
 

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 

INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN 

DJ MATCH HOLDING BV 

Datum: 7 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

Vennootschapsgegevens:  : DJ Match Holding BV 

Oprichtingsdatum   : 10 november 2016 

Vestigingsadres    : Sabadeco Crown Court 15, Kralendijk, Bonaire   

Faillissementsnummer   :  BON2020000248 

Datum uitspraak faillissement  :  29 juli 2020 

Curator     :  mr. C.M. van Liere 

Rechter-commissaris   :  vanaf 1 augustus mr. J.A. Van Voorthuizen 

Activiteiten onderneming  : Holding activiteiten 

Omzetgegevens    : nihil  

Personeel op datum faillissement : geen 

Verslagperiode    :  29 juli 2020 – 7 oktober 2020 

Bestede uren 26 maart-26 juni    : 42.1 

Bestede uren totaal   : 42.1 
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Opmerkingen vooraf  

Dit is het aanvangsverslag van de curator van DJ Match Holding BV. Het verslag bestrijkt de 

periode van 29 juli 2020 t/m 7 oktober 2020. 

 

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een 

later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en 

juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden 

gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden 

ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid 

noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de huidige 

stand van zaken weer volgens de in Bonaire geldende richtlijnen voor faillissements- en 

surseanceverslaglegging.  

 

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com. 
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1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie 

DJ Match Holding BV (“Gefailleerde”, of de “DJ Match Holding”) is opgericht op 10 

november 2016 voor holdingactiviteiten van de Nederlandse vennootschap DJ Match Europe 

BV (‘’DJ Match Europe’’).  

DJ Match wordt bestuurd door Djinn Club BV, op haar beurt bestuur door een tweekoppig 

bestuur: Nick Wijnand en Friedrich Johannes Unger. De aandelen van DJ Match Europe 

vallen in de failliete boedel van Gefailleerde.  

 

1.2 Winst en verlies, balanstotaal: 

Wint en verlies  : 2019 : -131.838 

   : 2018 : -12.057 

   : 2017 : -110.843 

 

Balanstotaal   : 2019 : 42.826 

   : 2018 : 38.471 

   : 2017 : 14.535 

 

1.3 Lopende procedures: 

Geen 

 

1.4 Verzekeringen 

Er zijn tot dusver geen verzekeringen aangetroffen. Voor zover een nog lopende verzekering 

wordt aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het 

faillissement en worden verzocht de verzekering te beëindigen, alsmede eventuele 

premierestituties te voldoen op de boedelrekening. 

 

1.5 Huur 

Geen 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Uit de gesprekken met de bestuurders en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk 

verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid. 

 

DJ Match Holding voerde holding activiteiten uit voor DJ Match Europe. De bedrijfsactiviteit 

van DJ Match Europe was het exploiteren van het online platform waarop DJ’s konden 

worden geboekt voor verschillende gelegenheden (www.djmatch.com). Dit platform is in de 

afgelopen jaren ontwikkeld en zou volledig operationeel zijn in maart/april 2020. Deze periode 

http://www.djmatch.com/
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bleek achteraf erg ongunstig. In verband met de COVID-19 pandemie worden gelegenheden 

waarbij men een DJ boekt niet, of nauwelijks meer georganiseerd. Om die reden maakte het 

online platform – DJ Match Europe - geen omzet. Hierdoor kon DJ Match Holding, welke 

vennootschap in feite financierde voor het online platform, niet meer voldoen aan haar 

lopende verplichtingen. Hierop is uiteindelijk het eigen faillissement aangevraagd.  

 

2. Personeel 

Geen 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

 

3.1 Beschrijving   : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst  : Niet van toepassing 

3.3 Hoogte hypotheek  : Niet van toepassing 

3.4 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing 

3.5 Werkzaamheden  : Niet van toepassing 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.6 Beschrijving   :Geen 

3.7 Verkoopopbrengst  : Niet van toepassing 

3.8 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing 

3.9 Bodemvoorrecht Fiscus  : Niet van toepassing 

 

Onderhanden werk 

 

3.10 Beschrijving   :Niet van toepassing  

3.11 Verkoopopbrengst  :Niet van toepassing 

3.12 Boedelbijdrage   :Niet van toepassing 

 

Andere Activa 

 

3.13 Beschrijving   : Website en merkregistratie, alsmede de aandelen in DJ   

  Match Europe  

3.14 Verkoopopbrengst  : Niet van toepassing, de website en IE rechten zijn  

  rechtsgeldig verpand en zonder bewezen businesscase 

vertegenwoordigen deze intellectuele eigendomsrechten 
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geen concrete geldelijke waarde. De curator vermoed dat 

de aandelen in DJ Match Europe eveneens zonder waarde 

zijn; ter zake wordt onderzoek gedaan.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren  : DJ Match Europe BV: USD 57.580. Gefailleerde heeft op 

haar beurt een schuld bij DJ Match Europe BV inzake ICT werkzaamheden, welke USD 

102.764 bedraagt. Voornoemde vordering is uit hoofde van een lening. De curator heeft de 

mogelijke verrekeningspositie in onderzoek. Per saldo zal dan een schuld resteren van 

Gefailleerde aan haar dochter.  

4.2 Opbrengst   : Niet van toepassing 

4.3 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing 

4.4 Werkzaamheden  : DJ Match Europe BV is eveneens een lege vennootschap 

met weinig perspectief. De curator voert met de Nederlandse accountant overleg over een 

mogelijke (turbo)liquidatie van deze vennootschap.   

 

5. Banken/ zekerheden 

5.1 Vorderingen van bank(en) : Niet van toepassing 

5.2 Lease contracten  : Niet van toepassing 

5.3 Beschrijving zekerheden : Twee crediteuren (Boris Bayer  

Beheer BV en P.H. Holding BV) hebben een pandrecht verkregen op alle aandelen van DJ 

Match Europe BV en op alle door DJ Match Holding geregistreerd domeinnamen 

(waaronder djmatch.com en djmatch.nl) in ruil voor het elk verstrekken van een lening van 

7.500 USD. Van het pandrecht op de aandelen in DJ Match Europe BV is schriftelijk 

afstand gedaan.    

5.4 Separatistenpositie  : Niet van toepassing 

5.5 Boedelbijdragen  : Niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : Niet van toepassing 

5.7 Fiduciaire eigendom  : Niet van toepassing 

5.8 Reclamerechten  : Niet van toepassing 

5.9 Retentierechten   : Niet van toepassing 

 

6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie   : Niet van toepassing.  
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6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 

6.3 Beschrijving   : Niet van toepassing. 

 

6.4 Verantwoording   : Niet van toepassing.  

 

6.5 Opbrengst   : Niet van toepassing.  

 

6.6 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing.  

6.7 Werkzaamheden  : Niet van toepassing.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

De curator heeft de administratie van Gefailleerde onder zich genomen en deze lijkt te 

voldoen aan de vereisten die de wet daaromtrent stelt.  

 

7.2 Stortingsverplichting  : Niet van toepassing. 

7.3 Onbehoorlijk bestuur   : In onderzoek 

7.4 Paulianeus handelen  : In onderzoek 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : Faillissementskosten PM. 

   

8.2 Vorderingen Belastingdienst : USD 7.622,00, omzetbelasting 

8.3 Andere pref. vorderingen : Niet van toepassing. 

8.4 Aantal conc. crediteuren  : 6 

8.5 Bedrag conc. crediteuren : USD 191.286,74 

 

9. Overig 

9.1 Termijn afwikkeling fail.   : Onbekend. Hoogst waarschijnlijk zal het faillissement op 

korte termijn  moeten worden voorgedragen voor opheffing    

wegens gebrek aan baten.  

 

9.2 Plan van aanpak  : Verdere vereffening van de failliete boedel van DJ Match  

       Holding BV; met name ten aanzien van  de aandelen in   
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      DJ Match Europe.    

9.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.  

 

9.4 Werkzaamheden  : Zie hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

**************** 


