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Economie

Tempo
Doeloe
failliet
Jaren van boekverliezen en
afnemende bezoekersaantallen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bekende en populaire restaurant
Tempo Doeloe is failliet. Dat heeft curator Arend de
Winter van De Winter Liqui-Lung Advocaten in een
advertentie bekendgemaakt. Verliezen en afnemende
bezoekersaantallen deden het restaurant de das om.

Een ‘moeizaam economisch klimaat’ en ‘veranderde marktomstandigheden’ worden genoemd als rede-
nen dat Tempo Doeloe in financieel zwaar weer was geraakt. FOTO BRIGITTE VAN DER WINDEN

Het Gerecht in Eerste Aanleg
van Curaçao heeft bij beschik-
king van 17 oktober Blue Moon
bv in staat van faillissement ge-
steld. Blue Moon is de officiële
benaming van Tempo Doeloe,
zoals de handelsnaam luidt. De
vennootschap werd in novem-
ber 2010 opgericht en bestaat
dus amper vier jaar.

In verband met het faillisse-
ment is rechter Beukenhorst tot
rechter-commissaris benoemd
en is De Winter aangesteld tot
curator. Schuldeisers kunnen
hun vordering(en) vergezeld van
bewijsstukken indienen bij de
curator. De verificatievergade-
ring volgt op een later, nader aan
te duiden, datum.

Tempo Doeloe is een in Indo-
nesische gerechten gespeciali-
seerd restaurant, prominent ge-
vestigd op de heuvel van Parasa-
sa met uitzicht op het luxe
wooncomplex Royal Palm Re-
sort en het World Trade Center
(WTC), en strategisch gunstig
gevestigd vlakbij vier hotels: Cla-
rion, Floris Suite, Marriott en
Hilton. 

Volgens gegevens uit het
Handelsregister van de Kamer
van Koophandel werd Blue
Moon/Tempo Doeloe aange-
stuurd door de 46-jarige in 
Sittard, Nederland geboren 
directeur Marcus Derks. De 
faillietverklaring is op eigen 
verzoek en werd op 14 oktober

ingediend door advocaat Ursus
van Bemmelen van BBV Legal
namens cliënt Blue Moon/
Derks.

Een ‘moeizaam economisch
klimaat’ en ‘veranderde markt-
omstandigheden’ worden onder
meer genoemd als redenen dat
Tempo Doeloe in financieel
zwaar weer was geraakt. Zo
blijkt uit het verzoekschrift. 
Een ‘negatieve trend in bezoe-
kersaantallen’, mede door ‘een
toename aan culinaire alterna-
tieven op Curaçao’ speelden 
het Indonesische restaurant par-
ten.

De verminderde inkomsten-
stroom was niet genoeg om de
crediteuren tijdig te betalen. De

salarisuitbetalingen en betalin-
gen aan schuldeisers kwamen in
het gedrang. De liquiditeitspro-
blemen werden (tijdelijk) opge-
lost met geldleningen.

De situatie verbeterde echter
niet. Het gebrek aan cashflow
bleef aanhouden. In de vier jaar
dat Tempo Doeloe bestond, 
werden de afgelopen drie jaar
boekverliezen geleden: 104.000
gulden in 2012; 180.000 gulden
in 2013; en bijna 70.000 gulden
verlies in 2014 tot en met 
augustus. Er komt structureel
niet voldoende geld binnen 
om de crediteuren te blijven be-
talen.

Omdat Blue Moon niet in
staat is te voldoen aan haar op-

eisbare schulden en ook in de
(nabije) toekomst niet zal kun-
nen voldoen, werd een faillisse-
ment onafwendbaar. Overigens
verwacht Tempo Doeloe dat ‘zou
kunnen worden onderzocht of
er mogelijkheden bestaan tot
een doorstart’. Op 13 oktober
gooide de directie de handdoek
in de ring en werd besloten fail-
lissement aan te vragen.

Directeur Derks is tevens
(minnelijk) aandeelhouder in
het kapitaal van de vennoot-
schap. Via zijn management
company, Gelre bv, houdt Derks
55 procent van de aandelen in
Blue Moon. De resterende 45
procent is in handen van Mark
Verzijlbergen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De derde week van
oktober staat jaarlijks in het te-
ken van de ondernemers en ook
dit jaar is dat geen uitzondering.
Gedurende deze week organi-
seert de vereniging voor het
midden- en kleinbedrijf Adeck
allerlei activiteiten om bij te dra-
gen aan de ontwikkeling van
ondernemers. Op maandag is
het bestuur van de organisatie
op bezoek geweest bij de voorzit-
ter van de Staten en de gouver-
neur. Op woensdagochtend
wordt een presentatie gehouden
voor de Ministerraad.

Vandaag en morgen organi-
seert Adeck van 9.00 tot 11.30
uur verschillende mini-confe-
renties in het auditorium van de
Kamer van Koophandel met het
thema ‘Doing Business Interna-
tional/Best Practices’. Sprekers
zijn onder anderen Elvis Reyno-
so van Avianca, Fiorina Hernan-
dez van Curinde, Steven Coutin-
ho, managing director van RBC,
Hugo Clarinda van CTB en Su-
hena Neuman van Ernst &
Young.

Op woensdagmiddag is het
bestuur van Adeck te gast bij het
radioprogramma ‘Shap Politiko’
en op donderdagavond vindt een

uitwisseling plaats bij de Univer-
sity of Curaçao (UoC) met het
thema ‘Doing Business in a Mo-
dern World; Business Modeling
and Implementation’. Op vrij-
dagochtend houdt Citi van 8.00
tot 12.00 uur een informatieses-
sie bij het ministerie van Econo-
mische Ontwikkeling met het
hoofdthema Online Payment.

Zaterdag wordt de week afge-
sloten met een ondernemer-
smarkt bij de University of Cura-
çao. Deze markt begint om 9.00
uur en duurt tot 15.00 uur. De
toegang is gratis. 

Meer informatie is te verkrij-
gen via de nummers 5123700,
6968159 en 7380083 en via in-
fo@adeck-cur.com. 

Week van ondernemers

$82,94
per vat

19 oktober

20 oktober

$83,02

IBM houdt Dow in bedwang
Van onze redactie
New York - Tegenvallende cij-
fers van technologieconcern
IBM hielden gisteren de toon-
aangevende Dow-Jonesindex in
bedwang, terwijl de andere
graadmeters op Wall Street flink
in de lift zaten. Beleggers waren
hoopvol gestemd over het cijfer-
seizoen in de Verenigde Staten
dat deze week verder doorgaat.
Apple maakte gisteren nabeurs
cijfers bekend. De Dow noteerde
aan het slot van de handel 0,1
procent hoger op 16.399,67
punten. De brede S&P 500 steeg
0,9 procent tot 1.904,02 punten
en de technologiegraadmeter
Nasdaq klom 1,4 procent tot
4.316,07 punten. International
Business Machines, zoals IBM
voluit heet, rapporteerde resulta-
ten die fors onder de prognoses
van analisten uitkwamen. Ook
liet het Dow-fonds zijn prognose
voor de winst in 2015 los en
werd gemeld dat definitief af-
scheid wordt genomen van de
verlieslijdende chipdivisie. Het
aandeel IBM eindigde 7,1 pro-
cent in het rood. Beleggers had-
den vertrouwen dat Apple wel
sterke cijfers zal kunnen presen-
teren. Apple won 2,1 procent.
Volgens een beursstrateeg kan

een meevallend cijferseizoen in
de Verenigde Staten een groot
deel van de economische zorgen
wegnemen, die de beurzen in 
de afgelopen tijd wereldwijd par-
ten speelden. Later deze week
komen nog resultaten van onder
meer Coca-Cola, Microsoft,
Boeing, McDonald’s en Caterpil-
lar. Speelgoedfabrikant Hasbro
zag de winst in het derde kwar-
taal flink toenemen, onder meer

door een
flink hogere
vraag naar jongensspeelgoed.
Hasbro ging bijna 5 procent om-
hoog en branchegenoot Mattel
won 2,4 procent. De Amerikaan-
se dienstverlener aan de olie- en
gasindustrie Halliburton behaal-
de in het derde kwartaal meer
winst en zag de omzet uitkomen
op recordhoogte. Het concern
verhoogde ook zijn dividend. 

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 166,09 166,95 169,43

GBP-Engelse Pound Sterling 2,80 2,86 2,95

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 188,40 189,12 191,82

CAD-Canadese Dollar 1,56 1,58 1,62

EUR-EURO per EUR.100 225,44 227,49 232,08

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000% 

Reserve period: 16-oktober-2014 - 16-november-2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op : 20 Oktober 2014 nr. 202

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an
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