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Algemene gegevens
Naam onderneming
Levels Installatietechniek B.V.

06-11-2019
1

Gegevens onderneming
Dorpsstraat 54,6082 AR Buggenum. Op dezelfde datum is in staat van
faillissement verklaard Levels W erktuigbouw kundige Installaties B.V. aan
hetzelfde adres (C/03/19/269 F).

06-11-2019
1

Activiteiten onderneming
installeren, onderhouden en vervangen van electrotechnische installaties

06-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 140.755,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -74.551,00

€ 105.193,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
8

06-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 7.586,70

06-11-2019
1

€ 27.129,29

05-02-2020
2

Toelichting
Zie onder 3.
€ 27.129,75

04-05-2020
3

€ 2.776,34

29-10-2020
4

Verslagperiode
van
8-10-2019

06-11-2019
1

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

05-02-2020
2

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

04-05-2020
3

t/m
3-5-2020
van
4-5-2020

29-10-2020
4

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020
t/m
28-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 0 min

2

26 uur 6 min

3

39 uur 30 min

4

24 uur 12 min

5

1 uur 18 min

totaal

126 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is J.C.H. Levels. Aandeelhouder is Levels Holding B.V., w aarvan
voornoemde heer Levels aandeelhouder en enig bestuurder is.

06-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt een door Levels aangevangen procedure bij de Raad van Arbitrage
voor de Bouw , w aarbij Levels € 146.743,-- ex BTW vordert van Strukton.
Strukton vordert in reconventie € 742.345 ex BTW , bestaande uit een
bouw korting w egens te late oplevering, verrekeningen techniek en
herstelkosten.

06-11-2019
1

Er is inmiddels contact gew eest met de betrokken advocaten en de Raad van
Arbitrage. Er is een termijn gesteld tot 31 december 2019 voor bericht over
overname van de procedure in conventie en de w ederpartij dient zich uit te
laten over de reconventie.

Gezien de gestelde termijn is goedkeuring verzocht en verkregen om deze
procedure door de boedel over te nemen. De zitting w as al bepaald op een
datum in maart 2020. Meer hierover in het volgende verslag.

05-02-2020
2

Zie onder punt 9.

04-05-2020
3

1.3 Verzekeringen
Deze liepen via de Holding.

06-11-2019
1

1.4 Huur
Hierover meer in het volgende verslag.

06-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement - zow el van Levels Installatietechniek B.V. als van Levels
W erktuigbouw kundige Installaties B.V. - is aangevraagd door de
Belastingdienst. Ter zitting heeft Levels zich niet daartegen verzet.
Levels zelf geeft als oorzaken aan: Een groot verlies door het faillissement van
Moonen Bouw uit Den Bosch, tw ee langdurig zieken en het conflict met
Strukton (zie onder 1.2).

06-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

06-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

06-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-10-2019

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

enkel w at grijpvoorraden

€ 550,00

totaal

€ 550,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Die zijn in beginsel verkocht aan de doorstarter voor executiew aarde plus 10%
, indien de pandhouder daarmee akkoord is (die heeft zich nog niet gemeld).

06-11-2019
1

Dat kw am na taxatie neer op € 550,-- plus BTW , w aarbij de taxatiekosten €
150,-- bedroegen.

05-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de taxateur en Levels voor de praktische afstemming en
medew erking.

05-02-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
- € 2.520,-- + BTW w egens door w erknemers na datum faillissement gew erkte
uren;
- € 3.750,-- + BTW w egens door doorstarter betaalde goodw ill.

06-11-2019
1

- € 13.084,99 banksaldo per datum faillissement;
- € 5.487 debiteuren.

05-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met taxateur, Levels en bank.

05-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 187.747,00

€ 5.487,00

€ 187.747,00

€ 5.487,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van het totaalbedrag ad € 187.747,-- betreft bijna € 100.000,-- Strukton (zie
bij 1.2 procedures) en ook andere posten zullen niet eenvoudig inbaar zijn. Dit
is nader te bezien na het kunnen bezien van de zekerheidsstukken en positie
van de pandhouder.

06-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooral afstemming met de heer Bogaers (de interne boekhouder van Levels).

05-02-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Komt in volgens verslag, nu de bank zich nog niet gemeld heeft (ondanks
verzoek).

Toelichting vordering van bank(en)
Geen vordering, er w as een positief saldo.

06-11-2019
1

05-02-2020
2

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
geen

05-02-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er spelen meerdere eigendomsvoorbehouden.

06-11-2019
1

Deze zijn afgew ikkeld.

05-02-2020
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is gedurende drie dagen na datum faillissement door enkele w erknemers
doorgew erkt. Voor levels I leverde dat € 2.520,-- + BTW op en voor Levels W €
840,-- + BTW .

06-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vervolgens heeft Bos Totaaltechniek B.V. uit Someren per 11 oktober 2019 aan
11 w erknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden en € 7.500,-- + BTW
aan goodw ill betaald, w aarvan de helft is toe te rekenen aan Levels I (en de
helft aan Levels W ).

06-11-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 3.750,00

06-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en onderhandeling met de advocaat van Bos Totaaltechniek
B.V., afstemming met Levels en contractsvorming.

06-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt bezien.

06-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 12-07-2018.

06-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt bezien.

06-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

06-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.

06-11-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is getracht om nadere info te verkrijgen in diverse mailaccounts. Dat is
uiteindelijk niet gelukt, omdat er sprake w as van verw evenheid met bestanden
van niet failliete vennootschappen.
Er is door een derde aanspraak gemaakt op eigendom van de vordering op
Strukton (zie onder 1.2). Daarvan heeft de curator op meerdere gronden de
nietigheid ingeroepen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

05-02-2020
2

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vordering UW V zal nog w orden ingediend.
€ 79.737,52

06-11-2019
1

29-10-2020
4

Toelichting
UW V € 55.468,23
Strukton € 24.269,29 + p.m. (concurrente boedelvordering, zie punt 9)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 164.716,00

06-11-2019
1

€ 167.372,00

04-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Zal nog w orden ingediend.
€ 44.585,99

06-11-2019
1

29-10-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

06-11-2019
1

Toelichting
Ongeveer 27 blijkens de administratie van failliet. Thans 13 geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
18

05-02-2020
2

Toelichting
Thans 18 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
19

04-05-2020
3

20

29-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 100.580,55

06-11-2019
1

Toelichting
voorlopig erkend
€ 212.730,36

05-02-2020
2

€ 214.398,93

04-05-2020
3

€ 234.169,09

29-10-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet duidelijk.

06-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Onder dit nummer is de tijd genoteerd inzake de procedure tegen Strukton (zie
onder 1.2).
Het betreft een bew erkelijke procedure met een aantal klappers aan
processtukken en producties.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

05-02-2020
2

9.3 Stand procedures
Gezien de aard van de procedure (bouw recht) is besloten om mr. Quaedvlieg
van ons kantoor te verzoeken om deze procedure verder als advocaat te
begeleiden, gezien zijn specifieke deskundigheid op dit gebied.

04-05-2020
3

Nadat van deze zijde nog de memorie van dupliek in reconventie door hem
w as ingediend, zou op dinsdag 17 maart de mondelinge behandeling
plaatsvinden in Eindhoven. De vrijdag ervoor w erd echter besloten dat deze
zitting niet door zou gaan in verband met corona.
Even later heeft de Raad van Arbitrage verzocht om nieuw e verhinderdata aan
partijen. Recent kw am het bericht dat deze zitting is bepaald in eind juni op
een nader te bepalen locatie.
De zitting w as op 29 juni. Inmiddels is er vonnis gew ezen. Helaas w as het
resultaat voor de boedel niet gunstig: de vorderingen van de boedel zijn
afgew ezen en de boedel is veroordeeld in de proceskosten.
Dat betreft overigens een concurrente boedelschuld, die niet betaald zal
kunnen w orden. Mede gezien de preferente boedelschuld van het UW V ad €
55.368,--.

29-10-2020
4

De verw achting w as uiteraard dat dit voor de boedel beter zou aflopen. De
vordering in conventie w as immers voor een groot gedeelte erkend. Maar
helaas heeft de Raad van Arbitrage heel strikt grote kortingen toegepast
w egens te late oplevering, w aardoor er per saldo geen vordering van de
boedel meer w as.

9.4 Werkzaamheden procedures
Verkrijgen van en lezen van de processtukken en afstemming met de
(voormalige) advocaat van Levels in deze zaak, de Raad van Arbitrage, de
advocaat van Strukton en personen aan de zijde van Levels.

05-02-2020
2

Inlezen door mr. Quaedvlieg en afstemming met personen, die namens Levels
bij deze kw estie w aren betrokken, ook w at betreft de gang van zaken bij de
zitting. Opstellen van een memorie en bew aking en begeleiding van het
proces.

04-05-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader bezien positie bank en zekerheidsstukken;
- en debiteuren;
- nader bezien eventueel overig actief;
- beoordelen al dan niet overnemen procedure RvA tegen Strukton;
- bezien rechtmatigheden.

06-11-2019
1

- afw ikkeling procedure RvA tegen Strukton;
- nader bezien debiteuren;
- nader bezien eventueel overig actief;
- nader bezien rechtmatigheden.

05-02-2020
2

Idem.

04-05-2020
3

- nader bezien eventueel overig actief;
- nader bezien rechtmatigheden.

29-10-2020
4

Idem.

29-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet duidelijk.

06-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-04-2021
5

