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FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer:    2   Datum:   23 augustus 2017 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

GOURMET DIREKT B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te Helmond aan de Lindt no. 18, 

ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder 

nummer 63774593, hierna: “GM”. 

  

Faillissementsnummer F.01/17/79 

Datum uitspraak 21 februari 2017 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister: “Exploitatie van een 

internetplatform dat met name gericht is op 

voeding(smiddelen)”. 

Omzetgegevens 2015: € 3.373 

Personeel gemiddeld aantal 1 personeelslid.   

  

Boedelrekening NL84RABO0316700827 (Rabobank) 

Saldo Verslag 1: 

€ 4.616,11 

 

Verslag 2: 

€ 4.614,82 

  

Verslagperiode Verslag 1: 

21 februari 2017 – 13 maart 2017  

 

Verslag 2: 

14 maart – 23 augustus 2017 

Bestede uren in verslagperiode Verslag 1: 

13,42 uur 

 

Verslag 2: 

12,08 uur 

Bestede uren Totaal Verslag 1 

13,42 uur 

 

Verslag 2: 

25,50 uur 

Toelichting Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 

mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 
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volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat 

o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 

verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

(De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven.) 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie GM is op 20 juli 2015 opgericht. De aandelen in GM worden 

gehouden door JZ Holding B.V. (25%) en de Zweedse 

vennootschap Catered by Gourmetli Holding AB. In de 

periode van 20 juli 2015 tot 4 augustus 2016 was JZ 

Holding B.V. enig bestuurder van GM. Mevrouw J.M. 

Zadykowicz (hierna: “Zadykowicz”) is enig aandeelhouder 

en bestuurder van JZ Holding.    

1.2 Winst en verlies 2015: -/- € 29.013 (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2015: € 14.040 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.  

 

Verslag 2: 

Van lopende procedures is niet gebleken. 

1.5  Verzekeringen Voor zover bekend geen.   

 

Verslag 2: 

Van lopende verzekeringen die voor beëindiging in 

aanmerking komen is niet gebleken. 

1.6 Huur GM huurde kennelijk een kantoorplek te Amsterdam; de 

(huur)overeenkomst was voorafgaand aan het faillissement 

beëindigd.    

1.7  Oorzaak faillissement De (voormalig) bestuurder verklaarde hierover als volgt. 

GM exploiteerde in Nederland een platform waarbij  

leveranciers van (voornamelijk duurzame en luxere) 

voedingsmiddelen hun producten rechtsreeks kunnen 

aanbieden aan consumenten. Het platform werd 

aangeboden via de website “www.directlyfrom.nl”. Naast 

het aanbieden van het platform zou GM ook voor distributie 

zorgen. Voor het ter beschikking stellen van het platform en 

de distributie kon GM dan aan de leveranciers een fee in 

rekening brengen. Het concept komt van origine vanuit 

Zweden, alwaar dit wordt geëxploiteerd door Catered by 

Gourmetli Holding AB. JZ Holding B.V. en Catered by 

Gourmetli Holding AB hebben afspraken gemaakt omtrent 

de exploitatie van het platform. Daarbij werd afgesproken 

dat partijen een gezamenlijke besloten vennootschap 

zouden oprichten (aldus GM), waarbij JZ Holding B.V. een 

http://www.directlyfrom.nl/
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geldbedrag zou inbrengen van € 30.000 en Catered by 

Gourmetli Holding AB een licentie voor het platform. Er 

werd bij de opstart rekening gehouden met 

aanloopverliezen, omdat het platform moest groeien. Om 

de groei mogelijk te maken was ook marketingbudget 

nodig. De noodzakelijke middelen zouden vanuit Zweden 

komen; één van de investeerders in/geldschieters van 

Catered by Gourmetli Holding AB was een oprichter van 

Skype. Volgens Zadykowics bleven de noodzakelijke 

geldmiddelen echter uit en kon het platform zich 

onvoldoende ontwikkelen. In augustus 2016 is 

overeengekomen dat JZ Holding B.V. haar aandelen 

grotendeels zou verkopen aan de mede-aandeelhouder en 

op dat moment heeft JZ Holding B.V. zich als bestuurder 

uitgeschreven. Er is geen nieuwe bestuurder benoemd en 

de activiteiten zijn (kennelijk) medio september/oktober 

2016 gestaakt. De werknemer van GM heeft uiteindelijk het 

faillissement aangevraagd.  

 Werkzaamheden Onderzoek openbare bronnen. Bespreking Zadykowicz en 

werknemer.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1 werknemer.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 werknemer.  

2.3 Datum ontslagaanzegging 24 februari 2017.  

 Werkzaamheden Met machtiging van de rechter-commissaris is de 

arbeidsovereenkomst opgezegd. Met de werknemer heeft 

telefonisch overleg plaatsgevonden. Voorts heeft overleg 

plaatsgehad met het UWV.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.  

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.  

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving (Nog) niet van toepassing. Volgens de bestuurder zijn er 

geen bedrijfsmiddelen.   

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken; deze blijken er niet te zijn.   
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.    

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving (Nog) niet van toepassing. De website www. directlyfrom.nl 

is geregistreerd op naam van Catered by Gourmetli Holding 

AB. De curator heeft geconstateerd dat de website (en 

content) thans worden geëxploiteerd door de op 2 

november 2016 opgerichte vennootschap Directlyfrom NL 

B.V. Ter zake wordt onderzoek verricht.    

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek heeft niet uitgewezen dat 

gefailleerde enig nog niet bij de curator bekend actief 

bezit. Met betrekking tot het exploiteren van de 

voormalige website van gefailleerde wordt verwezen 

naar de paragraaf  “paulianeus handelen”. 

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Onderzoek SIDN. 

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek activa gefailleerde. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Niet van toepassing. Volgens de beschikbare administratie 

en opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.   

4.2 Opbrengst tot heden Niet van toepassing.  

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Aan GM werd geen bancair krediet ter beschikking gesteld. 

Er werd een lopende rekening aangehouden bij Rabobank. 

De rekening vertoonde per datum faillissement een positief 

saldo ad € 4.616,11, welke saldo is overgemaakt op de 

faillissementsrekening.    

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing 

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.  

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.  

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 
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Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn per brief over het 

faillissement geïnformeerd.    

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. De activiteiten waren al gestaakt.  

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.  

6.5 Opbrengst Niet van toepassing.  

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft de beschikbare administratie 

overgelegd. De administratie zal door de curator worden 

onderzocht.  

 

Verslag 2: 

De boekhouding is dusdanig dat de rechten en 

verplichtingen van GM relatief eenvoudig gekend 

kunnen worden.  

7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.   

 

Verslag 2: 

Het eerste boekjaar liep tot en met 31 december 

2016. Bij het uitspreken van het faillissement was de 

uiterlijke termijn voor het deponeren van de 

jaarrekening aldus nog niet verstreken.   

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover hier niet aan voldaan zou zijn, is deze vordering 

reeds verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk verricht de curator hier 

onderzoek naar.    
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Verslag 2: 

De curator heeft geen bestuurshandelingen 

geconstateerd die kunnen worden aangemerkt als 

kennelijk onbehoorlijk bestuur.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk verricht de curator hier 

onderzoek naar.    

 

Verslag 2: 

De voormalige website van gefailleerde wordt, zoals 

gezegd, thans geëxploiteerd door Directlyfrom NL 

B.V. De curator heeft onderzoek gedaan naar de 

vraag wie rechthebbende is op de website. Uit 

onderzoek van gegevens van het SIDN blijkt dat de 

betreffende domeinnaam vanaf het begin 

geregistreerd is op naam van Catered by Gourmetli 

Holding AB en deze als rechthebbende moet worden 

beschouwd. Uit verkregen informatie van de 

(oud)bestuurder en de (oud)werknemer blijkt dat 

alle ontwikkeling van de website en dergelijke ook 

betaald zijn door Catered by Gourmetli Holding AB. 

Voor wat betreft de domeinnaam/website 

concludeert de curator dan ook dat geen sprake is 

van paulianeus handelen; verdere paulianeuze 

handelingen zijn evenmin gebleken.   

 Werkzaamheden Quick-scan administratie.  

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek administratie.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 3.087,- 

 

Verslag 2: 

€ 4.911,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend 

ter hoogte van € 6.703,42. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
2 crediteuren.   

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 4.085,77 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.    

 

Verslag 2: 
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Een uitkering aan concurrente crediteuren is niet 

mogelijk.  

 Werkzaamheden De bekende crediteuren hebben direct na het uitspreken 

van het faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn 

uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te 

geven.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 

9.2  Aard procedure Niet van toepassing 

9.3 Stand procedure Niet van toepassing 

 werkzaamheden Niet van toepassing 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.   

 

Verslag 2: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal de gebruikelijke beheers- en vereffenings-

handelingen verrichten. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op: 

- onderzoek naar activa; 

- onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten; 

- overige gebruikelijke werkzaamheden.  

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing; afwikkeling faillissement. 

10.3 Indiening volgend verslag Verslag 2: 

Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Correspondentie Rechter-Commissaris. Verslaglegging. 

 

Helmond, 23 augustus 2017 

 

 

mr. B.A.P. Sijben 

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


