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Dit 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 of juistheid daarvan. Mogelijk is 
immers dat onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 november 2018 is het 
faillissement uitgesproken van: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid THE TAILORMATES B.V. (hierna "The TailorMates"), tevens 
handelend onder de namen The Tailormates, The Traveling Tailormates, The 
Tailormates Corporation, The Groom Room, Network of Tailors en The 
Tailormates Café, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 62666614, vestigingsadres: George 
Gershwinplein 4 (1082 MV) Amsterdam. 

Bij beschikking van 12 november 2018 is een afkoelingsperiode van twee (2) 
maanden gelast, derhalve lopende tot 12 januari 2019.
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

The TailorMates is een maatpakkenspecialist voor zowel mannen als vrouwen 
en bestaat sinds 2015. De w inkel is gevestigd op de Zuidas in Amsterdam.

De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel luiden als volgt:
- w inkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment);
- detailhandel via internet in kleding en modeartikelen.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 532.472,03 € -184.355,62 € 386.768,27

2016 € 759.056,25 € -130.294,03 € 355.328,00

2017 € 845.242,27 € -165.716,92 € 235.303,40

2018 € 638.548,90 € -149.220,69 € 158.434,86

Door bestuurder is de financiële administratie (kolommenbalans, w inst- en 
verliesrekening, en grootboekkaarten over de jaren 2015 tot en met 2018) 
aan curator ter beschikking gesteld. De administratie is bijgewerkt tot datum 
faillissement. 

De jaarrekeningen over boekjaar 2015 en 2016 zijn bij de Kamer van 
Koophandel gedeponeerd.
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4 17-12-2018
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Boedelsaldo
€ 35.755,38
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van
6-11-2018

t/m
16-12-2018

17-12-2018
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Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 209,80 uur

totaal 209,80 uur

1. Inventarisatie

The Tailormates is op 6 februari 2015 opgericht. De bestuurder van The 
TailorMates is GFG Group B.V. (statutair gezeteld te Amsterdam en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 33216509, hierna: "GFG"). 70% van de aandelen in het kapitaal van 
The TailorMates worden gehouden door GFG, 30% door Verbeek Holding B.V. 

Van GFG is de heer R. Gans bestuurder, enig aandeelhouder in het kapitaal 
van GFG is Stichting Administratiekantoor Gako ("STAK"). Van de STAK is mevr. 
L. Gans enig bestuurder.
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The TailorMates is voor zover curator bekend niet betrokken bij lopende 
procedures.
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De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering en inventaris- en 
voorraadverzekering blijft tot in ieder geval 31 december 2018 in stand. De 
overige bedrijfs- en personeelsverzekeringen zijn geroyeerd.
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The TailorMates huurde met ingang van 1 november 2013 voor de duur van 
10 jaar het w inkelpand aan de George Gershwinplein 4 te Amsterdam van 
VOF Royaal Zuid. De verhuurder heeft op 13 november 2018 op de voet van 
artikel 39 Fw de huur opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 
drie maanden, derhalve tegen 13 februari 2019.

The TailorMates huurde daarnaast een parkeerplaats via Eigen Haard. Met 
instemming van de rechter-commissaris is deze huurovereenkomst door 
curator opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder is de oorzaak van het 
faillissement als volgt.

De schulden van The TailorMates zijn door de jaren heen opgebouwd doordat 
er veel  investeringen zijn gedaan ten behoeve van de marketing van de 
onderneming. De schulden zijn in de zomer/najaar van 2018 voorts 
toegenomen doordat er veel kosten zijn gemaakt om de dameslijn van The 
TailorMates uit te rollen. De investeringen in de dameslijn hebben echter niet 
tot verkopen geleid. 

Er is vervolgens omgezien naar de mogelijkheden tot verkoop van de 
activiteiten van The TailorMates. Vlak vóór het faillissement zijn er met één 
overnamekandidaat vergevorderde overnamegesprekken gevoerd. De 
overnamekandidaat heeft echter uiteindelijk - om haar moverende redenen - 
alsnog afgezien van de overname. 

Voor de aandeelhouders was het besluit om af te zien van de overname door 
de potentiële overnamekandidaat de directe aanleiding geweest om 
vervolgens het faillissement van The TailorMates aan te vragen. De 
bestuurder heeft hierbij toegelicht dat met de kapitaalinjectie die gepaard 
zou gaan met de overname de als gevolg van verslechterde 
marktomstandigheden ontstane liquiditeitskrapte het hoofd geboden had 
kunnen worden. Nu de overname geen doorgang heeft gevonden, was de 
liquiditeitskrapte niet langer van tijdelijke aard. 

Curator zal de oorzaken van het faillissement de komende tijd nader 
onderzoeken.

17-12-2018
 1



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
4

17-12-2018
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Personeelsleden
4

Bij de vennootschap waren 4 werknemers in dienst. Van 3 werknemer zijn de 
lonen betaald tot en met 31-10-2018, van 1 werknemer is het loon betaald 
tot en met 30-09-2018. De collectieve intake door het UWV heeft op 15 
november 2018 in de w inkel van The TailorMates plaatsgevonden. Tijdens 
deze bijeenkomst hebben de werknemers het ingevulde en ondertekende 
machtigingsformulier ingeleverd en zijn zij geïnformeerd over de 
Loongarantieregeling en de te volgen procedures in het kader van de 
Werkloosheidswet.
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Datum Aantal Toelichting

7-11-2018 4

totaal 4

Bespreking werknemers; verzoek toestemming ontslag bij rechter-
commissaris; opstellen en verzenden ontslagbrieven; telefoon en 
correspondentie met UWV (faillissementsmelding en aanleveren benodigde 
informatie) en werknemers.

17-12-2018
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3. Activa

The TailorMates heeft geen onroerende zaken in eigendom. 17-12-2018
 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

Niet van toepassing. 17-12-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventariszaken € 33.500,00

totaal € 33.500,00 € 0,00

The TailorMates beschikt over bedrijfsmiddelen bestaande uit 
inventariszaken. De inventariszaken zijn in het kader van de doorstart 
verkocht aan de doorstarter (zie ook 6.4 e.v.).

17-12-2018
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De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken. 17-12-2018
 1

Onderzoek stukken; in kaart brengen inventaris; taxatie inventaris door 
Viginti; besprekingen met (indirect) bestuurder; onderhandelingen met 
doorstarter en diens advocaten; correspondentie rechter-commissaris; 
opstellen en finaliseren koopovereenkomst; bezichtiging inventaris.

17-12-2018
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

OHW - klanten € 400,00

Winkelvoorraad

totaal € 400,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

OHW-klanten:
Een aantal klanten had zaken bij The TailorMates besteld, waarbij ten minste 
50% van het aankoopbedrag is aanbetaald of zelfs het volledige 
aankoopbedrag is betaald. Volgens de bestuurder is The TailorMates een 
CBW-erkende w inkel. Op basis van de CBW-voorwaarden gaat het eigendom 
van bestelde zaken over op de klant indien en voor zover deze 50% of meer 
van de aankoopprijs heeft aanbetaald.

De klanten die 50% of meer hadden (aan-)betaald en van w ie, na onderzoek 
van de voorraad, de bestelling geheel of gedeeltelijk aanwezig bleek te zijn 
in de w inkel, zijn in de gelegenheid gesteld om de bestelling(en), na 
voldoening van de resterende aankoopsom, op te halen. De boedel heeft 
hiertoe één centrale ophaalmiddag georganiseerd die op 15 november 2018 
heeft plaatsgevonden. De klanten van w ie de bestelling niet in de w inkel 
aanwezig bleek te zijn, zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te 
dienen in het faillissement.   

W inkelvoorraad:
De doorstarter bleek niet geïnteresseerd te zijn in de w inkelvoorraad. De 
curator is hierdoor in overleg gegaan met een veilinghuis, te weten 
Onlineveilingmeesters. Er is vervolgens opdracht aan het veilinghuis verstrekt 
om de voorraad middels twee (2) faillissementsuitverkoopdagen (14 en 18 
december) te verkopen. Op de voorraad is een rechtsgeldig pandrecht 
gevestigd door Stichting Zekerheden Kapitaal op maat ("Stichting KoM"). Dit 
pandrecht is in overleg met de (advocaat van de) pandhouder en na 
verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris gelost voor een bedrag 
van EUR 6.500,- (zie verder 5.3. e.v.).

17-12-2018
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Inventarisatie OHW-lijst; correspondentie CBW-fonds; correspondentie 
klanten (debiteuren); organisatie ophaaldag; uitlevering voorraad.

Inventarisatie w inkelvoorraad; taxatie voorraad door Viginti; besprekingen 
met (indirect) bestuurder; organisatie biedingstraject; correspondentie 
doorstarter; correspondentie veilinghuis; bezichtigingen w inkelvoorraad; 
organisatie uitverkoopdagen.
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 23.500,00

totaal € 23.500,00 € 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)

Goodwill:
De goodwill, bestaande onder meer uit het klanten- en relatiebestand, de 
aan de vennootschap verbonden (bedrijfs-)accounts op social media, de 
website, de domeinnaam, en alle overige knowhow, voor zover deze rechten 
toebehoren tot de door de vennootschap uitgeoefende onderneming, is in 
het kader van een doorstart verkocht aan de doorstarter (zie verder 6.4 
e.v.). 

RDW:
Het RDW heeft desgevraagd laten weten dat er geen kentekens op naam 
van The TailorMates staan of stonden geregistreerd in het jaar voorafgaand 
aan de uitspraakdatum van het faillissement.
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Onderzoek andere activa; onderzoek en correspondentie status (bedrijfs-) 
accounts; besprekingen met (indirect) bestuurder; correspondentie en 
overleg met (de advocaten van de) doorstarter; onderhandelen en finaliseren 
koopovereenkomst; correspondentie rechter-commissaris.

17-12-2018
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4. Debiteuren

Door de (indirect) bestuurder is aan curator een openstaande debiteurenlijst 
ter hand gesteld voor een totaal bedrag van € 13.176,94. Namens Stichting 
KoM is een beroep op een pandrecht op de debiteurenvorderingen gedaan. 
De vraag of de nog openstaande debiteurenvorderingen rechtsgeldig 
verpand zijn en/of deze nog inbaar zijn, zal nader worden onderzocht.
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Onderzoek stukken bestuurder; correspondentie (advocaat van de) 
pandhouder.

17-12-2018
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5. Bank/Zekerheden

The Tailormates bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. en hield aldaar een 
rekening-courantrekening aan. Op het moment van het faillissement 
vertoonde de bankrekening een tegoed van € 1.727,26. Aan ABN AMRO Bank 

17-12-2018
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

is verzocht het tegoed over te maken op de faillissementsrekening van de 
vennootschap. Het tegoed is op 17 december 2018 bijgeschreven op de 
faillissementsrekening.

The TailorMates had met een autodealer een huurovereenkomst voor gebruik 
van een auto gesloten. Deze auto is door een van de werknemers van The 
TailorMates ingeleverd bij de autodealer. Tot op heden is niet gebleken van 
andere lopende leasecontracten.

The TailorMates had met de koffieleverancier een bruikleenovereenkomst 
gesloten voor gebruik van het koffiezetapparaat. De koffieleverancier is in de 
gelegenheid gesteld het koffiezetapparaat op te halen, van welk gelegenheid 
zij gebruik heeft gemaakt.
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Stichting KoM heeft op basis van twee geldleningsovereenkomsten 
financiering verstrekt aan The TailorMates. Op moment van het faillissement 
had Stichting KoM van The Tailormates nog te vorderen een totaalbedrag van 
€ 42.927,00 exclusief rente en kosten. 

Ter zekerheid van correcte nakoming van de terugbetalingsafspraken heeft 
Stichting KoM een pandrecht van The TailorMates verstrekt gekregen op de 
inventaris, de w inkelvoorraad en de (op moment van vestiging van het 
pandrecht) bestaande debiteurenvorderingen (of die voortvloeien uit de op 
dat moment bestaande rechtsverhoudingen). De onderhandse pandakte 
waarbij het pandrecht op de hier bedoelde zaken en vermogensrechten is 
gevestigd is op 21 juni 2016 geregistreerd.

Pandrecht op inventaris: 
Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus heeft (advocaat van) Stichting 
KoM op 30 november 2018 schriftelijk afstand gedaan van haar pandrecht op 
de inventaris.

Pandrecht op voorraad:
In overleg met (de advocaat van) Stichting KoM is het pandrecht op de 
voorraad gelost tegen de getaxeerde liquidatiewaarde van de voorraad ad € 
6.500,-.

Pandrecht op debiteurenvorderingen:
Het onderzoek welke debiteurenvorderingen verpand zijn is nog niet 
afgerond.

17-12-2018
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Zie 5.3. 17-12-2018
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode van twee maanden gelast. Een 
aantal leveranciers heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

Een leverancier die voorraadzaken heeft geleverd, bestaande uit onder meer 
dassen en strikken, is tegen betaling van een boedelbijdrage in de 
gelegenheid gesteld de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te 
halen. 

Leveranciers die op inventariszaken een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, zullen - voor zover dat nog niet is 
gebeurd - in contact worden gebracht met de doorstarter om tot afw ikkeling 
van het geclaimde recht te komen.

17-12-2018
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Tot op heden is er geen beroep op een retentierecht gedaan. 17-12-2018
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Tot op heden is er geen beroep op een recht van reclame gedaan. 17-12-2018
 1

€ 193,60

De leverancier die op voorraadzaken een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan, is tegen betaling van een 
boedelbijdrage ad € 160 excl. btw in de gelegenheid gesteld de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te halen.

17-12-2018
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Correspondentie met ABN AMRO; correspondentie en diverse 
onderhandelingen met (de advocaat van) Stichting KoM; onderzoek 
geclaimde zekerheden; bestuderen correspondentie en stukken leveranciers; 
beoordelen beroepen op eigendomsvoorbehoud; afw ikkeling geclaimde 
rechten van derden; correspondentie veilinghuis; correspondentie 
doorstarter.

17-12-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Op de dag van uitspraak van het faillissement heeft een eerste bijeenkomst 
plaatsgevonden in de w inkel van The TailorMates, in aanwezigheid van de 
(indirect) bestuurder en enkele medewerkers van de onderneming. De 
uitkomst van dit eerste overleg was dat het voorzetten van de 
w inkelexploitatie niet opportuun was. De exploitatie van de w inkel is om deze 
reden per direct beëindigd.
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Niet van toepassing. 17-12-2018
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Bespreking (indirect) bestuurder en werknemers; inventarisatie situatie ter 
plekke en een (eerste) inventarisatie van de aanwezige activa.

17-12-2018
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Doorstarten onderneming

De inventaris en de goodwill van de onderneming van The Tailormates is in 
het kader van een doorstart verkocht aan Misura Sartoria B.V., statutair 
gezeteld te Nijkerk ("de doorstarter").

17-12-2018
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Direct na uitspreken van het faillissement is er een biedingstraject door de 
boedel opgestart. Uiteindelijk hebben negen (9) kandidaten zich bij de 
curator gemeld en interesse getoond in de overname van de activiteiten van 
The TailorMates. De kandidaten hebben na ondertekening van een 
geheimhoudingsverklaring een informatiememorandum over The TailorMates 
verstrekt gekregen van de boedel. 

Echter, vóór sluiting van de biedingstermijn van de boedel heeft een van de 
kandidaten een onvoorwaardelijke huurovereenkomst gesloten met de 
verhuurder van het w inkelpand alwaar de onderneming van The TailorMates 
is gevestigd. Het betrof de kandidaat die ook reeds vóór het faillissement in 
beeld was inzake de potentiële overname van de onderneming. 

Door deze gang van zaken was de boedel genoodzaakt verder in 
onderhandeling te treden met (de advocaten van) deze kandidaat. Na 
diverse onderhandelingen is deze kandidaat akkoord gegaan met overname 
van de inventaris en de goodwill (en zonder w inkelvoorraad) tegen de 
koopprijs van € 57.000,-.
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6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

€ 57.000,00

De totale koopprijs is als volgt gealloceerd:
De inventaris: € 33.500;
De goodwill: € 23.500.

17-12-2018
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Samenstellen informatiememorandum (onder meer cijfers, inventaris- en 
voorraadlijst, klantenbestand, huur, etc.); opstellen biedingsdocumentatie en 
aanbiedingsbrief aan geïnteresseerde kandidaten; diverse correspondentie 
en telefoon met geïnteresseerde partijen; correspondentie verhuurder; 
bestuderen en beoordelen biedingen; overleg met rechter-commissaris; 
correspondentie pandhouder; correspondentie en diverse gesprekken met 
(advocaten van de) doorstarter; opstellen doorstartovereenkomst en overleg 
met de doorstarter over de bereikte doorstart.

17-12-2018
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Aan de (indirect) bestuurder is de checklist (informatieverstrekking) ter hand 
gesteld. Door de indirect bestuurder zijn diverse stukken en financiële 
administratie bij curator aangeleverd. Curator zal onderzoeken of de 
administratie compleet is en vervolgens de administratie en gang van zaken 
voorafgaand aan het faillissement onderzoeken.
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De jaarrekening 2016 is op 17 november 2017 gedeponeerd; 
de jaarrekening 2015 op 27 januari 2017.

17-12-2018
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The Tailormates kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap 
volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

17-12-2018
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Aan de stortingsverplichting is voldaan. 17-12-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

17-12-2018
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7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

17-12-2018
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Correspondentie bestuurder; correspondentie boekhouder van bestuurder. 17-12-2018
 1



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 14.311,94

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 232,93 + p.m.
Taxateur: p.m.
Verhuurder: € 14.079,01

17-12-2018
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€ 77.928,00

aanslagen loonheffingen: € 37.991,00
aanslagen omzetbelasting: € 39.937,00

17-12-2018
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72 17-12-2018
 1

€ 159.277,09 17-12-2018
 1

Nog niet bekend. 17-12-2018
 1

Voor The Tailormates is een dossier aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. 
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun 
vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij de curator 
melden, zullen de vorderingen in het desbetreffende faillissementsdossier 
worden ingevoerd.

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met 
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van 
vorderingen.

17-12-2018
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9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere 
partijen procedures aanhangig gemaakt.
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Geen werkzaamheden. 17-12-2018
 1

10. Overig

De komende verslagperiode zal in het teken staan van de afw ikkeling van de 
doorstart, de verdere afw ikkeling van (gepretendeerde) eigendomsrechten 
van leveranciers, het afleggen van financiële verantwoording over de verkoop 
van de activa, de afw ikkeling met de pandhouder, het (verder) in kaart 
brengen van de schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek 
naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek.

17-12-2018
 1

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement 
afgewikkeld kan worden.

17-12-2018
 1

17-3-2019 17-12-2018 
 1

Plan van aanpak, correspondentie, overleg met verslaglegging. 17-12-2018
 1
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