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DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

VIDALA B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vidala 

B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

32107680, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar 

kantoorhoudende aan het adres (1071 XN) Hobbemakade 73hs, 

hierna te noemen: ‘Vidala’. 

Faillissementsnummer :   F.13/15/507 

Datum uitspraak : 8 december 2015 

Uitgesproken op : eigen aangifte  

Curator  :   mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. C.P. Bleeker 
 
Activiteiten onderneming : De exploitatie van diverse webshops. 

Omzetgegevens : 2010: nog onbekend  

   2011: nog onbekend  

   2012: nog onbekend 

   2013: nog onbekend 

   2014: EUR 1.815.774,= 

  2015: nog onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 15 

 

Datum verslag : 4 oktober 2016 

Verslagperiode : 17 mei 2016 - 3 oktober 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 32,2 uren 

Bestede uren totaal : 147,4 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 9.566,90 

 
 
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. 
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1. INVENTARISATIE 

 

 Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare verslag. 

 

2. PERSONEEL 

 

 Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste verslag. 

 
 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Volgens opgaaf van het bestuur heeft Vidala nog debiteurenvorderingen tot een bedrag van 

EUR 635,58. Deze bedragen zijn nog niet geïncasseerd.   

 

4.2 Opbrengst 

 Vooralsnog nihil. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 N.v.t. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

 Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste verslag. 
 

5.2 Leasecontracten 

Voor zover bekend niet van toepassing. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare verslag. 
 

5.4 Separatistenpositie 

Verwezen wordt naar het voorgaande verslag. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Vooralsnog niet van toepassing. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Vooralsnog niet van toepassing. 

 

5.7 Reclamerechten 

 Vooralsnog niet van toepassing. 
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5.8 Retentierechten 

 Vooralsnog niet van toepassing. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Niet van toepassing. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

 De jaarrekening over 2013 is (tijdig) op 22 januari 2015 gedeponeerd.  

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Door de directe werking van de Wet Flex-B.V. is het gebruikelijke onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt, dat schade 
die is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-B.V. (op 1 oktober 2012), naar het oude 
BV-recht moet worden bepaald. Daarnaar zal onderzoek worden gedaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 De curator heeft onderzoek verricht naar de toelaatbaarheid van een betaling ad EUR 15.000,- 

aan crediteur M+ Group. De uitkomst is dat deze betaling in de optiek van de curator 

onrechtmatig is, en dat het bestuur aansprakelijk is voor de schade die daardoor is veroorzaakt. 

De curator heeft het bestuur in dat verband een voorstel gedaan, welk voorstel het bestuur van 

de hand heeft gewezen. Het bestuur meent dat geen sprake is van een onrechtmatige daad. 

 

De curator houdt vast aan zijn standpunt en beraad zich op te nemen maatregelen. 

 

Het overige onderzoek is door de curator afgerond wat zich heeft vertaald in voorlopige 

bevindingen. Deze bevindingen zijn in concept voorgelegd aan de rechter-commissaris en aan 

het bestuur, om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna 

zal de curator de zienswijze van het bestuur betrekken bij het onderzoek en tot definitieve 

bevindingen komen.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

Ook dit onderzoek is afgerond en heeft geleid tot voorlopige bevindingen, die evenals de 

overige bevindingen, zijn voorgelegd aan de rechter-commissaris en het bestuur.  

   

 

8. CREDITEUREN  

 

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

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



 

1955348.1 

 

4 

 

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

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

 UWV: EUR 17.467,90 

 Verhuurder: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 141.766 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 28.590,41 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 20 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  

 EUR 127.395,72 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Vooralsnog onbekend.   

 

 

9. PROCEDURES 

 

 Voor zover bekend is Vidala niet betrokken bij juridische procedures. 

 

  

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend.  

 

10.2 Plan van aanpak 

 De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- De zienswijze van het bestuur afwachten, en naar aanleiding daarvan komen tot definitieve 

bevindingen over de rechtmatigheden.  
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10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 4 

oktober 2016.  

 

 

 

 

mr. D.M. van Geel, 

curator 

 
 


