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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tand 2020 B.V. voorheen genaamd Oldenzaals Tandtechnisch Laboratorium
B.V.

12-05-2020
1

Gegevens onderneming
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 06045837, gevestigd en kantoorhoudend aan de Berkstraat 89 te
(7572 CA) Oldenzaal, met nevenvestiging aan de Kranebittenbaan 5 te (3045
AP) Rotterdam.

12-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Tandtechnisch Laboratorium

12-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 992.439,00

€ -5.902,00

€ 397.887,00

2019

€ 1.289.397,00

€ -177.748,00

€ 499.777,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

12-05-2020
1

Toelichting
Op de vestiging in Oldenzaal w aren 17 w erknemers w erkzaam en op de
vestiging in Rotterdam 8.

Boedelsaldo
€ 109.777,27

12-05-2020
1

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt € 48.400,21. Het saldo van de
beide bedrijfsrekeningen bedraagt € 61.377,06. De tw ee bedrijfsrekeningen
zijn in stand gelaten ten behoeve van de debiteurenincasso. Nu deze
nagenoeg afgerond is zal de Rabobank deze rekeningen opheffen na
overboeking van de saldi naar de faillissementsrekening.
€ 104.417,12

14-10-2020
2

Toelichting
Dit betreft het gezamenlijke saldo van de boedelrekening en de beide
bedrijfsrekeningen. Aan de Rabobank is verzocht om de saldi van de
bedrijfsrekeningen over te maken naar de boedelrekening en de rekeningen
op te heffen.
€ 123.345,30

04-05-2021
4

€ 123.345,30

05-08-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-2-2020

12-05-2020
1

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

14-10-2020
2

t/m
12-8-2020
van
16-1-2021

04-05-2021
4

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

05-08-2021
5

t/m
31-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

123 uur 0 min

2

35 uur 42 min

3

10 uur 30 min

4

10 uur 24 min

5

2 uur 0 min

6

3 uur 42 min

totaal

185 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oldenzaals Tandtechnisch Laboratorium B.V. is in 1980 opgericht. Op 1
november 2018 heeft de oprichter de aandelen van de besloten vennootschap
verkocht. Enig aandeelhouder en bestuurder is sindsdien De Veluw e
Investments XV B.V., w aarvan enig aandeelhouder en bestuurder is Skogs
International B.V., w aarvan de bestuurder is Pefin Holding B.V., w aarvan de
bestuurder is de heer Petrus de Jong.

12-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

12-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De volgende verzekeringen zijn aangetroffen:
- autoverzekeringen voor de bedrijfsauto's
- inventarisverzekering
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- rechtsbijstandverzekering

12-05-2020
1

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

14-10-2020
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte in Oldenzaal w ordt gehuurd van O.T.L. Beheer B.V. de
huurprijs bedraagt € 3.000,00 per maand (ex BTW ). Verhuurder heeft de huur
opgezegd tegen 3 juli 2020.
De bedrijfsruimte in Rotterdam w erd eveneens gehuurd. Omdat er in
Rotterdam een doorstart heeft plaatsgevonden is de huur per 1 maart 2020
overgenomen door de doorstartende partij.

12-05-2020
1

De bedrijfsruimte in Oldenzaal is op 7 juli 2020 leeg en bezemschoon
opgeleverd aan de verhuurder. De huur over de maanden april, mei en juni
2020 is opgenomen als boedelschuld.

14-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder is de exploitatie van de onderneming vanaf
het begin verlieslatend gew eest. Om die reden is het eigen vermogen
substantieel afgenomen en is er een gebrek aan liquiditeiten ontstaan. Gevolg
hiervan is de vennootschap haar betalingsverplichtingen in de nabije toekomst
niet meer zou kunnen nakomen. Om die reden is er eigen aangifte tot
faillissement gedaan.

12-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

12-05-2020
1

Toelichting
Er w aren 17 w erknemers in Oldenzaal w erkzaam en 8 in Rotterdam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

12-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-3-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, toestemming RC, ontslagbrieven, contacten UW V,
informatiebijeenkomsten met UW V en personeel zow el in Oldenzaal als in
Rotterdam.

12-05-2020
1

Het UW V heeft zijn vorderingen inzake de overname van de
loonbetalingsverplichtingen bij curator ingediend.

14-10-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De bedrijfsgebouw en in Oldenzaal en
Rotterdam w erden gehuurd.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris Oldenzaal

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor beide vestigingen is geprobeerd om een doorstart te realiseren. In
Rotterdam is dit gelukt (zie hoofdstuk 6). In Oldenzaal is dit niet gelukt. Hier is
de bedrijfsinventaris en het w agenpark verkocht aan de hoogste bieder voor €
24.200,00 inclusief Btw (€ 20.000,00 ex Btw ). Het bedrijfspand daar zal door
de koper voor 1 juli 2020 leeg en bezemschoon w orden opgeleverd.

12-05-2020
1

Het bedrijfspand in Oldenzaal is door de koper va de bedrijfsinventaris leeg en
schoon achtergelaten. Curator heeft het pand op 7 juli 2020 opgeleverd aan
de verhuurder.

14-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van bodemvoorrecht.

12-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd. Omdat een doorstart in Oldenzaal niet
mogelijk bleek is besloten om de bedrijfsmiddelen te verkopen aan de hoogste
bieder. Er is een bid book opgesteld voor de (mogelijk) geïnteresseerde
partijen en een kijkdag georganiseerd. Er is een koopovereenkomst opgesteld
en ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris. Na ontvangst van
de kooppenningen is de sleutel van het bedrijfspand overgedragen aan de
koper.

12-05-2020
1

De koper van de bedrijfsmiddelen heeft het bedrijfspand leeg en bezemschoon
achtergelaten.

14-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is onderzoek gedaan naar (de w aarde van) het onderhanden w erk. De
aanw ezige voorraden zijn samen met de bedrijfsmiddelen verkocht.

12-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

12-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Volgens de administratie bedroeg de totale
debiteurenportefeuille per
faillissementsdatum 49.144,33. Na datum
faillissement is een aantal w erkzaamheden
nog nagefactureerd.

€ 54.971,92

€ 54.971,92

totaal

€ 54.971,92

€ 54.971,92

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenincasso verloopt voorspoedig. De opdrachtgevers zijn
tandartsen. Er zijn nagenoeg geen klachten over het afgeleverde w erk. Ten
behoeve van de debiteurenincasso zijn de bedrijfsrekeningen van de beide
vestigingen vooralsnog aangehouden.

12-05-2020
1

Uiteindelijk is in totaal een bedrag van € 49.415,64 van de debiteuren
ontvangen.

14-10-2020
2

Het totaal van de debiteurenbetalingen bedraagt 54.971,92

05-02-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren en controle van de betalingen.

12-05-2020
1

Communicatie met debiteuren en ontvangsten betalingen. In deze
verslagperiode zijn de betalingen per individuele debiteur gecontroleerd.

14-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van banken. Er zijn tw ee bedrijfsrekeningen
aangetroffen met elk een positief saldo per datum faillissement:
NL92 RABO 0179 1254 86 (Oldenzaal) met een positief saldo van € 19.881,32
NL 25 RABO 0345 2920 57 (Rotterdam) met een positief saldo van € 453,70

12-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De beide bedrijfsrekeningen zijn in stand gelaten met het oog op nog te
ontvangen betalingen van debiteuren. Inmiddels is aan de bank verzocht om
de saldi over te maken naar de boedelrekening en de bedrijfsrekeningen op te
heffen.

Toelichting vordering van bank(en)
De beide bedrijfsrekeningen zijn opgeheven en het saldo is ontvangen op de
boedelrekening.

14-10-2020
2

05-02-2021
3

5.2 Leasecontracten
Tw ee lease-auto's (full operational lease) zijn teruggenomen door de
leasemaatschappij. Een aantal 3-D printers, freesmachines en scanners +
toebehoren w erden gehuurd en zijn aan de eigenaar teruggegeven.

12-05-2020
1

Er heeft zich nog een financieringsmaatschappij gemeld inzake de lease van
een aantal apparaten die in Rotterdam in opslag staan. Deze leaseapparaten
zullen in overleg met de nieuw e eigenaar van de vestiging in Rotterdam
w orden teruggehaald door de financieringsmaatschappij.

14-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden.

12-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een hoeveelheid onaangebroken sets met tanden en kiezen zijn
teruggenomen door de leverancier Memodent. Hiervoor is een creditnota
ontvangen.

12-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In kaart brengen lease-overeenkomsten en eigendomsvoorbehoud; uitleveren
eigendommen derden.

12-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
-

12-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
-

12-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

12-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een derde partij heeft een doorstart gemaakt met de vestiging in Rotterdam.
De huur en een aantal duurovereenkomsten zijn overgenomen per 1 maart
2020. Aan 7 w erknemers is een arbeidsovereenkomst aangeboden.

12-05-2020
1

6.5 Verantwoording
De activa zijn door curator aan diverse partijen aangeboden. Er bleef
uiteindelijk maar één kandidaat over voor een doorstart. De bieding w as
marktconform en er w aren geen hogere en meer personeel omvattende
biedingen. De rechter commissaris heeft toestemming verleend voor de
transactie.

12-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 21.702,21
Toelichting
De opbrengst kan als volgt gespecificeerd w orden:
- koop roerende zaken
€ 11.000,00
- koop immateriële activa
€ 5.250,00
- vergoeding ivm w aarborgsom huur € 5.452,21

12-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie en taxatie activa, onderhandeling diverse partijen, opstellen
koopovereenkomst en vragen toestemming rechter-commissaris,
w erkzaamheden feitelijke levering.

12-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is in het bezit gesteld van de curator. Deze maakt op het
eerste gezicht een verzorgde indruk en zal nader w orden onderzocht.

12-05-2020
1

De boekhouding w ordt nader onderzocht.

14-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt nader onderzocht.

12-05-2020
1

Aan de deponeringsplicht is voldaan.

14-10-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nader te w orden onderzocht.
Nee
Toelichting
Er is vooralsnog niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

12-05-2020
1

14-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-05-2020
1

Nee

14-10-2020
2

Toelichting
Er is vooralsnog niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar verw achting kan het onderzoek in de komende verslagperiode afgerond
w orden.

04-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is veiliggesteld en globaal doorgelicht met behulp van een
externe deskundige. De oorzaken van het faillissement zijn besproken met
bestuurder en andere betrokkenen.

12-05-2020
1

Curator zal de omstandigheden w aaronder de overname van de vennootschap
in 2018 plaatsvond nader onderzoeken alsmede de investeringen die door de
huidige aandeelhouder zijn gedaan.

14-10-2020
2

Dit onderdeel is in de afrondende fase.

05-02-2021
3

De curator is in afw achting van het rapport van de extern deskundige.

05-08-2021
5

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

01-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.000,00

12-05-2020
1

Toelichting
De huur van het bedrijfspand in Oldenzaal ( € 3.000,00 per maand ex btw ) is
boedelschuld. Daarnaast valt een aanzienlijke vordering van het UW V te
verw achten inzake de loondoorbetaling over de opzegtermijn.
€ 130.853,02
Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van € 119.963,02.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-10-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46,00

12-05-2020
1

Toelichting
Deze vordering betreft Motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 50.036,85

12-05-2020
1

14-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vorering ingediend van € 50.036,85.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Naast de Belastingdienst zijn er vooralsnog geen andere preferente
schuldeisers.

Toelichting
Belastingdienst en UW V zijn tot op heden de enige preferente schuldeisers.

12-05-2020
1

14-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

12-05-2020
1

Toelichting
Alle bekende schuldeisers zijn aangeschreven.
21

05-02-2021
3

22

04-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.433,50

12-05-2020
1

€ 111.250,19

14-10-2020
2

€ 113.932,15

05-02-2021
3

€ 114.766,04

04-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen en aanschrijven crediteuren. Opnemen en bevestigen
vorderingen.

12-05-2020
1

Opnemen en bevestigen vorderingen.

14-10-2020
2

Opnemen en bevestigen vorderingen.

05-02-2021
3

Zie nummer 7.8 van dit verslag. Als er geen bijzonderheden uit dit onderzoek
voortvloeien is dit het laatste onderdeel dat dient te w orden afgew ikkeld.
Opnemen en bevestigen vorderingen.

04-05-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder inventariseren crediteuren, debiteurenincasso afronden, opleveren
bedrijfspand in Oldenzaal, opheffen bedrijfsrekeningen, rechtmatigheid.

12-05-2020
1

Nader onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid, afhandeling
lopende zaken.

14-10-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-05-2020
1

Nog niet bekend. Afhankelijk van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek.

14-10-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-11-2021
6

