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mr. J.H. Steverink
mr A.T. de Putter

Algemene gegevens
Naam onderneming
Totaal Techniek Nederland B.V. (hierna ook 'TTN')

15-03-2022
1

Gegevens onderneming
Totaal Techniek Nederland B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (6718 XR)
Ede aan de Darw instraat 9F, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 80486002.

15-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een bedrijf in elektrotechniek.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

15-03-2022
1

Toelichting financiële gegevens
1. De curator beschikt nog niet over de jaarstukken als gevolg w aarvan
voornoemde financiële gegevens vooralsnog onbekend zijn. De curator
heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om de financiële
gegevens te verstrekken, maar de informatie is tot op heden niet
ontvangen.

1. Tot op heden heeft de curator de administratie nog niet tot zijn
beschikking. Uit gesprekken met de bestuurder van gefailleerde is
gebleken dat er nauw elijks tot geen administratie is bijgehouden. De
financiële gegevens van gefailleerde zijn dan ook niet inzichtelijk
gew orden.

15-03-2022
1

15-06-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

15-03-2022
1

Toelichting
1. In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er vijf personeelsleden
bij TTN in dienst. Eén daarvan is door TTN ontslagen en vier daarvan zijn
enkele w eken voor datum faillissement overgenomen door HT Holding B.V. Op
datum faillissement resteerden er dus 0 personeelsleden

Boedelsaldo
€ 0,00

15-03-2022
1

Toelichting
.

€ 201,78

15-06-2022
2

Verslagperiode
van
15-2-2022

15-03-2022
1

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022
t/m
14-6-2022

Bestede uren

15-06-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 57 min

2

67 uur 12 min

totaal

88 uur 9 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-03-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. TTN is de w erkmaatschappij van enige en zelfstandig bevoegde
aandeelhouder HT Holding B.V., statutair gevestigd aan de Rozenlaan 25
te (6713 ER) Ede. HT Holding B.V. is tevens de enige bestuurder van TTN.

15-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
1. Ten tijde van het faillissement w as een arbeidsrechtelijke kw estie tegen
TTN aanhangig, ingesteld door een (oud-)w erknemer van TTN. Op datum
faillissement stond deze procedure reeds voor vonnis, w aardoor de
curator deze procedure niet meer heeft kunnen laten schorsen. In deze
kw estie is op 1 maart 2022 door de rechtbank vonnis gew ezen.

15-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
1. Voor zover tot op heden bekend hield gefailleerde geen verzekeringen
aan.

15-03-2022
1

1.4 Huur
1. TTN huurde een pand aan de Darw instraat 9F te (6718 XR) Ede. De
curator heeft de huurovereenkomst per de vroegst mogelijke datum, te
w eten 28 mei 2022, opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

15-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. Op 15 februari 2022 heeft het eerste gesprek met de bestuurder van TTN
plaatsgevonden. De bestuurder heeft de curator laten w eten dat de
hoeveelheid w erk steeds meer begon op te drogen. Een en ander zou te
maken hebben met een w erknemer die slecht w erk leverde en op
regelmatige basis te laat of niet kw am opdagen. Hierdoor zegden steeds
meer klanten van TTN de samenw erking op. Daarnaast heeft de
bestuurder laten w eten dat hij in verband met de schulden van de
vennootschap de activiteiten heeft overgedragen aan de holding evenals
het personeel. De exploitatie van de onderneming w ord dan ook nu
vanuit de holding gedreven.

15-03-2022
1

De komende verslagperiode zal de oorzaak van het faillissement nader w orden
onderzocht.

1. Van TTN w erd nauw elijks administratie bijgehouden. Doelbew ust heeft
de bestuurder vlak voor datum faillissement alle activiteiten aan de
holding, HT Holding B.V., overgedragen. TTN w as dan ook niet langer
levensvatbaar. Deze handelsw ijze van de bestuurder is één van de
oorzaken van het faillissement gew eest. De curator heeft hem hiervoor
aansprakelijk gesteld. De komende verslagperiode zal w orden
onderzocht w elke andere oorzaken ten grondslag hebben gelegen aan
het faillissement.

15-06-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-03-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

15-03-2022
1

Toelichting
1. In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er in totaal vijf
personeelsleden in dienst bij TTN. Echter, één van de personeelsleden is
ontslagen (overigens is dit ontslag per vonnis van 1 maart 2022 door de
rechtbank vernietigd) en de overige vier personeelsleden zijn overgenomen
door de holding vennootschap (w aarover later in dit verslag meer).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-2-2022

1

Zie 2.4

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren, verzoek machtiging ontslag, ontslagbrief en contact met
UW V.

15-03-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

TTN heeft geen onroerende zaken in
eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
1. In het bedrijfspand van TTN zijn verschillende
gereedschappen/klusbenodigdheden aangetroffen. Deze zullen naar
verw achting in de navolgende verslagperiode te gelde w orden gemaakt.

1. De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn verkocht aan HT Holding. Later
in dit verslag w ordt hier nader op teruggekomen.

15-03-2022
1

15-06-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. Indien bodemzaken w orden aangetroffen zullen de belangen van de
fiscus w orden behartigd.

15-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Verzamelen, taxeren en verkopen.

15-03-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Er is geen voorraad aangetroffen. Het onderhanden w erk is enkele
w eken voorafgaand aan het faillissement overgenomen door de holding.
Hierop w ordt later in dit verslag teruggekomen.

1. Voor het onderhanden w erk is een koopprijs afgesproken. Later in dit
verslag w ordt hier nader op teruggekomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

15-03-2022
1

15-06-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1. Er is geen debiteurenportefeuille
aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 93,66

15-03-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield een rekening aan bij de ABN AMRO.
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een debetsaldo voor een
bedrag van € 93,66. De bank heeft de vordering w egens het geringe
debetsaldo niet ingediend.

5.2 Leasecontracten
1. Er is sprake van tw ee leasecontracten m.b.t. voertuigen. Deze
overeenkomsten w orden in de volgende verslagperiode afgew ikkeld.

15-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Voor zover bekend zijn geen zekerheden verschaft.

15-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie
1. Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

15-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot op heden heeft één crediteur een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan. De afw ikkeling van deze claim is nog gaande en zal naar
verw achting in de komende verslagperiode w orden afgerond.

15-03-2022
1

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op
retentierecht gemeld.

15-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op recht van
reclame gemeld.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-03-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De exploitatie w ordt niet voortgezet.

15-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De curator dient dit nog te onderzoeken.

1. Tot op heden heeft de curator w einig tot geen administratie ontvangen.
De bestuurder heeft inmiddels laten w eten dat de gevraagde
administratie er ook niet is.

15-03-2022
1
15-06-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

15-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Gefailleerde w as niet controleplichtig.

15-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Gefailleerde is opgericht in 2020. Voor gefailleerde geldt derhalve geen
stortingsverplichting

15-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-03-2022
1

1. W ordt nader onderzocht.

Toelichting

15-06-2022
2

1. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

15-03-2022
1

Toelichting
1. De bestuurder van TTN heeft enkele w eken vóór datum faillissement
nagenoeg alle bedrijfsactiviteiten van TTN overgenomen door en voortgezet in
zijn holding. Onder meer het klantenbestand, het personeel en het
onderhanden w erk zijn door de holding overgenomen. Deze doorstart is door
de curator geconstateerd en de bestuurder is hiervoor aansprakelijk gesteld.
Op dit moment w ordt getracht een regeling met de bestuurder te treffen.

Ja
Toelichting
1. Gedurende de afgelopen verslagperiode is een regeling getroffen met de
bestuurder uit hoofde van het paulianeus handelen zoals hiervoor
omschreven. Die regeling komt er kortw eg op neer dat de bestuurder én
eNED B.V. (voorheen: HT Holding) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
betaling van een koopprijs voor elementen van gefailleerde die reeds voor
faillissement door eNED zijn overgenomen. Tot zekerheid van betaling heeft
de curator een pandrecht verkregen op de debiteurenvorderingen van eNED.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-06-2022
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. De curator beschikt over een gedeelte van de administratie van
gefailleerde. Deze administratie zal in de navolgende verslagperiode
w orden onderzocht. De bestuurder is verzocht de overige administratie
aan te leveren.

1. Er is nagenoeg geen administratie bijgehouden zodat het onmogelijk is
een volledig inzicht te krijgen op de financiële situatie van gefailleerde.

15-03-2022
1

15-06-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder en toezending vragenlijst voor informatie en
documenten.

15-03-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

15-03-2022
1

1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.
Naar verw achting zal een huurvordering w orden ingediend.

€ 5.417,72

15-06-2022
2

Toelichting
1. UW V heeft een vordering ingediend van € 5.417,72

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.338,00

15-03-2022
1

€ 66.418,00

15-06-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.392,41

15-06-2022
2

Toelichting
1. UW V heeft een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-03-2022
1

6

15-06-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.245,32

15-03-2022
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.

€ 13.922,51

15-06-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
zal w orden afgew ikkeld.

15-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

15-03-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

15-03-2022
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.

15-03-2022
1
Verkrijgen administratie;
Contact voormalige verhuurder;
Onderzoeken overname vóór faillissement;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Voortzetten contact bestuurder.

2.

15-06-2022
2
Voortzetten contact bestuurder;
Afw ikkelen betalingsregeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

15-03-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-06-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

