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Nummer: 1 Datum: 17 december 2015  

 

Gegevens onderneming : HekjeMelroy B.V. 

Faillissementsnummer : C/13/15/470F 

Datum uitspraak : 5 november 2015 

Curator : mr. C.F. Klooster 

Rechter-commissaris : mr. W.F. Korthals Altes 

Activiteiten onderneming : Uit het handelsregister blijkt dat de 

ondernemingsactiviteiten van HekjeMelroy B.V. 

bestonden uit het organiseren van evenementen en 

dienstverlening voor uitvoerende kunst. 

Omzetgegevens : onbekend 

Saldo einde verslagperiode : nihil 

Verslagperiode : 5 november 2015 tot en met 17 december 2015 

Bestede uren in verslag periode : 6u en 6m 

Bestede uren totaal : 6u en 6m 

 

1.  Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie :  

 

HekjeMelroy B.V. ("HekjeMelroy"), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 

(1016 BW) Amsterdam aan het adres Herengracht 270, is opgericht bij akte van 5 november 

2013. HekjeMelroy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59151390. 

De heer M.M. Sibelo en de heer R. Berkenhamer zijn de gezamenlijke bevoegde bestuurders 

van HekjeMelroy en bezitten allebei de helft van de aandelen in het kapitaal van HekjeMelroy. 

  

1.2 Winst en verlies : nog onbekend. 

1.3 Balanstotaal : nog onbekend. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bij curator bekend zijn er geen lopende 

procedures. 

1.5 Verzekeringen : waar nodig zal de curator deze beëindigen. 

1.6 Huur :  

 HekjeMelroy huurt een bedrijfsruimte aan het adres Herengracht 270 te Amsterdam.  

Aangezien er geen middelen zijn om de huur te voldoen en er ook geen noodzaak tot 

continuering van de huurovereenkomst bestaat heeft de curator de huur opgezegd, met 

inachtneming van artikel 39 Fw. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend. 

  

1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. 

De curator zal nader onderzoek doen naar de 

achtergronden van het faillissement. 
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2.  Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : onbekend. 

2.3  Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing 

  

3.  Activa  

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam 

van gefailleerde aangetroffen. 

3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 

3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing. 

3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : niet van toepassing. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : niet van toepassing 

3.6 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 

3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing. 

 

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : niet van toepassing 

3.10 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 

3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 

 
ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : niet van toepassing. 

3.13 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 

 

4.  Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : niet van toepassing 

4.2 Opbrengst : niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 

 Werkzaamheden : niet van toepassing. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) :  

 De curator heeft alle banken op de hoogte gesteld van het faillissement van HekjeMelroy. 

HekjeMelroy hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. 

 

5.2 Leasecontracten : niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving van zekerheden : niet van toepassing.  

5.4 Separatistenpositie : niet van toepassing. 
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5.5 Boedelbijdragen : niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : niet van toepassing.  

5.7 Reclamerechten : tot op heden heeft zich geen partij bij de curator 

gemeld die zich op deze rechten beroept. 

 

5.8 Retentierechten : tot op heden heeft zich geen partij bij de curator 

gemeld die zich op deze rechten beroept. 

 

6.  Doorstart / voortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing 

 

7.  Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen : HekjeMelroy heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. 

 

7.3 Goedk. verkl. accountant : HekjeMelroy voldoet aan de in de wet gestelde grens 

om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van 

de verplichting tot het laten verrichten van een 

accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 BW 

e.v.). 

 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft dit punt nog in onderzoek. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 

 

 Werkzaamheden : De curator zal in de komende verslagperiode 

rechtmatigheid onderzoeken. 

 

8.  Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : nog niet ingediend 

8.2 Pref. vordering van de fiscus : nog niet ingediend 

8.3 Pref. vordering van het UWV  : nog niet ingediend 

8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet ingediend 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 22.759,58 

8.7 Verwachte wijze afwikkeling :  

 Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor crediteuren op 

enige uitkering kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. 
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Deze zaak wordt behandeld door: 
 
Mr. C.F. Klooster 
CMS Derks Star Busmann 
Postbus  94700 
1090 GS Amsterdam 
T +31 (0)20 30 16 311 
F +31 (0)20 30 16 330 
E christian.klooster@cms-dsb.com 

 Werkzaamheden : 

 Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de gelegenheid 

gesteld aan te geven of zij zich op een bijzonder recht wensen te beroepen. De crediteuren als 

vermeld op de crediteurenlijst hebben hun vordering ter verificatie ingediend. Het 

verificatietraject is vervolgens in gang gezet. 

 

9.  Overig 

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 

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

 

9.2 Plan van aanpak : - verifiëren crediteurenvorderingen; 

  : - onderzoek rechtmatigheden; 

 

9.3 Indiening volgend verslag : 

 Een volgend verslag zal rond 17 maart 2016 worden uitgebracht. 

 

10.  Publicatie op website 

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex 

artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. 

zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com/hekjemelroy). 

  

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden. 

 

Amsterdam, 17 december 2015 

 

mr. C.F. Klooster 

curator 


