaf gedaan van de opbrengst van de verkoop van de 

overige bedrijfsmiddelen. Wel is er reeds een opbrengst van EUR 5.751,01 afgedragen aan de 

boedel. De definitieve afrekening volg in de aankomende verslagperiode.  

 

2.4  Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde. 

 

2.5  Bodemvoorrecht fiscus 

 Er rust geen pandrecht op de inventaris, waardoor een bodemvoorrecht van de fiscus niet aan 

de orde is.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

2.6 Beschrijving 

 Voor een beschrijving en opbrengst van het onderhanden werk wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag. 

 

Andere activa 

2.7 Beschrijving 

 Klantenbestand / Goodwill / Intellectuele eigendomsrechten 

Voor een toelichting op de andere activa wordt verwezen naar het voorgaande verslag. De 

curator heeft het klantenbestand inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, aan 

een geïnteresseerde partij verkocht en geleverd. 

 

De curator heeft geen koper gevonden voor de overige intellectuele eigendomsrechten van 

MyHypotheek, zoals de handelsnaam, goodwill en de domeinnaam. 

 

2.8 Verkoopopbrengst 

 Opbrengt van de verkoop van het klantenbestand bedraagt EUR 3.600,= (excl. btw).  

 

 

3. BANK / ZEKERHEDEN 

 

3.1  Vordering van bank(en), Leasecontracten 

Voor een toelichting op de vordering van de bank, leasecontracten en een toelichting op de 

regeling die is getroffen met EDR ter afwikkeling van het onderhanden werk wordt verwezen 

naar het voorgaande verslag.  

 

3.2 Beschrijving zekerheden, Separatistenpositie, Boedelbijdragen, Reclamerechten 
Vooralsnog is hiervan niet gebleken. 
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3.3 Eigendomsvoorbehoud 

 Voor de regeling met de leverancier van de bedrijfsinventaris wordt verwezen naar (hoofdstuk 3) 

van de voorgaande verslagen.  

 

De curator heeft de leverancier – voor zover dit mogelijk was – in contact gebracht met de 

houders van de mobiele telefoons, zodat zij haar eigendomsrechten kan uitoefenen. 

 

3.4 Retentierechten 

 De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de laptops die onder het 

retentierecht vallen opgeëist op grond van artikel 60 lid 2 Fw. Vooralsnog heeft dat nog niet tot 

afgifte van de laptops geleid. 

 

De curator zal erop toezien dat de opgeëiste laptops alsnog worden ingeleverd. 

 

 

4. RECHTMATIGHEID 

 

 De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatighedenonderzoek uitvoeren.  

 

4.1 Boekhoudplicht 

Zal nog worden onderzocht. 

 

4.2 Onbehoorlijk bestuur 

 Zal nog worden onderzocht. 

 

4.3 Paulianeus handelen 

 Zal nog worden onderzocht. 

 

4.4 Depot jaarrekeningen, Goedkeuringsverklaring accountant, Stortingsverplichting aandelen 

 Voor de verslaglegging op deze onderdelen wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 

 

 

5. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

5.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

5.2 Preferente vordering van de fiscus 

 My Hypotheek  EUR 393.550 

 MyHypotheek Holding  (nog) niet ingediend 

 

5.3 Preferente vordering van het UWV 

 MyHypotheek  (nog) niet ingediend 

 MyHypotheek Holding (nog) niet ingediend  
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5.4 Andere preferente crediteuren 

 MyHypotheek EUR 8.747,52 

 MyHypotheek Holding - 

 

5.5 Aantal concurrente crediteuren 

 MyHypotheek 21 

 MyHypotheek Holding - 

 

5.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 MyHypotheek EUR 172.225,81 

 MyHypotheek Holding - 

 

5.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. 

 

 

6. PROCEDURES  

 

6.1 Naam wederpartij(en) 
Voor een uiteenzetting van de procedure wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 

 

Ten aanzien van de vorderingen op MyHypotheek die niet ter verificatie kunnen worden 

ingediend, wordt naar verluidt doorgeprocedeerd tegen de failliete vennootschap. De wederpartij 

heeft zich op het standpunt gesteld dat een eventuele proceskostenveroordeling van 

MyHypotheek B.V. een boedelschuld oplevert in het faillissement.  

 

De curator zal onderzoek doen naar de juistheid van dat standpunt.  

 

 

7. OVERIG 

 

7.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

7.2 Plan van aanpak 

 De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op: 

(a) Opeisen van de goederen die onder het retentierecht vallen; 

(b) Het rechtmatighedenonderzoek; 

(c) Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 

 

7.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 24 

november 2016. 

 

 

 

mr. T. Steffens, 

curator 

 


