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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Sembono Travel B.V. 23-10-2019
 1

Sembono Travel B.V. (hierna: “Sembono”) t.h.o.d.n. Aireka Reisorganisatie, 
Ticketsellers, Goaurstralia, GoBrazil, GoAmerika, Go-IJsland, GoKenia, 
GoMotorbiking en GoCruise, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 34297454, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, 
vestigingsadres: Singel 302, 1016AD Amsterdam.

23-10-2019
 1

Reisorganisatie, reisbureau. 23-10-2019
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 7.826.820,00 € 6.369,00 € 424.223,00

2017 € 7.083.912,00 € -38.270,00 € 426.699,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 23-10-2019
Insolventienummer F.13/19/296
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000114617:F001
Datum uitspraak 10-09-2019

R-C mr. KM van Hassel
Curator mr J.L. van den Heuvel

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=579b68b3-66d5-e911-80e3-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=6e93ddc8-e1d4-e711-80e8-005056803cfe


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017.  23-10-2019
 1

3 23-10-2019
 1

€ 24.200,00 23-10-2019
 1

van 
10-9-2019

t/m 
20-10-2019

23-10-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 89 uur 48 min

totaal 89 uur 48 min

Dit openbaar verslag en 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 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. 

23-10-2019
 1

1. Inventarisatie

Sembono is op 18 maart 2008 opgericht en statutair gevestigd te ’s-
Hertogenbosch, met kantooradres aan het Singel 302 te (1016 AD) 
Amsterdam. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Sembono is, vanaf 
de oprichting tot en met heden, de heer B. Verhoeff.

23-10-2019
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat sprake is van een lopende procedure 
aangaande een vermeende auteursrechtinbreuk door Sembono, welke 
procedure thans voor vonnis zou staan. De curator zal dit nader 
onderzoeken. 

23-10-2019
 1

Sembono hield een ziekteverzuimverzekering aan bij VCN Verzekeringen, die 
met terugwerkende kracht per datum faillissement is geroyeerd. Sembono 
kon nog aanspraak maken op betaling van een bedrag onder deze 
verzekering, hetgeen na verrekening van onbetaalde premies/schades is 
overgemaakt naar de bankrekening die Sembono aanhield bij Deutsche Bank. 
Aan Deutsche Bank is verzocht om dit bedrag over te maken naar de 
boedelrekening.

23-10-2019
 1

Sembono huurde een bedrijfsruimte aan het Singel 302 te (1016 AD) 
Amsterdam. De huur is op 30 september 2019 door de verhuurder opgezegd 
ex art. 39 Fw, waarmee de huurovereenkomst zal eindigen op 1 januari 
2020.

23-10-2019
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur van Sembono zijn de oorzaken van het 
faillissement van Sembono als volgt geweest. Circa vier jaar geleden heeft 
Sembono met Cabo Verde Airlines een overeenkomst gesloten, waarbij 
Sembono vliegtickets naar Brazilië inkocht. Omdat het aantal reizen naar 
Brazilië dat via Sembono werd geboekt tegenviel, heeft dit een aanzienlijk 
verlies voor Sembono tot gevolg gehad. Daarnaast zijn twee 
personeelsleden van Sembono langdurig ziek geweest, waar veel kosten 
mee waren gemoeid. Voorts waren er problemen met Deutsche Bank, die niet 
langer verder w ilden met klanten met een omzet van minder dan EUR 10 
miljoen; als gevolg daarvan kon Sembono op enig moment niet langer 
beschikken over een rekening courantfaciliteit met kredietruimte. Ook is er 
sprake van hevige concurrentie in de reiswereld, waarbij ook steeds meer 
mensen hun eigen reis samenstellen en zelf boeken. Verder is sprake van 
een vrij hoge dollarkoers ten opzichte van de euro, waardoor potentiële 
klanten eerder voor andere bestemmingen kiezen. Daarnaast had Sembono 
in het verleden een samenwerking met een derde, die onder de naam 
GoCanada reizen naar Canada aanbood. De verkoop van deze reizen kwam 
voor rekening van de betreffende derde, terw ijl alle overige werkzaamheden 
– dat w il zeggen, de volledige backoffice – door Sembono werden uitgevoerd. 
De marge die werd behaald op deze reizen werd tussen de derde in kwestie 
en Sembono verdeeld. Het percentage van de marge waar beiden partijen 
aanspraak op konden maken, is meerdere keren heronderhandeld, waarbij 
een steeds kleiner deel van de marge aan Sembono toekwam. Als gevolg 
daarvan werden de inkomsten voor Sembono steeds lager, terw ijl zij daar 
wel aanzienlijke werkzaamheden voor diende te verrichten. Hierdoor was 
deze samenwerking op een gegeven moment voor Sembono niet langer 
w instgevend. Uiteindelijk is de samenwerking tussen de derde en Sembono 
beëindigd. Ondanks dat deze samenwerking niet langer w instgevend was, 
viel hierdoor wel een belangrijk deel van de omzet van Sembono weg, terw ijl 
dat geen – directe – vermindering van de (personeels)kosten voor Sembono 
tot gevolg had. Dit had derhalve een negatieve invloed op het financiële 
resultaat van Sembono.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

23-10-2019
 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

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
5

Toelichting 
1 werknemer is tevens DGA.

23-10-2019
 1

Personeelsleden 
5

23-10-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

22-9-2019 5 De UWV collectieve intake heeft plaatsgevonden op 20 september
2019

totaal 5

Correspondentie met de werknemers. Planning en organisatie collectieve 
intake UWV.

23-10-2019
 1

3. Activa

Er zijn geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Sembono. 23-10-2019
 1

Onderzoek register kadaster. 23-10-2019
 1



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

Sembono beschikt over de gebruikelijke kantoorinventaris, waaronder 
bureaus, stoelen en computers. De inventaris is geen onderdeel geweest van 
de doorstart (zie paragraaf 6.4 e.v.). De curator zal de komende 
verslagperiode opkopers benaderen met het verzoek een bieding op de 
aanwezige inventaris uit te brengen.

23-10-2019
 1

Voor zover sprake is van bodemzaken zal de curator de opbrengst daarover 
onder zich houden gelet op het bodemvoorrecht (art. 57 lid 3 Fw).

23-10-2019
 1

Inventarisatie aanwezige bedrijfsmiddelen. 23-10-2019
 1

Sembono had een voorraad van tijdschriften ‘GoAmerika’ en ‘GoNewYork’ in 
eigendom. Deze voorraad is in het kader van de bereikte doorstart verkocht 
(zie paragraaf 6.4 e.v.)

23-10-2019
 1

Inventarisatie aanwezige voorraad, verkoop aanwezige voorraad. 23-10-2019
 1

In het kader van de bereikte doorstart is ook de goodwill verbonden aan de 
door Sembono geëxploiteerde onderneming verkocht (zie paragraaf 6.4 e.v.).

23-10-2019
 1

Verkoop goodwill en handelsnamen. 23-10-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

4. Debiteuren

Sembono heeft bij diverse agenten nog een waarborgsom staan. De curator 
zal in de komende verslagperiode de incasso hiervan ter hand nemen.

23-10-2019
 1

Inventarisatie openstaande debiteuren. 23-10-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 664,15

Toelichting vordering van bank(en) 
Deutsche Bank heeft een vordering ingediend van EUR 664,15.

23-10-2019
 1

Er wordt door Sembono een Harley Davidson geleased via Alpha Credit 
(financial lease). In de komende verslagperiode zal afstemming met de 
leasemaatschappij plaatsvinden omtrent de afw ikkeling van dit leasecontract. 

23-10-2019
 1

Deutsche Bank heeft aangegeven een pandrecht op de inventaris en de 
vorderingen van Sembono te hebben. De curator heeft dit in onderzoek.

23-10-2019
 1

Nog in onderzoek. 23-10-2019
 1

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep 
hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

23-10-2019
 1



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

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep 
hebben gedaan op een retentierecht.

23-10-2019
 1

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep 
hebben gedaan op een reclamerecht.

23-10-2019
 1

Correspondentie met banken. 23-10-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is door de curator na datum faillissement niet voortgezet. 23-10-2019
 1

Niet van toepassing. 23-10-2019
 1

Geen. 23-10-2019
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Kort nadat het faillissement van Sembono is uitgesproken, hebben twee 
partijen interesse getoond in een doorstart van de activiteiten van Sembono. 
Beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op 
de activa van Sembono. Op verzoek van de doorstartkandidaten is sprake 
geweest van een doorstartproces met een korte doorlooptijd, zodat de 
waarde van de handelsnamen en domeinnaam van Sembono zo veel als 
mogelijk te behouden. 

Op 17 september 2019 heeft de curator met toestemming van de rechter-
commissaris overeenstemming bereikt met Style Individuals B.V. (hierna: 
“Style Individuals”) over een verkoop van de voorraden van Sembono en de 
aan de door Sembono geëxploiteerde onderneming verbonden goodwill, alles 
voor zover de curator daarover kon beschikken, voor een bedrag van EUR 
24.200 (incl. btw). Deze totaalsom is opgebouwd uit EUR 2.825 (incl. btw) 
voor de voorraden en EUR 21.175 (incl. btw) voor de goodwill. De koopsom is 
door Style Individuals reeds betaald.  

Aan de abonnees van de GoAmerika-nieuwsbrief is door middel van een “opt-
in” mailing de mogelijkheid geboden om ook van de doorstartende partij 
GoAmerika- nieuwsbrieven te blijven ontvangen.

Met Style Individuals is overeengekomen dat aan één werknemer van 
Sembono per overnamedatum een nieuwe arbeidsovereenkomst zal worden 
aangeboden.

23-10-2019
 1

De overgenomen activiteiten en activa van Sembono zijn per 16 september 
2019 voor rekening en risico van Style Individuals.

23-10-2019
 1

€ 24.200,00

Toelichting 
Zie paragraaf 6.4.

23-10-2019
 1

Toelichting 
 

23-10-2019
 1

Correspondentie met geïnteresseerde partijen. Overleg met de rechter-
commissaris, opstellen overeenkomst.

23-10-2019
 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

De fysieke administratie over het jaar 2018 en 2019 is bij de curator 
ingeleverd. Het administratiekantoor heeft diverse stukken aangeleverd uit 
de financiële administratie over 2016 en 2017. De curator zal de ingeleverde 
informatie inventariseren en indien nodig verdere informatie opvragen.

23-10-2019
 1

De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet op het jaar 2017. De vijf laatst 
gedeponeerde jaarrekeningen zijn alle tijdig gedeponeerd.

23-10-2019
 1

Sembono kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van 
art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is om die reden vrijgesteld van 
accountantscontrole.

23-10-2019
 1

Aangezien Sembono in 2008 is opgericht, is een eventuele vordering uit 
hoofde van niet volgestorte aandelen reeds verjaard. Om die reden zal de 
curator hier geen nader onderzoek naar doen.

23-10-2019
 1

Toelichting 
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 

23-10-2019
 1

Toelichting 
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 

23-10-2019
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
voortgezet.

23-10-2019
 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

€ 69,58

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 69,58 + p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
Verhuurder: p.m.

23-10-2019
 1

€ 47.458,00 23-10-2019
 1

22 23-10-2019
 1

€ 69.156,22 23-10-2019
 1

Nog niet bekend. 23-10-2019
 1

Er 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 curator melden, zullen de 
vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

23-10-2019
 1



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 door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, 
noch is de curator door derden in rechte betrokken. De curator doet 
onderzoek naar de procedure die ten tijde van het uitspreken van het 
faillissement reeds aanhangig was (zie paragraaf 1.2).

23-10-2019
 1

10. Overig

In de komende periode zal de curator de werkzaamheden zoals omschreven 
in dit verslag uitvoeren. Daarnaast zal de curator aanvangen met het 
onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het 
inventariseren van de schuldenlast. 

23-10-2019
 1

Nog niet bekend. 23-10-2019
 1

23-1-2020 23-10-2019 
 1

Bespreking bestuurder, correspondentie, onderzoek stukken, verslaglegging. 23-10-2019
 1



Bijlagen

Bijlagen
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