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ongeveer 2,7 uren 

ongeveer 108,7 uren 
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0. Opmerking vooraf 

0. 1. De curator (de "curator") benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de finan

ciële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 

stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 

worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 

opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

1. Inventarisatie 

1.1. Directie en organisatie 

Dancefloat is een vennootschap die op 21 maart 2014 is opgericht. De activitei

ten van Dancefloat zijn gericht op de organisatie van een dance evenement dat 

op 5 juli 2014 zou plaatsvinden. De bestuurder van Dancefloat is Burghuis In

vestments B.V. dat voor 50% in handen is van de initiatiefnemer van het evene

ment Hans Ritburg. 

1.2. Winst en verlies 

Per 4 juli 2014: - / -€ 428.395,-. 

1.3. Balanstotaal 

Per 4 juli 2014: €67.505,-. 

1.4. Lopende procedures 

De heer Ritburg heeft aangegeven dat hij niet bekend is met lopende procedu

res. 

1.5. Verzekeringen 

De curator is bezig met de inventarisatie van de verzekeringen. 

Verslag 2 

De voorwaarden van de afgesloten verzekeringen zijn bestudeerd en bieden 

geen relevante dekking in geval van insolventie van de organisator. 

1.6. Huur 

Dancefloat huurde geen bedrijfsruimte. 

1.7. Oorzaak faillissement 

In de gesprekken die de curator heeft gevoerd met de bestuurder van Dan

cefloat, de heer Ritburg, en de heer Dutrieux en mevrouw Raven van Ducos, het 

organisatiebureau dat het evenement Dancefloat mede organiseerde, werd pri

mair de tegenvallende kaartverkoop als de voornaamste oorzaak voor het faillis

sement van Dancefloat aangewezen. 
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Het festival zou plaatsvinden in Rotterdam op vier locaties aan de kade van de 

IVlaas en op vijf schepen. Het festival zou daarmee feitelijk bestaan uit negen 

verschillende feesten en plaats bieden aan ongeveer 25.000 bezoekers. Het zou 

in beginsel niet mogelijk zijn om te wisselen tussen de verschillende locaties op 

wai en op het water gedurende het festival. 

Tot circa vier weken voor het evenement was bovenstaand plan nog steeds de 

opzet. Door tegenvallende kaartverkoop is daarna het concept aangepast aan 

een kleiner publiek. De redenen voor de tegenvallende verkoop waren - aldus 

betrokkenen - onder meer dat het publiek het niet plezierig vond om het hele 

festival op een schip 'vast' te zitten, het publiek ondanks het brede aanbod maar 

van één dance-stijl kon genieten en het concept niet direct aansloeg bij het pu

bliek. 

Het evenement is toen verkleind naar een feest op één kade en twee schepen, 

voor in totaal maximaal 9.500 personen. Op deze manier zouden bezoekers de 

gelegenheid hebben om gedurende het festival naar de verschillende podia te 

gaan. Op dat moment wisten betrokkenen reeds dat het festival verlieslatend 

zou zijn, maar dit werd gezien als een goede investering in de ontwikkeling van 

het festival gedurende de komende jaren. Dit uiteraard met het doel om uiteinde

lijk winstgevend te kunnen draaien. Ook hoopte men het uiteindelijke verlies te 

beperken door het bieden van de gelegenheid om de WK-wedstrijd van het Ne

derlands elftal tegen Costa Rica te zien op een groot scherm bij de festivailoca-

tie. Hierbij zou het festival vrij toegankelijk zijn hetgeen zou resulteren in een 

hogere horeca opbrengst. 

Op donderdag 3 juli 2014 waren de diverse leveranciers bezig met de opbouw 

van het festival. Op enig moment ontstond onrust omtrent de vraag hoeveel 

kaarten er waren verkocht. Toen dit aantal bekend werd gaf een aantal leveran

ciers te kennen er geen vertrouwen in te hebben dat de opbrengst van het festi

val voldoende zou zijn om de facturen van de leveranciers te voldoen. Hierop 

heeft een aantal leveranciers vooruitbetaling geëist onder dreiging van terugha

len van het geleverde c.q. het staken van de opbouw van het festival. Hiermee 

kwam de opbouw van het festival in gevaar en werd tevens onzeker of essentië

le diensten als beveiliging en verkeersregeling gedurende het festival wel kon

den worden gegarandeerd. 

Dancefloat beschikte op dit moment niet over voldoende financiële middelen om 

de leveranciers vooruit te betalen. Gesprekken die vanuit Dancefloat gedurende 

de nacht van donderdag 3 juli 2014 zijn gevoerd met betrokkenen en eventuele 

externe geldschieter zijn op niets uitgelopen. Daarop is besloten om het feest 

niet door te laten gaan en het faillissement van Dancefloat aan te vragen. 
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2. Personeel 

2.1. Aantal ten tijde van faillissement 

Geen 

2.2. Aantal in jaar voor faillissement 

Geen 

2.3. Datum ontslagaanzegging 

Geen 

Werl<zaamheden 

Geen 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1. Beschrijving onroerende zaken 

Er zijn geen onroerende zaken door de curator aangetroffen. 

3.2. Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing 

3.3. Hoogte hypotheek 

Niet van toepassing 

3.4. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing 

Werkzaamheden 

Geen 

Bedrijfsmiddelen 

3.5. Beschrijving bedrijfsmiddelen 

Er zijn geen bedrijfsmiddelen door de curator aangetroffen. 

3.6. Verkoopopbrengst 

Geen 

3.7. Boedelbijdrage 

Geen 
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3.8. Bodemvoorrecht fiscus 

Geen 

Werlczaamheden 

Geen 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk 

De curator heeft diverse merchandise spullen aangetroffen, deze zijn voorzien 

van het logo van Dancefloat en lijken daardoor feitelijk onverkoopbaar. 

Verslag 2 

De merchandise is onverkoopbaar gebleken. 

3.10. Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing 

3.11. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing 

Werkzaamheden 

Geen 

Andere activa 

3.12. Beschrijving andere activa 

Op datum faillissement stond er een saldo van € 275,04 op de bij ING Bank N.V. 

aangehouden bankrekeningen. Daarnaast stond op datum faillissement nog een 

saldo van € 7.795,50 op een rekening van MultiSafepay B.V., dat is ingescha

keld voor de kaartverkoop van het door Dancefloat georganiseerde evenement. 

Beide saldi zullen worden overgeboekt naar de faillissementsrekening. 

Verslag 2 

ING Bank N.V. heeft het aangetroffen saldo overgemaakt naar de faillissements

rekening. Ook zijn de drie restituties met betrekking tot de huur van de pinauto

maat, de wifi en de reddingsbrigade Rotterdam ontvangen op de ING rekening 

en doorgestort naar de faillissementsrekening. 

Het saldo van IVIultiSafepay B.V. is nog niet door de curator ontvangen, wel heb

ben enkele terugboekingen plaatsgevonden door personen die met creditcard 

hebben betaald. Deze terugboekingen heeft IVIultiSafepay B.V. verrekend met 

het nog openstaande saldo. 
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Verslag 3 

MultiSafepay B.V. heeft een bedrag van € 6.655,05 overgemaakt op de faillis

sementsrekening. 

Thans is de curator nog in afwachting van een teruggaaf omzetbelasting over 

het tweede kwartaal van 2014. Deze zou zijn overgemaakt op de ING rekening. 

De curator zal ING Bank dan ook verzoeken deze teruggaaf naar de faillisse

mentsrekening over te maken. 

Verslag 4 

De teruggaaf omzetbelasting is nog steeds niet ontvangen. 15 april j l . heeft de 

curator dan ook nogmaals de Belastingdienst aangeschreven met het verzoek 

de teruggaaf over te maken naar de faillissementsrekening. 

Verslag 5 

De totale teruggaaf omzetbelasting van €35.424 is op de faillissementsrekening 

ontvangen. 

3.13. Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing 

Werkzaamheden 

Geen 

Verslag 3 

Omzetbelasting teruggaaf incasseren. 

Verslag 4 

Afwachten teruggaaf omzetbelasting. 

Verslag 5 

Geen. 

4. Debiteuren 

4.1 . Omvang debiteuren 

Geen 

4.2. Opbrengst 

Geen 



H O U T H O F F B U R U M A 7/11 

4.3. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing 

Werkzaamheden 

Geen 

5. Bank/Zekerheden 

5.1. Vordering van bank(en) 

Er was geen bancair krediet. 

5.2. Leasecontracten 

Er waren geen leasecontracten afgesloten. 

5.3. Beschrijving zekerheden 

Er waren geen zekerheden gesteld. 

5.4. Separatistenpositie 

Niet van toepassing 

5.5. Boedelbijdragen 

Niet van toepassing 

5.6. Eigendomsvoorbehoud 

Niet van toepassing 

5.7. Reclamerechten 

Niet van toepassing 

5.8. Retentierechten 

Niet van toepassing 

Werkzaamheden 

Geen 

6. Doorstart / voortzetten 

De curator heeft geen mogelijkheden voor een doorstart gevonden. De werk

zaamheden van Dancefloat zijn per datum faillissement gestaakt. 
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7. Rechtmatigheid 

7.1. Boekhoudplicht 

De curator heeft R&P Finance ingeschakeld om te assisteren bij het veilig stel

len van en het onderzoek naar de administratie. Op dit moment kan nog niet be

oordeeld worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. 

Verslag 2 

Uit het onderzoek van de curator en R&P Finance zijn geen bijzonderheden naar 

boven gekomen waaruit volgt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. 

7.2. Depot jaarrekeningen 

Aangezien Dancefloat pas per 21 maart 2014 is opgericht bestond er nog geen 

verplichting tot het deponeren van een jaarrekening. 

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant 

Aangezien Dancefloat pas per 21 maart 2014 is opgericht bestond er ook geen 

verplichting tot het goedkeuren van een jaarrekening. 

7.4. Stortingsverplichting aandelen 

Dit is thans in onderzoek. 

Verslag 2 

Uit de administratie is gebleken dat aan de stortingsplicht is voldaan. 

7.5. Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

Verslag 2 

In de administratie en overige documentatie zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. 

7.6. Paulianeus handelen 

In onderzoek. 

Verslag 2 

In de administratie en overige documentatie zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat sprake is van paulianeus handelen. 

Werkzaamheden 

Het uitvoeren van het onderzoek naar de administratie alsmede het verrichten 

van verder rechtmatigheidsonderzoek. 
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8. Crediteuren 

8.1. Boedelvorderingen 

Erzijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend. 

Verslag 2 

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris R&P Finance 

B.V. ingeschakeld om de financiële positie van Dancefloat in kaart te brengen. In 

verband hiermee dient er een factuur van € 5.791,16 te worden betaald. 

Verslag 3 

De boedeivordering van R&P Finance B.V. is betaald. Thans resteert alleen nog 

het salaris van de curator als boedelvordering, waarvan de hoogte nog moet 

worden vastgesteld. 

8.2. Preferente vordering van de fiscus 

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. 

8.3. Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

8.4. Andere preferente crediteuren 

Er hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend. 

8.5. Aantal concurrente crediteuren 

313 crediteuren hebben een vordering ingediend. 

Verslag 2 

486 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend. 

Verslag 3 

487 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend. 
8.6. Bedrag concurrente crediteuren 

€ 363.329,72; hiervan is een bedrag ad € 24.794,25 ingediend door kaarthou

ders en een bedrag ad € 338.535,47 door 'gewone' schuldeisers (zie lijst van 

voorlopig erkende crediteuren). 

Verslag 2 

€ 424.423,41; hiervan is een bedrag ad € 40.277,86 ingediend door kaarthou

ders en een bedrag ad € 384.145,55 door 'gewone' schuldeisers. 
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Verslag 3 

€ 431.464,10; hiervan is een bedrag ad € 40.277,86 ingediend door kaarthou

ders en een bedrag ad € 391.186,24 door'gewone' schuldeisers. 

Verslag 5 

€ 431.516,60; hiervan is een bedrag ad € 40.297,86 ingediend door kaarthou

ders en een bedrag ad € 391.186,24 door 'gewone' schuldeisers. 

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling 

Zoals het zich nu laat aanzien is het beschikbaar c.q. te realiseren actief zeer 

beperkt en staat hiertegenover een aanzienlijke schuldenlast. De curator ver

wacht geen uitkering te kunnen doen aan zowel de preferente als concurrente 

crediteuren. 

Verslag 5 

De verwachting is thans dat er na betaling van de boedelkosten een gennge uit

kenng aan concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. 

Werkzaamheden 

Inventariseren crediteuren. 

9. Procedures 

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 

10. Overig 

10.1. Termijn afwikkeling faillissement 

De curator verwacht dat het faillissement binnen 1 jaar kan worden afgewikkeld. 

Een en ander is afhankelijk van het rechtmatigheidsonderzoek. 

10.2. Plan van aanpak 

De curator zal zich in de volgende verslagperiode voornamelijk bezig houden 

met het rechtmatigheidsonderzoek. 

Verslag 2 

De curator zal zich in de volgende verslagperiode voornamelijk bezig houden 

met het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek. 

Verslag 3 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Thans is de curator nog in afwach

ting van de overmaking van de teruggaaf omzetbelasting over het tweede kwar

taal van 2014. Na ontvangst hiervan kan het faillissement worden beëindigd. 
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Verslag 4 

Thans is de curator nog steeds in afwachting van de overmaking van de terug

gaaf omzetbelasting over het tweede kwadaal van 2014. Na ontvangst hiervan 

kan het faillissement worden beëindigd. 

Verslag 5 

Aile werkzaamheden zijn verricht. De stand van de boedel Is thans dat er waar

schijnlijk na betaling van de boedelschulden er een gennge uitdeling aan de 

concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

Werlczaamheden 

Rechtmatigheidsonderzoek 

Verslag 2 

Rechtmatigheidsonderzoek 

Incasseren saldo IVIultiSafepay B.V. 

Verslag 3 

Teruggaaf omzetbelasting 

Verslag 4 

Wachten op rest teruggaaf omzetbelasting. 

Verslag 5 

De rechter-commissans verzoeken een datum te bepalen voor een pro forma ve-

rificatievergadenng. 
Rotterdam, 10 november 2015, 

IVI. Windt 



Financieel verslag per 10-11-2015 
Naam Dancefloat B.V. 

Curator mr. M. Windt 

Rechter-Commissaris mr. R. Kruisdijk 

Insolven tlenummer F.iom/m 

l^et openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvukiig 
mogelijk is samengesteld, staalde curator/bewindvoerder niet in voorde volledigheid en Juistheid daan/an. inogelijk is Immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan v/orden, of-achteraf- bijgesteld dienl te worden. Dit kan ingnjpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten v/orden ontleend.  

|A.I Vrij actief 

Inet. B.T.V\/. 

1. Immateriële vaste activa 

- Goodwill 

- Handelsnaam 

Af: kosten 

Materiële vaste activa 

- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] 

Af: rechten van derden 

Af: kosten 

- inventaris, machinerieën 

Af: rechten van derden 

Af: kosten 

- Vervoermiddelen 

Af: rechten van derden 

Af: kosten 

Financiële vaste activa 

- Deelnemingen 

Af: rechten van derden 

Af: kosten 

- Intercompanyvorderingen 

Af: reohten van derden 

Af: Kosten 

4. Voorraden/OHW 

- Voorraden 

- O H W 

Af: rechten van derden 

Af; kosten 

pe bite uren 

- Boedeldeblteuren 

- Pré-faillissement 

Af: rechten van derden 

Af: kosten 

Liquide middelen 

- K a s 

-Bank 3.930,09 

Overige baten 

- Bankrente 

- Afdrachten van inkomen aan boedel 

- Restituties 

- 29 iid 1 OB pre-faillissementsvorderingen 

- Boedelbijdrage(-n) 

- Temggaaf omzetbelasting 

Totaal vrij actief 50.002,38 € 1.327,35 

Finandeel, 10-11-2015 



A.2 Gebonden acfler 

(Onlroerende goederen ex 58 lid 1 F w 

- Opbrengsten) ex 58 lid 1 Fw € - € 

Af; Itosten € - € 

Af; recfiten van derden € - € 

Subtotaal fë - 1 fT " 

Opbrengst retentierecht 

- Retentierectit 60 Fw 

Af; kosten 

10. Opbrengst 3:287 BW 

- Schadepenningen 3:287 BW 

Af: kosten 

Opbrengst 3:284 BW (>daqtekenlngl 

-Opbrengst 3:284 BW 

Af: kosten 

Opbrengsten overiqe gebonden activa 

- Opbrengsten overige gebonden activa 

Af: kosten 

Af: rechten van derden 

Totaal gebonden actief 

A.3 57 lid 3 Fw - ActlM 

13. Bodemzaken 

- inventaris, machinerieën [bodemzaken] 

Af: kosten 

Af: rechten van derden 

Subtotaal 

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder 

14. Extracomptabele opbrengst bodemzaken 

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] 

15. Overige opbrenqsten 57 lid 3 F w 

- Overige 57 lid 3 opbrengsten 

Af: kosten 

€ 1 € -
€ 

€ 

€ 

€ 

6 € 

€ 

Extracomptabel | 

€ 

e 
€ 

€ 

€ 

Totaal 57 Ild 3 Fw-actief 

IB. Reeds betaalde algemene faillissementskosten 

1. Salaris en verschotten curator 

2. Publicatiekosten 

3. Bankkosten 

4. R&P Finance ivm onderzoek/inventarisatie administratie 

4. Reiskosten 

|c. Thans nog beschikbaar 

Totaal A (incl. BTW) 

Totaal B (incl. BTW) 

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) 

Saldo boedelrekening 

Incl. B.T.W. B.TW. 

24,88¬

6.093,18¬

4,84-

6.122,90- € 

1.057,60¬

0,84-

1.058,34-

60002,38 

6.122,90-

Flnancleel, 10-11-2015 



D. Nog te betalen algemene faillissementskosten 

1. Super-preferent 

a. Salans en verschotten curator € - € 

b. Publicatiekosten € - g 

c. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) € 

2. Preferent 

a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) € 

b. UWV/Personeel, loonverpllchtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) € 

3. Concurrent 

a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement _€ -

€ - € 

| E . Omzetbelasting 

Af te dragen omzetbelasting over activa A € 1.327,36 

Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -I-B € 1.058,34-

Tenig te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten -l-D € -
€ 269,01 

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte € -
Af te dragen omzetbelasting € 269,01 

I F. Berekening (voorlopig) tekort 

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) 

2. Nagekomen baten (rente) 

3. Af te dragen omzetbelasting (E) 

Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) 

Voor iop ig voor u i tdel ing beschikbaar saldo 

€ 43.879,48 

€ 

€ 269,01-

43.610,47 

Af: ingediende preferente vorderingen 

Af: ingediende concurrente vorderingen 

Af: Ingediende achtergestelde vorderingen 

Voorlopig tekort 

431.516,60 

387.906,13-

Waarscliuwing: Rubriek F geell een indicalie van hel tekort. Deze vooriopige berekening houdl geen rekening met eventuele restanlvorderingen van separatisten en 
berekeningen ingevoige art. 571x13 Fv/  

Financieel, 10-11-2016 


