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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Smartbids B.V. 13-02-2020
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartbids B.V. 
(hierna: "Smartbids"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34289289, statutair gevestigd te Amsterdam, tevens handelend 
onder de namen Head to Head Media, Mediabrein en Triangle Media, 
bezoekadres: Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam.

Dit openbaar verslag is 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. 
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Verslagnummer 1
Datum verslag 13-02-2020
Insolventienummer F.13/20/1
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000125592:F001
Datum uitspraak 08-01-2020

R-C mr. IM Bilderbeek
Curator mr D. Beunk
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De activiteiten van Smartbids bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van 
een media- en reclameadviesbureau.

Volgens het bedrijfsprofiel verkregen van de Kamer van Koophandel bestaan 
haar activiteiten onder meer uit: "Het aanbieden van ad tech, data services 
en diensten op het gebied van online marketing alsmede het verstrekken van 
adviezen en het verlenen van diensten onder meer op het gebied van 
reclame en media, het ontw ikkelen van New Media producten en diensten, 
mediaformats en concepten."
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 17.817,00 € -448.225,00 € 0,00

2018 € 0,00 € -124.927,00 € 97.104,00

2017 € 1.296.949,00

De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn opgemaakt door de accountant 
van de Candid Group B.V., waarvan Smartbids tot 16 mei 2019 een 
dochtervennootschap was. De curator beschikt vooralsnog niet over een 
w inst- en verliesrekening 2017.
De accountant zegt in het rapport met betrekking tot de continuïteit: “De 
vennootschap heeft over 2018 € 124.927 verlies geleden. Tevens is de omzet 
afgenomen naar nihil. De vennootschap is verw ikkeld in een rechtszaak 
waarvan de afloop nog onbekend is. Hierdoor bestaat er een onzekerheid 
van materieel belang op grond waarvan gerede tw ijfel zou kunnen bestaan 
over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Smartbids 
B.V. Inmiddels zijn er vergaande onderhandelingen omtrent de verkoop van 
de vennootschap. Omdat er dan ook sprake zal zijn van nieuwe of andere 
activiteiten zijn de vooruitzichten voor de vennootschap positief waardoor op 
basis van continuïteit is gewaardeerd.”
De jaarrekening over 2019 betreft een slotbalans per 28 oktober 2019.
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0

Toelichting 
Onbekend.
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€ 0,00 13-02-2020
 1



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

van 
8-1-2020

t/m 
12-2-2020
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Verslagperiode Bestede uren

1 21 uur 24 min

totaal 21 uur 24 min

1. Inventarisatie

Op 18 december 2007 wordt de vennootschap Head to Head Media B.V. 
opgericht. Op 11 april 2018 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, 
waarbij de naam van Head tot Head Media B.V. is gew ijzigd in Smartbids. Op 
16 mei 2019 zijn de aandelen van Smartbids door de voormalige bestuurder 
en aandeelhouder Candid Group B.V. overgedragen aan MediaForce B.V. 
Sinds deze datum is Burgerwood B.V. middels MediaForce B.V. de bestuurder 
en enig aandeelhouder van Smartbids. Hendrikus Johan Burgerhout is 
bestuurder en enig aandeelhouder van Burgerwood B.V. (hierna: de 
“bestuurder”). 
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De bestuurder heeft de curator laten weten dat Smartbids thans niet bij 
lopende procedures betrokken is.
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De bestuurder heeft de curator laten weten dat Smartbids geen lopende  
verzekeringsovereenkomsten meer heeft. Eventuele nog bestaande 
verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk 
is, zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.
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Volgens de bestuurder heeft Smartbids geen huurovereenkomst met 
betrekking tot enig pand.
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1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de besloten 
vennootschappen Pronto Wonen B.V. en Mondial Keukens Benelux B.V. 
(hierna: “Verzoeksters”). Tussen Verzoeksters en Smartbids is op 6 maart 
2015 een raamovereenkomst gesloten voor de levering van diensten met 
betrekking tot mediacampagnes voor onder andere radio en televisie (hierna: 
de “Raamovereenkomst”). Tussen Verzoeksters en Smartbids is een geschil 
ontstaan over de prestaties onder de Raamovereenkomst met betrekking tot 
gevoerde mediacampagnes in 2015, 2016 en 2017. Verzoeksters hebben 
Smartbids gedagvaard en een vordering ingesteld strekkende tot 
terugbetaling van hetgeen zij te veel hebben betaald. De vordering van 
Verzoeksters is door de rechtbank toegewezen, maar is deels onbetaald 
gelaten door Smartbids.

Uit de toelichting van de bestuurder blijkt het volgende met betrekking tot de 
achtergrond van het faillissement. Na diverse overnames van mediabedrijven 
met sterkere labels en een groter marktaandeel dan Smartbids, w ilde Candid 
Group B.V. Smartbids afstoten. De huidige bestuurder zag mogelijkheden om 
de activiteiten van Smartbids (vanuit het buitenland) voort te zetten voor de 
klanten die niet online, maar in dagbladen w ilden adverteren. Echter diverse 
omstandigheden, waaronder de (eerdere) naamswijziging van Head to Head 
Media B.V. naar Smartbids, de bestuursw issel, de noodzakelijke 
samenwerking met een Nederlandse tussenpersoon en de daarmee 
veranderende honorering voor Smartbids, etc., waren reden voor klanten om 
af te haken. Uiteindelijk waren er na 28 oktober 2019 geen lopende 
contracten meer.
Daarnaast had de bestuurder, die eerder als voormalig werknemer van de 
Candid Group B.V. betrokken was bij de zaak, ingeschat dat de rechtszaak 
tegen Verzoeksters wel gewonnen zou worden. Het vonnis waarin Smartbids 
is veroordeeld tot terugbetaling van EUR 360.440,=, was dan ook voor de 
bestuurder onverwacht en vanuit zijn optiek onterecht. Smartbids had eerder 
aangekondigd hoger beroep in te stellen tegen het vonnis maar heeft uit 
kostenoverwegingen hiervan moeten afzien. Dit vonnis heeft de bestuurder 
en enig aandeelhouder ertoe bewogen Smartbids op 28 oktober 2019 op te 
heffen bij gebrek aan baten.

Verzoeksters hebben op de faillissementszitting aangevoerd dat Smartbids 
ten tijde van de ontbinding nog beschikte over baten, hetgeen volgens de 
rechtbank Amsterdam door Verzoeksters voldoende aannemelijk is gemaakt.  
Aansluitend is het faillissement van Smartbids uitgesproken.
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 
0
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Personeelsleden 
0

13-02-2020
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Niet van toepassing. 13-02-2020
 1



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

3. Activa

Niet van toepassing. 13-02-2020
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De bestuurder heeft verklaard dat Smartbids niet over bedrijfsmiddelen 
beschikt.
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Niet van toepassing. 13-02-2020
 1

De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake is van voorraden en/of 
onderhanden werk.
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Niet van toepassing. Zowel de Belastingdienst als de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer heeft de curator laten weten dat Smartbids ten tijde van de 
uitspraak van het faillissement geen houder van een voertuig was.
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Correspondentie Belastingdienst en Rijksdienst voor het Wegverkeer. 13-02-2020
 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

4. Debiteuren

Er is volgens opgave van de bestuurder geen sprake van openstaande 
debiteurenposten.
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5. Bank/Zekerheden

€ -40,75

Toelichting vordering van bank(en) 
Smartbids bankierde naar zeggen van de bestuurder bij Rabobank en ABN 
AMRO Bank. De gegevens van de rekening bij de ABN AMRO Bank zijn bij 
bestuurder onbekend; in 2018 zou door de deurwaarder beslag op deze 
rekening zijn gelegd.  

Rabobank heeft medegedeeld dat de zakelijke rekening is geopend op 18 
februari 2019, maar pas gebruikt is vanaf 1 april 2019. De openstaande 
vordering betreft een debetsaldo op datum faillissement van € 40,75. 
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Volgens opgave van de bestuurder zijn er door Smartbids geen 
leaseovereenkomsten aangegaan.

13-02-2020
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De bestuurder heeft de curator laten weten dat er geen 
financieringsovereenkomsten door Smartbids zijn aangegaan.  

13-02-2020
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Niet van toepassing. 13-02-2020
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Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud. 13-02-2020
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 13-02-2020
 1

Tot op heden is niet gebleken van enige reclamerechten. 13-02-2020
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

13-02-2020
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Correspondentie met Rabobank, aanschrijven handelsbanken. 13-02-2020
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren voor het op 8 januari 2020 
uitgesproken faillissement al enige tijd gestaakt.
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Niet van toepassing. 13-02-2020
 1

Niet van toepassing. 13-02-2020
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren reeds gestaakt. Evenmin 
hebben zich gegadigden voor een doorstart bij de curator gemeld.
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Niet van toepassing. 13-02-2020
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Bespreking en correspondentie bestuurder. 13-02-2020
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft verschillende financiële stukken over 2019 en de 
jaarrekening 2018 van de bestuurder ontvangen. De financiële stukken over 
voorgaande jaren zijn (nog) niet in het bezit van de bestuurder. De 
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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

8.1 Boedelvorderingen

bestuurder is echter doende om de financiële administratie van Smartbids te 
completeren. 

Zodra de curator de volledige administratie tot haar beschikking heeft zal zij 
deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader 
onderzoeken.

Volgens de informatie verkregen via de Kamer van Koophandel is de 
jaarrekening 2017 op 10 augustus 2018 gedeponeerd en de jaarrekening 
2018 op 27 augustus 2019. 
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Smartbids is vrijgesteld van accountantscontrole op grond van afdeling 11 
van boek 2 BW.
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Aan de storingsverplichting is voldaan. 13-02-2020
 1

Toelichting 
In onderzoek.
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In onderzoek 13-02-2020
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
uitgevoerd.
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Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder en 
diens advocaat; bestuderen beschikbare stukken.

13-02-2020
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8. Crediteuren



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

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m. 
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Toelichting 
In 2017 en 2018 vormde Smartbids samen met haar moedermaatschappij 
Candid Group B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Tot op heden zijn door de belastingdienst nog geen vorderingen bij de 
curator ingediend.
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Toelichting 
Niet van toepassing.
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Toelichting 
Kosten faillissementsaanvrage: p.m.

13-02-2020
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1

Toelichting 
Rabobank (debetsaldo).

13-02-2020
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€ 40,75

Toelichting 
Uit het verzoek tot faillietverklaring blijkt van een vordering van Verzoeksters 
van een totaal bedrag van € 360.440,29 inclusief rente en kosten.
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Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.
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Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl, waarbij 
crediteuren in de gelegenheid worden gesteld om vorderingen digitaal aan te 
melden. Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van openstaande 
bedragen aan handelscrediteuren. Voor zover crediteuren zich bij curator 
melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.
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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

Zie paragraaf 1.5. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures 
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.
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10. Overig

In de komende periode zal de curator zich richten op het compleet krijgen 
van de (financiële) administratie. Daarna zal de curator aanvangen met het 
onderzoek van de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek.

13-02-2020
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Nog niet bekend. 13-02-2020
 1

13-5-2020 13-02-2020
 1

Correspondentie en telefonisch overleg met bestuurder en diens advocaat, 
onderzoek stukken en verslaglegging.

13-02-2020
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Bijlagen

Bijlagen
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