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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dovideq Medical BV

28-04-2020
1

Gegevens onderneming
KvK 52693031
Gevestigd in Holten
Kantooradres Keulenstraat 8G 7418 ET Deventer
w w w .dovideqmedical.com

28-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen en verkopen van apparatuur voor controle op geschiktheid voor
gebruik van medische instrumenten

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.177.825,00

€ -223.847,00

€ 548.214,00

2017

€ 686.773,00

€ -452.048,00

€ 581.622,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

28-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 42.520,79

28-04-2020
1

Toelichting
Rabo bank heeft een boedelkrediet ter beschikking gesteld van € 35k minus €
1k provisie voor de periode t/m 27.03.2020, ten behoeve van het voortzetten
van de activiteiten. Daarvan resteert na uitgaven t.b.v. de voortzetting van
activiteiten € 30.019,79. Niet alle kosten zijn evenw el al betaald.
Op het saldo strekt nog in mindering het salaris van de curator.
€ 50.981,22

29-07-2020
2

€ 50.981,22

25-08-2020
3

€ 6.436,38

21-12-2021
4

Toelichting
Dit is het saldo nadat het eerdere boedelsaldo w erd uitgekeerd in het kader
van de afw ikkeling van het faillissement via een opheffing, die te elfder ure
w erd afgebroken omdat aanvullend te gelde te maken actief w as
opgekomen.
Het tussentijds financieel verslag laat die uitdeling niet zien en geeft de
totalen.

Verslagperiode
van
12-2-2020

28-04-2020
1

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

29-07-2020
2

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020
t/m
25-8-2020

Bestede uren

25-08-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

111 uur 30 min

2

10 uur 35 min

3

3 uur 50 min

4

19 uur 55 min

totaal

145 uur 50 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen Dovideq w orden gehouden door een aantal investeringsfondsen
en (direct of indirect) leden van het management.
Bestuurder zijn MSDB Holding BV (de personal Holding van Menno de Braak) en
Christiaan Neeleman.
Dovideq heeft geen dochtermaatschappijen

28-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Procedure in HB bij Hof Arnhem/Leeuw arden van een KG vonnis d.d.
23.12.2019 RB Overijssel, met Dovideq als appellant.
Procedure is niet overgenomen door de curator.

28-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke pakket aansprakelijkheid, verzuim, personeel en schade. Alles
inmiddels beëindigd

28-04-2020
1

1.4 Huur
Dovideq huurt bedrijfsruimte Keulenstraat van REN BV. Huur is op 13.02.2020
opgezegd.
Dovideq huurt van fam. Ammi een appartement Diepenveensew eg 136B te
Deventer, als pied a terre voor bestuurder Neeleman (die in zuid Duitsland
w oont). Opgezegd tegen eind april 2020.

1.5 Oorzaak faillissement

28-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Er is nog geen volledig onderzoek gedaan. Op grond van de informatie tot nu
verkregen is daarover het volgende te zeggen.

28-04-2020
1

Dovideq heeft apparatuur ontw ikkeld voor controle op geschiktheid voor
gebruik van endoscopen, met name de Scopecontrol.
Ontw ikkeling en vermarkting heeft structureel meer geld en tijd gekost dan de
firma financieel kon hebben. Daardoor bestond al langere tijd een financieel en
commercieel penibele situatie.
Bij de ontw ikkeling van de Scopecontrol w erd samengew erkt met de firma
CastBasics (CB), voor de ontw ikkeling van de softw are. Met CB is een conflict
ontstaan over exclusiviteit van samenw erking, toen Dovideq het nieuw e
product Lightcontrol w ilde ontw ikkelen. In een KG vonnis van 23.12.2019 w erd
Dovideq - praktisch gesproken - verboden die ontw ikkeling te voltooien anders
dan met CastBasics als samenw erkingspartner.
Deze afbreking van w aar Dovideq mee bezig w as, in combinatie met het
gegeven dat er geen aanvullende financiering kon w orden aangetrokken via
bank of investeerders, maakte dat er geen reële vooruitzichten meer w aren
voor Dovideq.
Het faillissement is op eigen aangifte.
De bevindingen w eergegeven in verslag 1 zijn bevestigd. Die korte w eergave
kan ook volstaan voor het geven van informatie over de oorzaak van het
faillissement. Geen verder onderzoek noodzakelijk.

29-07-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

28-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

28-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-2-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, opzegging, contact UW V

28-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris en een auto
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Veiling via BVA is in gang gezet, maar moet nog plaatsvinden

28-04-2020
1

Veiling heeft goeddeels plaatsgevonden. Nog steeds w orden enkele stukken in
veiling gebracht en verkocht.

29-07-2020
2

Veiling is afgew ikkeld. Na verslag 2 zijn geen nieuw e inkomsten meer
gegenereerd

25-08-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Fiscus heeft vorderingen voor een hoger bedrag dan de verw achte opbrengst
van de bodemzaken.

28-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en veiling via BVA

28-04-2020
1

Veiling BVA

29-07-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kleine onderdelen voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Dovideq liet elders produceren, op bestelling. Bij Dovideq is maar een klein
aantal van de apparaten uit haar gamma aanw ezig als voorraad, ook nog in
verschillende stadia van gereedheid.
Een deel van deze zaken is meegenomen in de overname door Convergence
(zie 6 hierna). Voor een ander deel is een belangstellende maar die transactie
moet nog w orden afgerond.

28-04-2020
1

De voorraad Doviscan is apart verkocht. Dat is afgew ikkeld.

29-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, pogingen verkoop, taxatie en veiling via BVA

28-04-2020
1

Verkoop Doviscan

29-07-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

vordering w egens OD op CastBasics BV

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De verkoop van deze onderdelen heeft plaatsgevonden in het kader van de
transactie met Convergence. Zie 6 hierna

28-04-2020
1

In het arrest d.d. 09.02.2022 heeft het Hof AL het vonnis in KG d.d.
23.12.2019 vernietigd, dreiging van tenuitvoerlegging van w elk vonnis door
w ederpartij CastBasics BV voor de directie van Dovideq Medical BV aanleiding
is gew eest om het faillissement aan te vragen.
Het arrest verkreeg kracht van gew ijsde.
Ten uitvoerlegging van een vonnis in KG doet men als procespartij voor eigen
rekening en risico en geschiedde zonder grond indien dat vonnis in hoger
beroep w ordt vernietigd.
De vernietiging biedt aldus grondslag voor een actie w egens OD jegens
CastBasics BV. Die vordering is, in afstemming met de pandhouder Rabobank,
verkocht aan Mirus International BV, voor een bedrag van € 3k.

21-12-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, pogingen verkoop, taxatie

28-04-2020
1

Positiebepaling ter zake van en verkoop van, de vordering w egens OD zoals
uiteengezet in 3.8.

21-12-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Aanvullend is een post proceskosten ad €
3.536,38 opgekomen na het arrest d.d.
09.02.2021

€ 62.200,38

€ 3.536,38

totaal

€ 62.200,38

€ 3.536,38

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren bestaan voor het overgrote deel uit vooruitbetalingen w aarbij
geen levering/prestatie meer zal volgen door Dovideq.
Of enige betaling valt te verw achten moet nog w orden nagegaan.
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank

28-04-2020
1

Met Rabobank is geconstateerd dat er geen te innen debiteuren zijn.

29-07-2020
2

In het arrest van het Hof AL d.d. 09.02.2021 is CastBasics BV in de kosten
veroordeeld ad € 3.536,38. Dit bedrag is geëind en betaald.

21-12-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, contacten pandhouder Rabobank

28-04-2020
1

Contacten pandhouder debiteuren

29-07-2020
2

Inning proceskostenveroordeling

21-12-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 280.000,00

5.2 Leasecontracten

28-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Auto en koffiemachine. Zijn teruggenomen. Indien financial lease zal een
afrekening w orden gevraagd.

28-04-2020
1

idem verslag 1

29-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Borgtochten management, verpanding debiteuren, inventaris, bedrijfsuitrusting
en octrooien.

28-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabo als pandhouder

28-04-2020
1

Er is volledig afgerekend met Rabo als separatist

29-07-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

28-04-2020
1

5.6 Retentierechten
W at betreft het product in ontw ikkeling en het cloudplatform valt rekening te
houden met de positie van schuldeisers daarbij betrokken die retentie kunnen
uitoefenen.

28-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

28-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.162,63

29-07-2020
2

Toelichting
Boedelbijdrage inventaris en octrooien

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, contact Rabobank

28-04-2020
1

afw ikkeling met Rabobank

29-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn voortgezet tot en met 27.04.2020, de afloopdatum van de
opzegtermijn van het personeel, met ondersteuning van een boedelkrediet
van Rabobank. Het doel w as een doorstart mogelijk te maken.
Per 27.04.2020 zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd.

28-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De uitgaven zijn verantw oord in het financieel verslag. Er zijn geen inkomsten.

28-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afstemming met Rabo, UW V, Rb.

28-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is uitgebreid gesproken met meerdere, ook buitenlandse partijen.
Tijdens de periode van voortzetting kon geen doorstart w orden gerealiseerd,
mede door de ingetreden Corona crisis.
Daarna is toch nog een transactie tot stand gekomen, met Convergence die
een belangrijk deel van de activiteiten van Dovideq zal voortzetten.

6.5 Verantwoording

28-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Door allerlei omstandigheden w as een doorstart/voortzetting van activiteiten
van Dovideq van meet af aan geen gemakkelijke klus. Er moest rekening
gehouden w orden met posities van een groot aantal derden die rechten of
vorderingen hebben en eisen konden stellen of zelfs blokkades opw erpen.
Toen de inpakt van de Coronacrisis zich ook nog deed voelen, leken de kansen
verkeken.
Tw ee extra problemen vormden (i) de taxen voor de octrooien die in mei
moesten w orden betaald, op straffe van verval en (ii) de continuiteit van het
cloudplatform dat essentieel is voor de dienstverlening aan bestaande klanten.
Rabobank w ilde daarvoor geen geld meer ter beschikking stellen. De kosten
zelf betalen uit de beschikbare middelen zou een niet goed te verantw oorden
gok inhouden, gezien de onzekerheden omtrent enige toekomstig te realiseren
opbrengst.
Toen louter verkoop van de octrooien alleen nog aan de orde leek, kw am er
toch nog een signaal dat bepaalde partijen interesse hadden in voortzetting
van de activiteiten, mits op zeer korte termijn te realiseren en tegen een sterk
aangepaste prijs.
Met een van deze partijen, Convergence, is vervolgens een transactie gedaan,
tegen een bedrag dat de dw angpositie en de sterk verminderde vooruitzichten
reflecteert.

28-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 12.501,00

28-04-2020
1

Toelichting
Zie 6.5.
Verkocht zijn: octrooien, beschikbare info over bestaande producten, een
product in staat van ontw ikkeling, het cloudplatform, enige voorraadartikelen,
klantinfo etc. en de debiteuren voor zover verbandhoudend met de
clouddienstverlening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Moet nog w orden bepaald
€ 1.162,63

28-04-2020
1

29-07-2020
2

Toelichting
Zie 5.8

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen verkoop memo, onderhandelingen met verschillende geïnteresseerde
partijen, transactie Convergence

28-04-2020
1

Afw ikkeling met Rabo en met koper

29-07-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
voldaan

28-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018 is gedeponeerd

28-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
samenstelling

28-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht, maar meer dan 5 jaar geleden.

28-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

25-08-2020
3

Toelichting
De oorzaak van het faillissement geeft geen aanleiding te denken dat er
sprake is van handelen of nalaten van het bestuur dat als kennelijk
onbehoorlijk bestuur kan w orden aangemerkt.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-04-2020
1

Toelichting
Geen aanw ijzingen voor Paulianeus handelen maar nog niet goed onderzocht
In onderzoek

29-07-2020
2

Toelichting
Idem verslag 1. Geen andere aanw ijzingen in de tussentijd. Zal nog een kort
onderzoek doen.
Nee
Toelichting
Aan de hand van de bankafschriften nader gecontroleerd of er in het jaar voor
het faillissement transacties of onttrekkingen zijn gew eest die in aanmerking
komen voor vernietiging. Dat is niet het geval.
Overigens w aren er al geen aanw ijzingen van dien aard.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-08-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.6

29-07-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Oppervlakkige controle bankafschriften 1 jaar voor faillissement

28-04-2020
1

Bankafschriften in de periode van 1 jaar voor faillissement nauw keurig bekeken
en indien nodig gelegd naast andere beschikbare administratieve gegevens.

25-08-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Rabo: boedelkrediet ad € 35k
Huur na faillissement
UW V

Toelichting
UW V € 46.787,49 Ingediend bij brief van 06.08.2020

28-04-2020
1

25-08-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend

28-04-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend
€ 28.525,29

28-04-2020
1

25-08-2020
3

Toelichting
Ingediend bij brief van 06.08.2020

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

28-04-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 347.089,00

28-04-2020
1

Toelichting
Zie lijsten in bijlage.
De crediteurenlijst van Dovideq zelf w as accuraat en kan w orden
overgenomen.
Aanvullend is er de lijst met opgave van leningen van investeerders e.d.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

28-04-2020
1

Nog niet bekend

29-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken indieningen

28-04-2020
1

Aanschrijven en verw erken indieningen

29-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
CastBasics

28-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Hoger beroep KG vonnis Rb Overijssel 23.12.2019

28-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Procedure stond voor MvA van CastBasics.

28-04-2020
1

De curator heeft de hoger beroep procedure niet overgenomen.
In deze hoger beroep procedure is arrest gew ezen op 09.02.2021 w aarin het
vonnis in KG w erd vernietigd.

21-12-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Inzien processtukken, beoordeling merites hoger beroep, corr inzake
overneming

28-04-2020
1

Beoordeling gevolgen arrest 09.02.2021

21-12-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Via andere kanalen met de Rb gecommuniceerd

28-04-2020
1

Idem verslag 1

29-07-2020
2

Te gelde maken van activa is voltooid. Onderzoeken inzake rechtmatigheid zijn
gedaan en geven geen aanleiding tot stappen jegens het bestuur of derden.
Het faillissement kan richting afw ikkeling w orden geleid. Dat zal zijn: een
opheffing w egens de toestand van de boedel.

25-08-2020
3

Te gelde maken van de aanvullend opgekomen activa is voltooid.
De eerdere geïnitieerde opheffing is te elfder ure niet doorgezet, omdat
aanvullende activa opkw amen.
Het faillissement kan nu w eer richting afw ikkeling w orden geleid. Dat zal zijn:
een opheffing w egens de toestand van de boedel.

21-12-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend

28-04-2020
1

Niet bekend

29-07-2020
2

Als dit verslag geen vragen oproept bij de RC, zal de afw ikkeling in gang
w orden gezet.
De datum voor het volgende verslag in 10.3 is pro forma.

25-08-2020
3

Als dit verslag geen vragen oproept bij de RC, zal de afw ikkeling in gang
w orden gezet.
De datum voor het volgende verslag in 10.3 is pro forma.

21-12-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-3-2022

21-12-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Geen

28-04-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

