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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Noostech B.V. 31-05-2022 
 1

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat 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. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Adres: De Stuwdam 7, 3815 KM Amersfoort

KVK-nummer: 70397589

Handelsnamen: Noostech B.V., De Zaak Lounge, De Zaak Store, De Smaak van
IT en voorheen Pavan Heritage Holding B.V.

Datum van oprichting: 22 december 2017

31-05-2022 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 21-11-2022
Insolventienummer F.01/22/67
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000232448:F001
Datum uitspraak 03-05-2022

R-C mr. C.A.M. de Bruijn
Curator mr D.D. Dielissen-Breukers
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: het uitoefenen van holding-,
beheer- en managementactiviteiten. Het verwerven, investeren, oprichten,
ondersteunen en adviseren van ondernemingen op het gebied van informatie
technologie, datamining, dataprocessing, data-analyse, artifical intelligence en
software. Publicatie van boeken, tijdschriften en kranten.
De vennootschap fungeerde met name als intermediair tussen investeerders
en ondernemingen en adviseerde ondernemingen, met name met een
Italiaanse achtergrond.
De activiteiten zijn per faillissementsdatum gestaaakt.

31-05-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 32.600,00 € -72.118,00 € 527.748,00

2021 € 77.685,00 € 214.180,00 € 615.994,00

Er is administratie verstrekt. Deze moet nog onderzocht worden. 31-05-2022 
 1

Een eerste onderzoek heeft plaatsgevonden. 21-11-2022
 2

1

Toelichting 

Alleen de bestuurder was in dienst van gefailleerde.

31-05-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Geen.

31-05-2022 
 1

€ 13,73

Toelichting 

Het betreft het creditsaldo van de bankrekening van gefailleerde.

21-11-2022
 2



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 

3-5-2022

t/m 

30-5-2022

31-05-2022 
 1

van 

31-5-2022

t/m 

18-11-2022

21-11-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 50 min

2 31 uur 40 min

totaal 45 uur 30 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 13 uren en 50 minuten
besteed.

31-05-2022 
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 31 uren en 40
minuten besteed.

21-11-2022
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer P. Pavan.
Aandeelhouders van gefailleerde zijn de heer P. Pavan (50%) en mevrouw
L.M.E. Pavan-Geraedts (50%).

31-05-2022 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 31-05-2022 
 1

Er zijn inderdaad geen lopende procedures. 21-11-2022
 2

Er zou een pakketpolis lopen, maar er zou sprake zijn van een
premieachterstand. Dit wordt nog onderzocht.

31-05-2022 
 1

Er zijn geen lopende verzekeringen. 21-11-2022
 2

Gefailleerde huurt kantoorruimte van een gelieerde onderneming. De
huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

31-05-2022 
 1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de besloten vennootschap
Laterza Holding B.V. De aanvrager heeft een lening aan gefailleerde verstrekt
die niet is terugbetaald.

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat de investeerders niet
teurgbetaald konden worden omdat de participaties van gefailleerde door
corona in moeilijkheden zijn geraakt.

31-05-2022 
 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 

1

Toelichting 

Alleen de bestuurder was in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement.

31-05-2022 
 1

Personeelsleden 

1

Toelichting 

In het jaar voorafgaand aan het faillissement was alleen de bestuurder van
gefailleerde in dienst van gefailleerde.

31-05-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

25-5-2022 1 geen

totaal 1

Aan de bestuurder is met toestemming van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd.

31-05-2022 
 1

3. Activa

Gefailleerde zou niet beschikken over onroerende zaken. 31-05-2022 
 1

Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde. 21-11-2022
 2



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

Geen. 31-05-2022 
 1

Onderzoek. 21-11-2022
 2

Onderzocht wordt of gefailleerde beschikt eigen bedrijfsmiddelen. Volgens de
bestuurder van gefailleerde is dat niet het geval.

31-05-2022 
 1

Dit onderzoek loopt nog. 21-11-2022
 2

Nog niet bekend. 31-05-2022 
 1

Onderzoek. 31-05-2022 
 1

Er wordt onderzocht of er sprake is van voorraden en/of onderhanden werk.
Volgens de bestuurder van gefailleerde is dat niet het geval.

31-05-2022 
 1

Dit onderzoek loopt nog. 21-11-2022
 2

Onderzoek. 31-05-2022 
 1

Er zouden vier deelnemingen zijn waarin gefailleerde een deel van de
aandelen houdt. Dit wordt nog onderzocht.

31-05-2022 
 1

Dit wordt verder onderzocht. Gekeken wordt op welke w ijze de
deelnemingen kunnen worden verkocht of afgewikkeld.

21-11-2022
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Onderzoek. 31-05-2022 
 1

Onderzoek, overleg en correspondentie. 21-11-2022
 2

4. Debiteuren

Er zouden beperkt vorderingen op derden bestaan. Dit wordt nog verder
onderzocht.

31-05-2022 
 1

Dit onderzoek loopt nog. 21-11-2022
 2

Onderzoek. 31-05-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Er zouden geen vorderingen zijn van banken. Er is sprake van een (beperkt)
creditsaldo.

31-05-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Er zijn inderdaad geen vorderingen van banken.

21-11-2022
 2



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Mogelijk zijn er leasecontracten. Dit wordt nog onderzocht. 31-05-2022 
 1

Er zijn geen leasecontracten. 21-11-2022
 2

Waarschijnlijk niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 21-11-2022
 2

Waarschijnlijk niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 21-11-2022
 2

Waarschijnlijk niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 21-11-2022
 2

Waarschijnlijk niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 21-11-2022
 2

Waarschijnlijk niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 21-11-2022
 2



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

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

31-05-2022 
 1

Onderzoek en correspondentie. 31-05-2022 
 1

Onderzoek en correspondentie. 21-11-2022
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nu er geen activiteiten zijn anders dan holdingactiviteiten is het voortzetten
van de onderneming niet aan de orde.

31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Geen. 31-05-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. De deelnemingen zullen in beginsel worden verkocht. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

€ 0,00

Toelichting 

Nog in onderzoek.

31-05-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

31-05-2022 
 1

Onderzoek en overleg. 31-05-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde is overhandigd. Deze zal worden onderzocht. 31-05-2022 
 1

Dit onderzoek loopt nog. 21-11-2022
 2

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2020: 08-02-2021
2019: 28-12-2020
2018: 28-12-2020

31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 25.000,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 25.000,00.

31-05-2022 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.

31-05-2022 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek loopt ong.

21-11-2022
 2

Toelichting 

Nog in onderzoek.

31-05-2022 
 1

Nog in onderzoek. 31-05-2022 
 1

Inventarisatie en innemen administratie. 31-05-2022 
 1

Eerste onderzoeken. 21-11-2022
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

31-05-2022 
 1



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

€ 68.813,00

Toelichting 

De fiscus heeft diverse preferente vorderingen ingediend.

31-05-2022 
 1

€ 74.130,00
21-11-2022

 2

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

31-05-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

31-05-2022 
 1

7

Toelichting 

Er zijn op dit moment zeven concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

31-05-2022 
 1

18

Toelichting 

Er zijn op dit moment achttien concurrente crediteuren die een vordering
hebben ingediend.

21-11-2022
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 187.495,79

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 187.495,79 aan concurrente
vorderingen ingediend.
Volgens de administratie van gefailleerde bedraagt de crediteurenpositie €
39.394,17 en zijn er daarnaast investeerders voor een bedrag van €
515.891,78.

31-05-2022 
 1

€ 479.629,49

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 479.629,49 aan concurrente
vorderingen ingediend.

21-11-2022
 2

De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten. 31-05-2022 
 1

De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. 21-11-2022
 2

Inventarisatie en correspondentie. 31-05-2022 
 1

Correspondentie. 21-11-2022
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Niet aan de orde. 31-05-2022 
 1

Geen. 31-05-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. overleg bestuurder;
b. inventarisatie crediteuren;
c. onderzoek administratie;
d. onderzoek oorzaken faillissement;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. verkoop deelnemingen;
g. onderzoek volstorting aandelen.

31-05-2022 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. onderzoek administratie;
b. onderzoek oorzaken faillissement;
c. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
d. verkoop of afw ikkeling deelnemingen.

21-11-2022
 2

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 31-05-2022 
 1

21-2-2023 21-11-2022
 2

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
aanvrager faillissement en advocaat, innemen administratie, correspondentie,
bespreking bestuurder.
In eerste instantie wenste gefailleerde in verzet te gaan tegen het
uitgesproken faillissement. Uiteindelijk is er geen verzet ingesteld.

31-05-2022 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg divers, ondrzoek
administratie, correspondentie divers.

21-11-2022
 2

Bijlagen
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