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Algemene gegevens

The Lounge Group BV
 1

Hierover is nagenoeg niets bekend en dit verslag is dan ook bijna volledig 
blanco. Hoofdoorzaak daarvan is dat de bestuurder van gefailleerde zich 
verborgen houdt voor curator en niet voldoet aan diens oproepen om 
informatie te verschaffen. Sterker nog: volstrekt onduidelijk is waar 
bestuurder woont. Er circuleren meerdere adressen, nadat hij de voorgaande 
jaren langere tijd in een opvanghuis voor daklozen verbleef.

Over het bedrijf is ook niets bekend en er zijn nooit jaarstukken opgesteld. 
De website is leeg en nergens blijkt van enige activiteit.

Wel zijn vorderingen ingediend voor onder andere een niet-betaalde 
computer (lease), een niet-betaalde huur van een auto, niet-betaalde 
motorrijtuigenbelasting en niet-betaalde abonnementskosten bij de NS.

Via internet en met name LinkedIn is contact opgenomen met bestuurder en 
die heeft daar ook op gereageerd en weet dus van het faillissement en van 
zijn verplichting om inlichtingen aan de curator te verschaffen. Na de eerste 
twee berichtenwisselingen via LinkedIn reageert hij echter nergens meer op.
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Thans nog onbekend.
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

 1

van
10-7-2018

t/m
7-8-2018

 1

Verslagperiode Bestede uren

1 5,65 uur

totaal 5,65 uur

1. Inventarisatie



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

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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

2. Personeel

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



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



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

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 4.113,00
 1

€ 1.633,00

Aanvrager van het faillissement
 1

7
 1

€ 22.107,15
 1

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

10-10-2018
 1

Bijlagen
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