FAQ1
Faillissement Kop Oost B.V. tevens handelende onder de naam
North Sea Jazz Club (de "Club")
22 februari 2017
Onderdelen
A.
B.
C.
D.

Algemeen
Evenementen / Concerten
Personeel
Vorderingen

A - Algemeen
1

Q
A

De Club is failliet. Wat betekent dat?
Omdat de Club haar schulden niet meer kon voldoen, heeft de rechtbank
Amsterdam op 22 februari 2017 de Club op haar eigen aangifte failliet
verklaard. Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, in dit geval
mr. M.S. Breeman, en een rechter-commissaris, in dit geval mr. I.M.
Bilderbeek. De curator neemt het beheer over, verkoopt de bezittingen en zal
uit de opbrengst daarvan de schulden voor zover mogelijk voldoen. De rechtercommissaris houdt toezicht op de curator.
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Q
A

Kan er nog een doorstart plaatsvinden nu er sprake is van faillissement?
De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Indien een
doorstart plaats vindt zal de curator hierover verslag doen in zijn openbare
verslagen (zie vraag 4).
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Q
A

4

1

Q
A

Ik wil de Club misschien doorstarten, een deel van het programma
overnemen of wil activa van de Club kopen. Bij wie moet ik me melden?
Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij mevrouw C. Heldoorn van de
faillissementsadministratie van de curator via c.heldoorn@houthoff.com.
Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in het faillissement?
De curator publiceert regelmatig openbare verslagen op
www.insolventies.rechtspraak.nl. In deze verslagen rapporteert de curator over
de voortgang van het faillissement en zijn werkzaamheden daarin. Het eerste
verslag verwacht de curator eind maart 2017 te publiceren.

Hoewel deze Q&A zorgvuldig is samengesteld, is het mede vanwege de snelheid mogelijk dat er toch onjuistheden in
voorkomen. Daarom kan geen beroep worden gedaan op de inhoud van deze Q&A.

B – Evenementen / Concerten
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Q
A

Gaan de geplande evenementen/concerten in de Club door?
Geplande evenementen/concerten bij de Club gaan tot en met 8 maart 2017
niet door, omdat daar geen geld voor is. Of evenementen/concerten na 8 maart
2017 door zullen gaan is afhankelijk van een eventuele doorstart en de
daarmee samenhangende voorwaarden. Zodra hier mee duidelijkheid over is
zal de curator daarover via een persbericht op de website en een update van
deze Q&A berichten.
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Q
A

Ik heb een kaartje gekocht en betaald. Kan ik mijn geld terugkrijgen?
U kunt een vordering indienen in het faillissement voor het betaalde bedrag (zie
vraag 10). De curator kan op dit moment nog niet beoordelen of u uw geld
terug zal krijgen, maar schat op dit moment in dat de kans daarop klein is.
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Q
A

Ik ben een artiest en zou optreden bij de Club. Moet ik nog komen?
Geplande evenementen/concerten bij de Club tot en met 8 maart 2017 gaan
niet door, omdat daar geen geld voor is. De curator onderzoekt of een doorstart
mogelijk is of dat het mogelijk is om de geplande evenementen/concerten bij
andere clubs onder te brengen. De curator neemt contact met u op indien een
doorstart zal plaatsvinden of indien een evenement/concert waar u zou
optreden bij een andere club zou kunnen plaatsvinden.

8

Q
A

Ik ben een artiest en heb opgetreden bij de Club, maar heb mijn
(onkosten)vergoeding nog niet gekregen. Kan ik die nog krijgen?
U kunt een vordering vanwege de niet betaalde vergoeding indienen in het
faillissement (zie vraag 10). De curator kan op dit moment nog niet beoordelen
of u uw vergoeding zal krijgen, maar schat op dit moment in dat de kans daarop
klein is.

C – Personeel
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Q
A

Ik werk bij de Club. Wat betekent het faillissement voor mij?
De curator zal de werknemers ontslaan. De curator zal de werknemers per brief
informeren over het ontslag. In de brief zal de curator beschrijven op welke
wijze werknemers eventueel aanspraak kunnen maken op de zogenoemde
loongarantieregeling ten aanzien van eventueel onbetaald gebleven loon.

D – Vorderingen
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Q
A

Ik heb een vordering op de Club. Waar kan ik deze indienen?
U kunt uw vordering indienen bij mevrouw C. Heldoorn van de
faillissementsadministratie van de curator via c.heldoorn@houthoff.com. U
dient uw vordering te onderbouwen met onderliggende documenten zoals
facturen en overeenkomsten.
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Q
A

Krijg ik een bevestiging dat mijn vordering is ingediend?
Na indiening van uw vordering ontvangt u een ontvangstbevestiging. De curator

zal uw vordering voorlopig beoordelen en u over de uitkomst van deze
beoordeling berichten. Het kan enige tijd duren voordat de beoordeling is
afgerond en u bericht van de curator ontvangt.
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Q
A

Mijn vordering is door de curator voorlopig erkend. Wat houdt dit in?
Een voorlopige erkenning houdt in dat de curator voorlopig van oordeel is dat
uw vordering gegrond is. Als blijkt dat er voldoende geld beschikbaar is om een
uitdeling te doen, zal de curator uw vordering definitief beoordelen.
Als uw vordering erkend is, betekent dit nog niet dat u ook geld krijgt. De
curator betaalt de vordering slechts indien er voldoende geld is om de
schuldeisers geheel of gedeeltelijk te betalen. Bij de betaling van schuldeisers
houdt de curator bovendien een bepaalde wettelijke rangorde aan. Dit houdt in
dat schuldeisers met een hogere rang eerst helemaal betaald moeten zijn
voordat schuldeisers met een lagere rang iets betaald krijgen.
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Q
A

Q
A
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Q
A

16

Q
A

Mijn vordering is door de curator voorlopig betwist. Wat houdt dit in?
Een voorlopige betwisting houdt in dat de curator voorlopig van oordeel is dat
uw vordering ongegrond is. Als blijkt dat er voldoende geld beschikbaar is om
een uitdeling te doen, zal de curator uw vordering definitief beoordelen.
Zal er een uitdeling op erkende vorderingen plaatsvinden en hoe hoog zal
die zijn?
De curator kan op dit moment nog niet beoordelen of een uitdeling op
vorderingen kan plaatsvinden. Als dit wel duidelijk is zal de curator dit melden
in het openbare verslag (zie vraag 4) en de schuldeisers die hun vordering
hebben ingediend daarover informeren.
Ik heb (aanvullende) informatie of vragen over mijn ingediende vordering.
Kan ik deze direct aan de curator stellen?
U kunt uw vraag of informatie sturen naar c.heldoorn@houthoff.com. Mevrouw
Heldoorn zal na overleg met de curator terugkomen op uw verzoek.
Ik ben leverancier en heb een eigendomsvoorbehoud op aan de Club
geleverde goederen. Hoe maak ik dit kenbaar bij de curator?
Indien u een beroep wenst te doen op een eigendomsvoorbehoud dan moet u
de volgende informatie sturen naar c.heldoorn@houthoff.com:






een korte omschrijving van de goederen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd;
een kopie van uw algemene voorwaarden waarin het
eigendomsvoorbehoud is opgenomen (dan wel een ander document
waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt);
een bewijs waaruit blijkt dat de algemene voorwaarden van
toepassing zijn verklaard;
een bewijs dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld;
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Q
A

Ik ben geen leverancier met een eigendomsvoorbehoud, maar heb nog
goederen die van mij zijn liggen in het pand van de Club. Hoe maak ik dit
kenbaar bij de curator?
Indien zaken van u in het pand van de Club liggen, dan moet u de volgende
informatie sturen naar c.heldoorn@houthoff.com:
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Q
A

een korte omschrijving van de zaken die van u zijn;
een bewijs waaruit blijkt dat de zaken van u zijn.

Waar en wanneer kan ik mijn eigendommen komen ophalen?
Er geldt een zogenoemde afkoelingsperiode in het faillissement van de Club.
Dit houdt in dat gedurende een periode van twee maanden geen zaken worden
uitgeleverd, ongeacht wie daarvan de eigenaar is. Op dit moment is de curator
druk doende alle eigendommen van derden te inventariseren.
Indien u zich conform vraag 16 of 17 heeft beroepen op uw
eigendom(svoorbehoud) en de curator uw eigendom(svoorbehoud) heeft
erkend krijgt u bericht over de dag waarop u uw eigendommen kunt ophalen.

***

