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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Kalendar Tech B.V. 21-11-2018 
 1

Kalendar Tech B.V. 21-11-2018 
 1

De handelsactiviteiten bestonden uit het ontw ikkelen, produceren, uitgeven en 
exploiteren van content ten behoeve van standaardsoftware, waaronder 
begrepen Apps voor onder meer mobiele telefoons en notebooks. Daarnaast 
werd synchronisatiesoftware ontw ikkeld, geproduceerd, uitgegeven en 
geëxploiteerd.

21-11-2018 
 1

De curator heeft bij de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd over de 
werkwijze van de onderneming en is hiervan in afwachting.

02-04-2019 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 186.598,00

2015 € 110.597,00

2016 € 181.977,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 19-11-2019
Insolventienummer F.13/18/307
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000070425:F001
Datum uitspraak 25-09-2018

R-C mr. AE de Vos
Curator mr W.H.Z. Westerhof
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De curator zal hier de komende verslagperiode onderzoek naar doen. 21-11-2018 
 1

De curator heeft bij de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd en is 
hiervan in afwachting.

02-04-2019 
 2

1 21-11-2018 
 1

€ 0,00 21-11-2018 
 1

€ 37,68 19-11-2019
 3

van 
25-9-2018

t/m 
12-11-2018

21-11-2018 
 1

van 
13-11-2018

t/m 
31-3-2019

02-04-2019 
 2

van 
1-4-2019

t/m 
15-11-2019

19-11-2019
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 4 uur 26 min

2 1 uur 18 min

3 4 uur 54 min

totaal 10 uur 38 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het totaal aantal bestede uren is 6,13 uur. 02-04-2019 
 2

Het totaal aantal bestede uren is 11,06 uur. 19-11-2019
 3

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Kalendar Tech B.V. is K-tech Holding 
B.V. 
Enig aandeelhouder en bestuurder van K-tech Holding B.V. is DB Ventures 
Holding B.V. 
Het bestuur van DB Ventures Holding B.V. wordt gevormd door Meersel Beheer 
B.V. en BRAVA Holding B.V. 
De heren P. Proper en B.J.P. Proper vormen het bestuur van Meersel Beheer 
B.V. 
Enig aandeelhouder en bestuurder van BRAVA Holding B.V. is de heer D.P. van 
Brakel.

De curator heeft een eerste bespreking gevoerd met de heer Van Brakel. 
In dit gesprek heeft de heer Van Brakel nadere toelichting gegeven over de 
activiteiten van de onderneming en de oorzaken van het geschil dat aan de 
faillissementsaanvraag ten grondslag lag.

De curator heeft de bestuurder gevraagd aanvullende informatie over te 
leggen en is hiervan nog in afwachting.

21-11-2018 
 1

De curator is niet bekend met lopende procedures. 21-11-2018 
 1

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. 21-11-2018 
 1

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van een lopende 
huurovereenkomst.

De ondernemingsactiviteiten vonden voornamelijk in Hongarije plaats of vanuit 
het kantoor van K-tech Holding B.V. in Amsterdam.

21-11-2018 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de oorzaak 
van het faillissement.

21-11-2018 
 1

Uit een bespreking met een oud-werknemer, en de bestuurder van Kalendar 
Tech heeft de curator het volgende begrepen. Kalendar Tech ontw ikkelde met 
een team in Hongarije de Calendar Store software, een digitale Calendar 
Store die te integreren zou zijn in iedere digitale agenda. Kalendar Tech werd 
gefinancieerd door WeekCal B.V.  Het software pakket dat werd ontw ikkeld 
was bedoeld als  pakket dat voor iedere agenda zoals die van WeekCal te 
gebruiken zou zijn. WeekCal is een app eigendom van WeekCal B.V., 
waarvan de heer Van Brakel tevens aandeelhouder is, die de mogelijkheid 
biedt naast de gewone agenda ook andere events en activiteiten aan de 
kalender toe te voegen. Voor het testen van de software van Kalendar Tech 
werd WeekCal als voorbeeld case gebruikt. Het product was gepland om te 
kunnen worden geïntegreerd in andere apps en oorspronkelijk plan  en 
bedrijfsmodel was om het te kunnen aanbieden aan andere agenda apps. De 
enige integratie die slaagde was die met de Week Calendar-app, een 
geavanceerde agenda-vervangende app op iOS.
Het bedrijfsmodel werd aangepast en de app  zou alleen nog een 
weekkalender weergeven.
De curator heeft begrepen dat deze koersw ijziging ertoe heeft geleid dat het 
verwerven van inkomsten voor Kalendar Tech steeds moeilijker werd. 
Hierdoor konden de loonkosten alsmede het vakantiegeld niet meer worden 
betaald en is na het uitblijven van betaling salaris door een oud-werknemer 
het faillissement aangevraagd. De curator heeft de bestuurder om een 
aanvullende toelichting gevraagd. Alsmede stukken waaruit de 
financieringsstructuur volgt.

19-11-2019
 3



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

2. Personeel

Personeelsleden 
1

21-11-2018 
 1

Personeelsleden 
1

21-11-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

27-9-2018 1

totaal 1

Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de 
salarisverplichting kon worden voldaan, is de werknemer door de curator kort 
na haar benoeming ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft de 
curator hiervoor een machtiging verleend. 
Op 3 oktober 2018 heeft het UWV op het kantoor van de curator het 
intakegesprek met de werknemer gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is de 
werknemer in de gelegenheid gesteld zijn vordering op Kalendar Tech B.V. aan 
het UWV kenbaar te maken.

21-11-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

€ 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Kalendar Tech B.V. had op datum faillissement geen onroerende zaken in 
eigendom.

21-11-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

De curator heeft de bestuurder gevraagd om een aanvullende toelichting te 
geven ter zake de IE rechten die onderdeel lijken te zijn geweest van de 
onderneming en op basis waarvan de app werd ontw ikkeld. De curator is in 
afwachting van een reactie van de bestuurder.

02-04-2019 
 2

De IE rechten bestonden uit Calendar store software. Voor het faillissement 
werd deze software gebruikt door WeekCal voor de app. Door middel van 
deze software werd agenda content verkocht en geleverd. WeekCal betaalde 
een verdoeding voor het gebruik van de service. Inmiddels maakt WeeKCal 
gebruik van een ander software pakket. 
De curator heeft stukken opgevraagd waaruit volgt dat deze vergoeding 
inderdaad door WeekCal werd voldaan.

19-11-2019
 3

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Zodra de curator een reactie van de bestuurder heeft ontvangen kan de 
curator onderzoeken in hoeverre de onderneming inderdaad deze IE rechten in 
eigendom heeft of had en wat ermee is gebeurd.

02-04-2019 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

De curator is niet bekend met debiteuren. 02-04-2019 
 2

De curator zal dit de komende verslagperiode onderzoeken. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2019 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 112,25

Toelichting vordering van bank(en) 
De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 112,25

21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

21-11-2018 
 1

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

21-11-2018 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator zal hier de komende verslagperiode onderzoek naar doen. 21-11-2018 
 1

De jaarrekening over het jaar 2014 is op 3 december 2015 gedeponeerd. 
De jaarrekening over het jaar 2015 is op 30 december 2016 gedeponeerd. 
De jaarrekening over het jaar 2016 is op 2 november 2017 gedeponeerd.

21-11-2018 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Kalendar Tech B.V. voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te 
kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten 
van de accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 BW).

21-11-2018 
 1

De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken. 21-11-2018 
 1

Toelichting 
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

21-11-2018 
 1

Toelichting 
De curator beoordeelt de w ijze waarop de crediteuren van de onderneming 
zijn voldaan. Voor het overige zijn er op dit moment geen gronden om aan te 
nemen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

02-04-2019 
 2

Toelichting 
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

21-11-2018 
 1

Toelichting 
De curator doet onderzoek naar de IE rechten van de onderneming.

02-04-2019 
 2

Toelichting 
Zie punt 3.8, het is de curator niet gebleken dat van paulianeus handelen 
sprake is geweest.

19-11-2019
 3

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode 
voortzetten.

21-11-2018 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Er zijn tot op heden nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

21-11-2018 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.318,65

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 12.318,65. 

19-11-2019
 3

€ 6.973,00

Toelichting 
De fiscus heeft een vordering ingediend betreffende loonheffingen over de 
maanden mei en juli 2018.

21-11-2018 
 1

€ 15.126,00

Toelichting 
De vordering van de fiscus is als volgt opgebouwd:

€ 2.423,00 (OB 3de kwartaal 2018)
€ 5.730,00 (LH sept 2018)
€ 6.973,00 (LH mei/juli 2018)
Totaal € 15.126,00

02-04-2019 
 2

Toelichting 
Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering bij de curator ingediend.

21-11-2018 
 1

€ 19.774,46

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 
19.774,46. 

19-11-2019
 3

Toelichting 
Er zijn geen vorderingen bij de curator ingediend.

21-11-2018 
 1

Toelichting 
1.

21-11-2018 
 1

2 02-04-2019 
 2

3 19-11-2019
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 112,25 21-11-2018 
 1

€ 1.272,25 02-04-2019 
 2

€ 21.017,62 19-11-2019
 3

Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor 
crediteuren kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

21-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

9. Procedures

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode zal de curator de voorkomende werkzaamheden 
uitvoeren en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

21-11-2018 
 1

Op dit moment is onduidelijk op welke termijn dit faillissement kan worden 
afgewikkeld.

21-11-2018 
 1

18-2-2020 19-11-2019 
 3

Niet van toepassing. 21-11-2018 
 1

Bijlagen
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