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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

eCommerce Cafe B.V. 22-09-2021 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eCommerce Cafe
B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78689325,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, vestigingsadres: 2525 KD Den Haag,
Televisiestraat 4 Uni 217, handelend onder de naam: eCommerce Cafe.

22-09-2021 
 1

eCommerce Cafe B.V. had als doel het samenbrengen van een online
community waarin leden, die werkzaam zijn in de professionele eCommerce-
sector, elkaar online en fysiek (d.m.v. maandelijkse bijeenkomsten,
bedrijfsbezoeken en evenementen) kunnen treffen om ervaringen uit te
w isselen ten behoeve van persoonlijke en zakelijke groei (netwerken/kennis
delen). De onderneming bood drie soorten lidmaatschappen aan, te weten:
een online-lidmaatschap, een lidmaatschap voor stamgasten (tevens een
“offline” lidmaatschap) en het VIP-lidmaatschap. Aan de leden werden dikw ijls
(zelfgemaakte) podcasts aangeboden die werden bekostigd uit
sponsorgelden.

22-09-2021 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 07-10-2022
Insolventienummer F.09/21/132
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000198266:F001
Datum uitspraak 17-08-2021

R-C mr. R. Cats
Curator mr. D.J.Q. Oostenbroek



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 5.696,00 € -36.226,00

2021 € 5.628,00 € -55.362,00

1 22-09-2021 
 1

€ 29.819,14 22-09-2021 
 1

€ 30.914,99 31-12-2021 
 2

€ 12.538,02 21-03-2022 
 3

€ 4.423,30 29-06-2022 
 4

€ 4.423,30 07-10-2022
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
17-8-2021

t/m 
16-9-2021

22-09-2021 
 1

van 
17-9-2021

t/m 
16-12-2021

31-12-2021 
 2

van 
17-12-2021

t/m 
16-3-2022

21-03-2022 
 3

van 
14-10-2022

t/m 
16-6-2022

29-06-2022 
 4

van 
17-6-2022

t/m 
6-10-2022

07-10-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 61 uur 22 min

2 34 uur 40 min

3 8 uur 12 min

4 5 uur 21 min

5 13 uur 12 min

totaal 122 uur 47 min

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

22-09-2021 
 1

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De besloten vennootschap eCommerce Cafe B.V. (Gefailleerde) is op 22 juli
2020 opgericht door de heer A. de Gelder (Bestuurder), die de onderneming in
2019 als eenmanszaak is gestart. De eenmanszaak is bij de oprichting
ingebracht in Gefailleerde, waarvan de Bestuurder, sinds de oprichting enig
(statutair) bestuurder is. Knapste man van Nederland Holding B.V. (Knapste
man) hield na de oprichting eerst alle aandelen in het kapitaal van Gefailleerde.
De Bestuurder is enig aandeelhouder en bestuurder van Knapste man.

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement hield Knapste man 60% van de
aandelen in Gefailleerde. De overige 40% van de aandelen in Gefailleerde zijn
in handen van P. van der Hulst Apeldoorn Beheer B.V. (Apeldoorn Beheer),
waarvan de heer P. van der Hulst (V.d. Hulst) enig aandeelhouder en enig
(statutair) bestuurder is. Apeldoorn Beheer deed een aantal investeringen in
Gefailleerde.

22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het
verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door
Gefailleerde met hen zijn afgesloten.

22-09-2021 
 1

Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte (een unit van ca. 40 m2) aan de
Televisiestraat 4 van Starterspanden Den Haag C.V. vanaf 1 september 2020.
De huur bedraagt EUR 4.427,50 per jaar. De huurovereenkomst eindigde per 1
september 2021.

22-09-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft dit nog in onderzoek. 22-09-2021 
 1

Gefailleerde is medio 2020 opgericht en is begonnen als een startup. Uit de
administratie kan worden afgeleid dat de onderneming financieel niet,
althans onvoldoende, van de grond is gekomen. De omzet van gefailleerde in
2021 was EUR 21.118,-, terw ijl alleen al aan kosten voor management fee in
de eerste maanden van 2021 EUR 24.115,- werd voldaan. Het digitale
bedrijfsplatform - het E-commerce café – had in de eerste maanden van 2021
slechts enkele betalende leden en de onderneming had (daarin verhinderd
door de coronamaatregelen) nog ruime inspanningen moeten verrichten om
de naamsbekendheid van de onderneming te vergroten, meer betalende
leden te werven en zodoende levensvatbaar te worden. Gefailleerde had een
ruime schuldenpositie, een acuut liquiditeitstekort, hoge doorlopende
(maandelijkse) lasten en heeft geen nieuwe financiering kunnen aantrekken.
Nadat een aandeelhouder van gefailleerde in juni 2021 het resterende
positieve banksaldo van gefailleerde - naar zijn zeggen ter
bewaring/veiligstelling voor de gezamenlijke crediteuren in faillissement - op
de bankrekening van zijn holding heeft overgemaakt (welk saldo later door
de aandeelhouder uit eigen beweging op de boedelrekening is
overgemaakt), moest de onderneming worden gestaakt. De voornoemde
aandeelhouder heeft vervolgens het faillissement van gefailleerde
aangevraagd.

07-10-2022
 5



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
1

22-09-2021 
 1

Personeelsleden 
1

22-09-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

24-8-2021 2 Zekerheidshalve werd, naast enige werknemer die bij gefailleerde
in loondienst was ten tijde van de uitspraak van haar faillissement,
ook de Bestuurder door de curator ontslagen.

totaal 2

Overleg Bestuurder, rechter-commissaris en UWV. 22-09-2021 
 1

3. Activa

Uit de gegevens uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken
in eigendom heeft.

22-09-2021 
 1

Onderzoek kadaster. 22-09-2021 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op de bedrijfslocatie van Gefailleerde was beperkte kantoorinventaris
aanwezig. Aanvankelijk is de mogelijkheid van een doorstart (inclusief
overname inventariszaken) onderzocht. Omdat tot op heden uitsluitend
concrete interesse voor de kantoorinventaris is ontvangen, heeft de curator de
kantoorinventaris uit het faillissement van gefailleerde afzonderlijk verkocht
voor EUR 645,24 (inclusief BTW ). De koper heeft bovendien de vergoeding ad
EUR 449,81 (inclusief BTW ) voor het gebruik van de bedrijfsruimte over de
maand september 2021 ten behoeve van de boedel aan de verhuurder
voldaan.

22-09-2021 
 1

De inventaris betreft bodemzaken waarop de fiscus een bodemvoorrecht heeft.
De fiscus heeft vooralsnog een vordering ingediend van EUR 153.

22-09-2021 
 1

Onderzoek naar inventaris en verkoopwerkzaamheden inventaris. 22-09-2021 
 1

Gefailleerde had geen voorraad. 22-09-2021 
 1

Geen. 22-09-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

laptop € 550,00

podcastapparatuur

mobiele telefoon

totaal € 550,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft podcastapparatuur, een laptop en mobiele telefoon. De
curator zal de mogelijkheden om te verkopen onderzoeken.

22-09-2021 
 1

De curator heeft de laptop verkocht EUR 550. De overige zaken worden te
koop aangeboden via Marktplaats.

De boedel heeft een vordering op de voormalig boekhouder

31-12-2021 
 2

De curator heeft de podcastapparatuur en de mobiele verkocht aan de
hoogste bieder op Marktplaats voor resp. EUR 255 en EUR 120 (incl. BTW).

21-03-2022 
 3

Onderzoek verkoopmogelijkheden apparatuur. 22-09-2021 
 1

Verkoopwerkzaamheden apparatuur. 21-03-2022 
 3

4. Debiteuren

De curator heeft dit in onderzoek. 22-09-2021 
 1

Onderzoek heeft uitgewezen dat een vermeende debiteur een hogere
tegenvordering op gefailleerde heeft.

29-06-2022 
 4

Correspondentie debiteur. 22-09-2021 
 1

Correspondentie (vermeende) debiteur. 29-06-2022 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 697,21 22-09-2021 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van haar faillissement een schuld
bij Rabobank ad EUR 697,21.

 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits) lijkt als zekerheid van
terugbetaling van een door haar aan gefailleerde verstrekte lening ad EUR
8.000,- een eerste pandrecht te hebben op de bedrijfsuitrusting, de voorraden
en de vorderingen van Gefailleerde. Qredits heeft de curator laten weten
afstand te doen van haar (mogelijke) pandrecht op de kantoorinventaris.

22-09-2021 
 1

Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van het faillissement een vordering
op een derde van EUR 28.686,90. Deze vordering is door deze partij na de
uitspraak van het faillissement aan de boedel voldaan. De vordering valt onder
het pandrecht van Qredits. Aan Qredits werd EUR 8.114,72 voldaan.

29-06-2022 
 4

Qredits lijkt separatist te zijn in verband met haar pandrecht op de
bedrijfsuitrusting, de voorraden en de vorderingen van Gefailleerde.

22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Overleg Bestuurder, Rabobank en Qredits. 22-09-2021 
 1

Correspondentie Qredits. 29-06-2022 
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Geen. 22-09-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

22-09-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

22-09-2021 
 1

Geen. 22-09-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Dit is in onderzoek. De curator ontving een beperkte papieren administratie. De
financiële administratie staat in een online boekhoudprogramma waartoe de
curator toegang heeft.

22-09-2021 
 1

Uit onderzoek van de administratie zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.

07-10-2022
 5

Niet van toepassing. Gefailleerde werd in juli 2020 opgericht. Ten tijde van de
uitspraak van het faillissement was de termijn voor de deponering van de
jaarrekening 2020 nog niet verstreken.

22-09-2021 
 1

Gezien de omvang van de onderneming is dit niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt een aandelenvolstorting
van EUR 10.

22-09-2021 
 1

Toelichting 

Uit de bankmutaties van gefailleerde blijkt niet dat de aandelen (gestort
kapitaal EUR 10 volgens uittreksel Kamer van Koophandel) werden volgestort.

22-09-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 

Dit wordt onderzocht.

22-09-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

07-10-2022
 5



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Dit wordt onderzocht. 22-09-2021 
 1

Naar aanleiding van de overmaking van het positieve banksaldo van
gefailleerde (EUR 28.686,-) in juni 2021 door een aandeelhouder (zie hiervoor
bij punt 1.5) heeft de curator onderzocht of deze aandeelhouder daarmee
schade heeft veroorzaakt waarvoor hij jegens de boedel aansprakelijk zou
zijn. Zoals eerder bij punt 1.5 reeds werd toegelicht kan uit de door de
curator ontvangen administratie van gefailleerde niet worden opgemaakt dat
gefailleerde, ten tijde van de overmaking of daarna, een onderneming
exploiteerde die levensvatbaar was. Weliswaar is het faillissement - dat op
basis van de bij de curator bekende feiten en omstandigheden (weinig
betalende klanten/leden, de schuldenpositie, het acute liquiditeitstekort, de
ruime en drukkende maandelijkse lasten, de afwezigheid van concreet
uitzicht op een nieuwe financiering en de coronaperiode waardoor
evenementen werden bemoeilijkt) - door de bekende (tijdelijke) onttrekking
van het banksaldo – wellicht eerder ingetreden dan strikt noodzakelijk, maar
naar opvatting van de curator is er geen, althans in ieder geval onvoldoende,
bewijs dat dit tot schade heeft geleid waarvoor de aandeelhouder
door/vanuit de boedel aansprakelijk kan worden gehouden. Immers, het
onttrokken positieve banksaldo is door de aandeelhouder kort na de
uitspraak van het faillissement en uit eigen beweging overgemaakt op de
boedelrekening.

07-10-2022
 5

Opvragen administratie bij de Bestuurder, opvragen en bestuderen
bankmutaties.

22-09-2021 
 1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek. 07-10-2022
 5

8. Crediteuren

€ 124,77

Toelichting 

UWV heeft een boedelvordering ad EUR 124,77 ingediend.

21-03-2022 
 3

€ 153,00 22-09-2021 
 1



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.515,49 21-03-2022 
 3

5 22-09-2021 
 1

11 31-12-2021 
 2

12 21-03-2022 
 3

13 07-10-2022
 5

€ 9.805,53 22-09-2021 
 1

€ 73.472,96 31-12-2021 
 2

€ 73.569,76 21-03-2022 
 3

€ 123.569,76 07-10-2022
 5

Hierover valt nog niets te zeggen. 22-09-2021 
 1

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek
aan baten ex artikel 16 Fw. Er zal geen uitkering aan crediteuren
plaatsvinden.

07-10-2022
 5



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie crediteuren. 22-09-2021 
 1

Correspondentie crediteuren. 21-03-2022 
 3

Correspondentie crediteuren. 07-10-2022
 5

9. Procedures

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2021 
 1

Geen. 22-09-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen
aandacht krijgen:

verkoop onderneming gefailleerde;
incasseren vordering op debiteur;
onderzoek volstorting aandelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
de gebruikelijke werkzaamheden.

22-09-2021 
 1

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen
aandacht krijgen:

incasseren vordering op debiteur;
onderzoek pandrecht;
onderzoek volstorting aandelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
de gebruikelijke werkzaamheden.

21-03-2022 
 3

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen
aandacht krijgen:

onderzoek volstorting aandelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
de gebruikelijke werkzaamheden.

29-06-2022 
 4

Afw ikkelen faillissement ex art. 16 Faillissementswet. 07-10-2022
 5

Nog niet bekend. 22-09-2021 
 1

Naar verwachting binnen enkele maanden. 07-10-2022
 5

De gebruikelijke werkzaamheden. 22-09-2021 
 1



Bijlagen

Bijlagen


