
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Zam Zam Wash Club B.V. (“ZZWC”)
Statutaire Vestiging: Amsterdam
Feitelijke Vestiging: Schiphol-Rijk
Oprichting: 27 oktober 2014

Activiteiten onderneming

Blijkens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt Zam Zam 
Wash Club zich bezig met het aanbieden van wasserijdiensten.

Omzetgegevens

In onderzoek.

Zonder nadere toelichting van de bestuurder valt niet eenduidig uit de overgelegde 
administratie af te leiden wat de omzet is geweest.

Personeel gemiddeld aantal

0.

Saldo einde verslagperiode

EUR 1.041,30.

EUR 228,66.

EUR 366,-.

Verslagperiode

Vanaf datum faillissement (10 januari 2017) tot en met heden.

vanaf 3 maart 2017 tot en met de datum van dit verslag.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010362:F001

10-01-2017

mr. AE de Vos

Curator: mr. R.A.W.  Jungschläger

Insolventienummer: F.13/17/18
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Vanaf 23 juni 2017 tot en met de datum van dit verslag.

Vanaf 17 oktober 2017 tot en met de datum van dit verslag.

Bestede uren in verslagperiode

25 uren vanaf datum faillissement tot en met 28 februari 2017.

11.2 uren vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2017.

16.6 uren vanaf 1 juni 2017 tot en met 30 september 2017.

16,2 uren vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 januari 2018

Bestede uren totaal

25 uren tot en met 28 februari 2017.

36.2 uren tot en met 31 mei 2017.

52.8 uren tot en met 30 september 2017.

69 uren tot en met 31 januari 2018.

Toelichting

Geen.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ZZWC is op 27 oktober 2014 opgericht door mevrouw R.T. Raja. De heer M. Ul Zafar (“Ul 
Zafar”) heeft op 4 december 2014 alle aandelen in de vennootschap van haar overgenomen. 
Sedert die datum is hij enig aandeelhouder. Tevens is hij op diezelfde datum in haar plaats 
getreden als bestuurder van ZZWC. Vanaf 16 juni 2016 is ook de Stichting Tink-KABIR 
bestuurder van de vennootschap.

De werkzaamheden van ZZWC bestonden voornamelijk uit het aanbieden van 
wasserijdiensten voor kleine- en middelgrote ondernemingen, met name in het 
horecasegment.

Op 17 januari 2017 heeft de curator een gesprek gehad met Ul Zafar. Ul Zafar heeft in dit 
gesprek medegedeeld (feitelijk) enig bestuurder van de vennootschap te zijn. De Stichting 
Tink-KABIR zou slechts als bestuurder zijn benoemd om adequaat financiering te kunnen 
verlenen en de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen indien dit dienstig zou zijn aan de 
financiering. Feitelijk gezien heeft deze stichting volgens Ul Zafar nimmer een rol gespeeld in 
het besturen van de vennootschap.

Bij aanvang van het gesprek met de curator op 17 januari 2017 heeft Ul Zafar administratie 
over de jaren vóór tot en met datum faillissement overlegd. Ul Zafar liet hierbij weten dat de 
administratie gedurende het bestaan van de onderneming werd verzorgd door Da & Ta 
administratie- & belastingconsultant te Amsterdam.

1.2 Winst en verlies

In onderzoek.

De curator heeft de financiële stukken opgevraagd en is in afwachting van overlegging 
daarvan.

Uit de overgelegde stukken valt zonder nadere toelichting niet af te leiden of winst is gemaakt 
of verlies is geleden. 

1.3 Balanstotaal

Volgens de jaarrekening was het balanstotaal van failliet:

2014: in onderzoek, mogelijk is er sprake van een verlengd boekjaar.
2015: € 107.645,- (bron: Handelsregister KvK).

De curator heeft de boekhouder verzocht hem te informeren omtrent al dan niet verlenging van 
boekjaar 2014.

De curator heeft uit de overgelegde stukken opgemaakt dat sprake is van een verlengd 
boekjaar ten aanzien van 2014 en 2015.
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1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met enige lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Ul Zafar heeft verklaard dat er geen verzekeringen zijn afgesloten.

1.6 Huur

Een huurovereenkomst voor huur van een kleine kantoorruimte aan de Tupolevlaan 81, 1119 
PA Schiphol-Rijk zou volgens de bestuurder reeds zijn geëindigd. De in de boedel 
aangetroffen machines zijn bij drie verschillende relaties van Ul Zafar onder gebracht. Met één 
van deze relaties is afgesproken dat per maand een vergoeding voor de opslag zou worden 
betaald ad EUR 200,-. Een schriftelijke huurovereenkomst ten aanzien van die opslag is niet 
beschikbaar. Zie ook verder punt 5.8.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens Ul Zafar lag de oorzaak van het faillissement vooral in zijn langdurige afwezigheid 
wegens persoonlijke omstandigheden. Hierdoor zijn klanten overgestapt naar andere 
wasserijen en is het personeel vertrokken, met als gevolg het ontstaan van hoge schulden en 
het ontbreken van enige inkomsten. Overigens is het volgens Ul Zafar gebruikelijk in de 
wasserijbranche dat klanten moeten kunnen vertrouwen op dagelijkse levering van schoon 
linnen, bij gebreke waarvan zij snel overstappen naar een concurrent. Het continueren van de 
bedrijfsactiviteiten is dan ook cruciaal voor behoud van het klantenbestand.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

De curator is niet gestuit op andere directe oorzaken van het faillissement. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op datum faillissement waren geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Uit de jaarrekening over het boekjaar 2015 blijkt dat gedurende dat jaar 1 werknemer in dienst 
van de vennootschap was.

2016: in onderzoek.

De curator is in afwachting van mededeling van de bestuurder ten aanzien van het aantal 
personeelsleden in 2016.

Volgens opgave van de bestuurder was alleen hij in 2016 in dienst van de vennootschap. In 
2015 zouden er 28 personen werkzaam zijn geweest bij de vennootschap.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

- Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het Kadaster blijkt dat ZZWC geen onroerend goed in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

- Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Inventaris

De inventaris van ZZWC bestond uit een aantal industriële wasmachines, strijkmachines, één 
stoomketel, één droger, één reiniger en een partij lichtarmaturen.  TWA heeft op verzoek van 
de curator de inventaris getaxeerd. De inventaris is inmiddels verkocht aan een derde. 

Auto’s

De curator zal de RDW verzoeken opgaaf te doen van alle kentekenregistraties die op naam 
van Zam Zam Wash Club B.V.  staan en/of hebben gestaan.

Liquide middelen: kas, bank, giro

Er zijn geen liquide middelen aangetroffen.
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Inventaris.

De koper van de activa heeft de koop ontbonden nu de belangrijkste onderdelen daarvan door 
de retentor zonder toestemming van de curator zijn toegeëigend en hoogst waarschijnlijk door 
de retentor zijn verkocht. Zie hierna "retentierechten". 

Auto's

De curator is nog in afwachting van nader bericht van de RDW.

Auto's

De RDW heeft de curator bericht dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement twee 
kentekens op naam van gefailleerde hebben gestaan. De einddata van de aansprakelijkheid 
zijn volgens opgave van de RDW 23 maart 2016 en 2 april 2016. Eén kenteken heeft slechts 
negen dagen op naam van gefailleerde gestaan. Het is de curator niet bekend wat met de 
opbrengst van de voertuigen is gebeurd. De curator zal de bestuurder om een nadere 
toelichting verzoeken. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van bovengenoemde inventaris bedraagt EUR 1.750,-. Dit bedrag is nog 
niet op de boedelrekening ontvangen.

Niet van toepassing; de koopovereenkomst ter zake de inventaris is door de koper ontbonden. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover vereist zal de curator bij de verdeling van de opbrengst van eventueel resterende 
bodemzaken de belangen van de fiscus (bodemvoorrecht) ex artikel 57 lid 3 Fw behartigen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- Levering van de inventaris, zie tevens punt 5.8.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Pagina 6 van 14

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

23-02-2018Datum:Nummer: 4



3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de overgelegde debiteurenlijst blijkt dat de totale debiteurenportefeuille van ZZWC bestaat 
uit zeventien debiteuren met een totaal openstaand bedrag van EUR 29.709,29. De curator 
heeft de debiteuren die vermeld staan op de debiteurenlijst aangeschreven en hen verzocht tot 
betaling van de openstaande bedragen over te gaan.

Na door de curator om betaling van openstaande facturen is verzocht, hebben twee debiteuren 
bezwaar gemaakt tegen de openstaande facturen. De curator heeft de bestuurder om een 
toelichting verzocht.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog EUR 921,74.

Vooralsnog EUR 1.016,60.

Bertje, hebben we inmiddels meer ontvangen?

Per abuis is de zin hierboven die moet worden aangemerkt als interne communicatie in 
het vorige verslag blijven staan. De lezer wordt verzocht hier geen acht op te slaan.

In deze periode zijn 2 betalingen ontvangen voor een totaalbedrag van EUR 137,40.
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4.3 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

- Incasso debiteurenportefeuille.

Voortzetting van de incasso van de debiteurenportefeuille.

Idem.

De curator heeft de in de administratie van ZZWC aangetroffen debiteuren meermaals 
aangeschreven. Van enkele debiteuren missen gegevens of zijn leveranties volgens de 
betreffende debiteuren verkeerd geadministreerd. De bestuurder is verzocht 
opheldering te verschaffen en missende gegevens aan te leveren. Een bedrag van EUR 
1.273,56 van het openstaande saldo is inmiddels betaald. Een openstaande vordering 
van EUR 22.616,53 zou verrekend kunnen worden met een door een debiteur betoogde 
tegenvordering. De curator heeft het bestaan en de hoogte van deze tegenvordering 
nog in onderzoek. Na afronding van dit onderzoek lijken verdere 
incassowerkzaamheden gelet op het geringe openstaande saldo niet opportuun.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft de gebruikelijk aan te schrijven grootbanken van het faillissement op de 
hoogte gesteld. Tot op heden zijn door banken geen vorderingen ingediend. Door de ING 
Bank N.V. is het creditsaldo ad EUR 119,56 naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft verklaard dat er geen leasecontracten zijn afgesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met de vestiging van enige zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.
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5.7 Retentierechten

Zoals beschreven onder punt 1.6 hierboven heeft ZZWC haar machines gestald bij derden. Bij 
een van deze derden is de afspraak gemaakt dat per maand EUR 200,- zou worden betaald 
als vergoeding voor het opslaan van de machines. Nadat de curator deze laatst bedoelde 
derde had verzocht medewerking te verlenen aan het leveren van de machines, heeft 
laatstgenoemde bezwaar gemaakt en laten weten de machines niet te willen vrijgeven indien 
geen vergoeding zou worden betaald. Met deze derde is de curator overeengekomen dat hij 
de machines zal vrijgeven tegen betaling van een bedrag van EUR 500,-.

De koper van de inventaris heeft de curator bericht dat de retentor hem desgevraagd heeft 
medegedeeld - tegen de met de curator gemaakte afspraken in - niet meer over de zaken te 
beschikkende die hij onder zich hield. De koper heeft als gevolg daarvan de 
koopovereenkomst ontbonden, met het gevolg dat de boedel in ieder geval EUR 1.250 
(koopprijs - vergoeding retentor) schade heeft geleden.

De curator heeft de retentor aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De retentor heeft 
op deze aansprakelijkstelling niet gereageerd als gevolg waarvan de curator zich thans 
beraadt op eventueel te nemen vervolgstappen.

Gelet op het beperkte belang zal de curator melding maken van vermoedelijke 
faillissementsfraude.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

- Afwikkeling retentierecht.

- beraadslaging afwikkeling aansprakelijkstelling retentor.

Indiening melding faillissementsfraude.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- Geen.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is door Ul Zafar aan de curator overhandigd. Uit een eerste onderzoek 
daarvan kan de conclusie worden getrokken dat is voldaan aan de administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening ten aanzien van het boekjaar 2015 is tijdig op 23 juni 2016 gedeponeerd. Er is 
geen jaarrekening gedeponeerd ten aanzien van het boekjaar 2014.

Boekjaren 2014-2015 zijn verlengd als gevolg waarvan de jaarrekening van 2015 ook 
betrekking heeft op 2014 en er geen zelfstandige verplichting bestaat tot het deponeren van 
een jaarrekening ten aanzien van 2014.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Zam Zam Wash Club B.V.  is aan te merken als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van 
artikel 2:396 BW. Een dergelijke vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte 
balans met toelichting) openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een 
accountantsverklaring is aldus niet verplicht. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst kapitaal: EUR 2,00.

Gestort kapitaal: EUR 2,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft in onderzoek of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

De curator doet met name onderzoek naar de aan- en verkoop van diverse (was)machines en 
apparatuur voorafgaand aan het faillissement en heeft in dit verband nadere vragen aan de 
bestuurder gesteld. Thans is de curator in afwachting van de beantwoording daarvan.

Daarnaast is de curator door ING benaderd ten aanzien mogelijke onregelmatigheden bij de 
overboeking van gelden. De curator doet hier nader onderzoek naar.

De bestuurder heeft de door de curator gestelde vragen gedeeltelijk en vaak summier 
beantwoord. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking ter afronding van 
het rechtmatighedenonderzoek.

De bespreking met de bestuurder heeft inmiddels plaatsgevonden. Additionele vragen 
die gesteld zijn in en na de bespreking zijn inmiddels ook verder onderzocht. De curator 
beraadt zich over eventueel te nemen vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft in onderzoek of sprake is geweest van paulianeus handelen.

In onderzoek; zie "Onbehoorlijk bestuur".

7.7 Werkzaamheden

- De curator zal onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden.

Bespreking geconstateerde feiten van met bestuurder in kader van 
rechtmatighedenonderzoek.

Idem.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

Troostwijk Veilingen B.V.: EUR 750,-

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ad EUR 93.255,= ingediend.

De fiscus heeft de eerder ingediende vordering verhoogd naar EUR 108.842,=.
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De fiscus heeft de vordering verhoogd naar EUR 122.441,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 6. Inmiddels hebben 3 crediteuren een vordering ingediend.

9 crediteuren hebben een vordering ingediend.

Er zijn vooralsnog 7 vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Vooralsnog EUR 214.819,52. Inmiddels is voor EUR 8.317,74 ingediend.

Ingediend EUR 20.186,56.

Ingediend EUR 20.283,84.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft op dit moment onvoldoende zicht op de toestand van de boedel om een 
definitieve uitspraak te kunnen doen omtrent de te verwachte wijze van afwikkeling van dit 
faillissement.

De curator verwacht na afwikkeling van het rechtmatighedenonderzoek dit faillissement te 
kunnen afwikkelen.

8.8 Werkzaamheden

- Inventariseren en verwerken ingediende vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan de curator nog geen mededeling doen omtrent de verwachte termijn voor 
afwikkeling van het faillissement.

De curator streeft ernaar dit faillissement in de eerst volgende verslagperiode af te wikkelen.

Nu de door de curator gestelde vragen nog niet voldoende zijn beantwoord heeft afwikkeling 
van dit faillissement niet in deze verslagperiode kunnen plaatsvinden. De curator streeft er 
naar in de komende verslagperiode wel tot afwikkeling over te kunnen gaan.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich richten op de afwikkeling van de verkoop van de inventaris en het 
rechtmatighedenonderzoek. Voorts zal de curator zich op de overige openstaande punten uit 
dit verslag richten.

De curator zal zich richten op afwikkeling van het rechtmatighedenonderzoek.

Idem.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- Zie punt 10.2.

Zie punt 10.2.
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