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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tand 2019 B.V.

29-08-2019
1

Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap Tand 2019 B.V. (hierna:
“de vennootschap”) voorheen handelend onder de naam Tandtechnisch
Laboratorium (T.T.L.) de Brug B.V.

29-08-2019
1

Statutair adres:
Balkbrug
Vestigingsadres:
Van Hemertstraat 9, 7707 BT te Balkbrug
Correspondentieadres:
Van Hemertstraat 9, 7707 BT te Balkbrug
KvK-nr: 56663668

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met het exploiteren van een tandtechnisch
laboratorium en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens

29-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 361.512,00

€ -158.302,00

€ 185.987,00

2018

€ 1.123.322,00

€ -26.274,00

€ 281.531,00

2017

€ 1.036.424,00

€ -53.812,00

€ 432.713,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2019 betreffen de periode 01 januari 2019 t/m 30 juni 2019.

29-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

29-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-08-2019
1

€ 112.364,99

19-12-2019
2

€ 113.551,06

24-04-2020
3

€ 67.947,02

28-10-2020
4

€ 67.947,02

22-02-2021
5

€ 68.121,99

02-06-2021
6

€ 68.121,99

04-10-2021
7

€ 68.121,99

31-12-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-7-2019

29-08-2019
1

t/m
15-8-2019
van
16-8-2019

19-12-2019
2

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

24-04-2020
3

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

28-10-2020
4

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

22-02-2021
5

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

02-06-2021
6

t/m
28-5-2021
van
29-5-2021

04-10-2021
7

t/m
26-9-2021
van
27-9-2021
t/m
29-12-2021

Bestede uren

31-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 42 min

2

82 uur 42 min

3

20 uur 30 min

4

8 uur 36 min

5

2 uur 0 min

6

2 uur 48 min

7

1 uur 30 min

8

1 uur 36 min

totaal

185 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

29-08-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap T.T.L De Brug B.V. .is op 13 december 2012 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 17 december 2012. De aandelen van
de vennootschap w orden sinds 4 oktober 2018 gehouden door de
vennootschap De Veluw e Investments XV B.V. statutair gevestigd te Ede. Het
bestuur van de vennootschap w ordt sinds die datum gevormd door de heer P.
de Jong. Op 16 juli 2019 is de statutaire naam gew ijzigd van T.T.L. De Brug B.V.
in Tand 2019 B.V.

29-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

29-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:

29-08-2019
1

- Een Zekerheid Combinatie Bedrijfsverzekering bij Nationale Nederlanden
(polis 21648389)
- Een Premium Auto Polis bij Turien & Co Assuradeuren (polis 30079104)
- Een Autoverzekering bij SAA (polis 560509263)
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking
tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven.
De curator is nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met
de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan Van Hemertstraat 9 te 7707 BT
Balkbrug.

29-08-2019
1

Verhuurder is: de vennootschap De Veluw e Investments XV B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 10 jaar eindigend op 3
oktober 2028.
De curator is in overleg met de verhuurder over een vroegtijdige beëindiging
van de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden. Komen partijen dar niet
uiterlijk 1 september as. niet uit, dan zal opzegging plaatsvinden.
Er is geen w aarborgsom aan de verhuurder betaald.
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd.

28-10-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in de omstandigheid dat een tw eetal w erknemers zich in februari 2019 heeft
ziekgemeld. Het betreft de voormalige eigenaar van het tandtechnisch
laboratorium en diens vriendin. Eerstgenoemde bezit grote vaktechnische
kennis en vaardigheden. Door zijn uitval is de omzet aanzienlijk lager
uitgevallen dan geraamd. Het bleek niet mogelijk om een vervanger te vinden.

29-08-2019
1

De halfjaarlijkse cijfers voor 2019 hebben het bestuur uiteindelijk doen
besluiten eigen aangifte van faillissement te doen.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

24-04-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

29-08-2019
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog 10
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

29-08-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-7-2019

10

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 25 juli 2019 opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechtercommissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op dinsdag 13
augustus 2019 een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden
w aarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet
bij w elke bijeenkomst ook een medew erker van het UW V aanw ezig is gew eest
om tekst en uitleg over de (administratieve) afw ikkeling van de
loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te
reiken en w eer in te nemen.

29-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

29-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

roerende zaken

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen
w elke hij door FDR & Associés B.V. heeft laten taxeren.

29-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor.

29-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-08-2019
1

Er hebben tal van met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

19-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erk portefeuille en enige voorraad aangetroffen.

29-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben tal van inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

29-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 133.217,30

€ 118.037,91

€ 133.217,30

€ 118.037,91

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het
totaal van de debiteurenvorderingen € 67.187,78 bedraagt.

29-08-2019
1

Op de vorderingen van de vennootschap rust geen pandrecht zodat een
boedelbijdrage niet aan de orde is.
Aan de hand van aanvullende stukken is gebleken dat per datum faillissement
het totaal van de debiteurenvorderingen € 133.217,30 bedraagt.

19-12-2019
2

Op de vorderingen van de vennootschap rust geen pandrecht zodat een
boedelbijdrage niet aan de orde is.
Het incassotraject w ordt voortgezet.
Het incassotraject w ordt voortgezet.

24-04-2020
3

Het incassotraject w ordt voortgezet.

28-10-2020
4

Het incassotraject w ordt voortgezet.

22-02-2021
5

Het incassotraject is gestaakt.

02-06-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.

29-08-2019
1

De curator heeft diverse met debiteurenincasso verbandhoudende
w erkzaamheden verricht.

19-12-2019
2

De curator heeft diverse met debiteurenincasso verbandhoudende
w erkzaamheden verricht.

24-04-2020
3

De curator heeft diverse met debiteurenincasso verbandhoudende
w erkzaamheden verricht.

28-10-2020
4

De curator heeft diverse met debiteurenincasso verbandhoudende
w erkzaamheden verricht.

22-02-2021
5

De curator heeft diverse met debiteurenincasso verbandhoudende
w erkzaamheden verricht.

02-06-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Bij de Rabobank w erd een zakelijke rekening aangehouden met IBAN NL30
RABO 0175 8722 52 met op faillissementsdatum een batig saldo van €
17.523,64.

29-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten:

29-08-2019
1

- een overeenkomst van operational lease met betrekking tot een Audi A5
Sportback 2.0 TFSO S-tronic Sport (PB-462-X) en een Volksw agen Golf VII 1.4
TSI PHEV 204 PK S
- een overeenkomst van financial lease met betrekking tot een Toyota Aygo 1.0
VVT-i x-play (GN-290-D) en een Volksw agen Caddy 1.6 TDI (VP-295-L).
De voertuigen zijn teruggenomen door de betreffende leasemaatschappijen.

24-04-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn geen hypotheekrechten
of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van de vennootschap
gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

29-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben enkele schuldeisers gebruik gemaakt.

29-08-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

29-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

29-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

29-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht en is daar
nog mee doende. Voortzetting van de bedrijfsactiviteiten op dezelfde locatie
blijkt niet mogelijk.

29-08-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, onderzoek mogelijkheden doorstart.

29-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap administratie aangetroffen.

29-08-2019

1
De boekhouding w ordt nader onderzocht.

28-10-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 22-11-2018 gedeponeerd.

29-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

29-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

29-08-2019
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. Dit onderzoek is afgerond.

24-04-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen.
Ja

29-08-2019
1

19-12-2019
2

Toelichting
De curator zal hier nader onderzoek op dit onderdeel verrichten.
Nee

24-04-2020
3

Toelichting
Dit onderzoek is in de afrondende fase.

Toelichting
De curator is het rapport van de externe deskundige aan het bestuderen en
zal zich beraden op eventuele vervolgacties.

Toelichting
De curator is het rapport van de externe deskundige aan het bestuderen en
zal zich beraden op eventuele vervolgacties.

7.6 Paulianeus handelen

04-10-2021
7

31-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

29-08-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

29-08-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
€ 54.237,87

29-08-2019
1

24-04-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft diverse vorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen
ingediend.

29-08-2019
1

€ 48.880,00

19-12-2019
2

€ 49.166,00

24-04-2020
3

€ 16.030,00

28-10-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden nog geen vorderingen ingediend.
€ 20.736,37

29-08-2019
1

24-04-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft diverse vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

29-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

29-08-2019
1

13

19-12-2019
2

16

24-04-2020
3

18

28-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.614,23

29-08-2019
1

€ 39.975,38

19-12-2019
2

€ 41.872,49

24-04-2020
3

€ 78.933,76

28-10-2020
4

€ 75.181,07

22-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

29-08-2019
1

De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

19-12-2019
2

De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

24-04-2020
3

Opnemen en bevestigen vorderingen.

28-10-2020
4

Opnemen en bevestigen vorderingen.

22-02-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in procedures. De punten 9.1 t/m 9.3 van dit
verslag zijn derhalve niet aan de orde.

29-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

29-08-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- verkoop activa/ doorstart;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

29-08-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- afw ikkeling verkoop activa/ doorstart;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

19-12-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

24-04-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid, afhandeling
lopende zaken.

28-10-2020
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid, afhandeling
lopende zaken.

22-02-2021
5

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid, afhandeling
lopende zaken.

02-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

29-08-2019
1

Nog niet bekend. Afhankelijk van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek.

28-10-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

31-12-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

