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Algemene gegevens
Naam onderneming
HC@Home B.V.

25-08-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is gevestigd te (8025 AZ) Zw olle, aan de Dokter Stoltew eg 68.
Het internetadres van gefailleerde is w w w .hcathome.com.

25-08-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming zijn blijkens het uittreksel van de Kamer
van Koophandel de navolgende: "Samenw erkingsorganen op het gebied van
gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten".
Gefailleerde heeft een platform ontw ikkeld met een app. Met behulp van dit
systeem kunnen patiënten thuis bloeddruk, gew icht, zuurstofgehalte, hartslag
en activiteiten meten. Het HC@Home systeem kan met w isselende
instrumenten, afhankelijk van de vraag, w orden ingezet in het kader van een
behandeling. De meetapparatuur stuurt de metingen automatisch en beveiligd
door naar de behandelaar van de patiënt. W anneer nodig neemt de
behandelaar contact met de patiënt op om bijvoorbeeld de behandeling aan te
passen of andere zaken door te spreken.

Financiële gegevens

25-08-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 514.854,00

€ 14.899,00

€ 941.126,00

2019

€ 253.569,00

€ -175.546,00

€ 212.400,00

2018

€ 132.085,00

€ -264.102,00

€ 135.846,00

2021

€ 135.360,00

€ -535,02

€ 583.520,68

Toelichting financiële gegevens
De w eergegeven omzet betreft de netto-omzet.
Het w eergegeven resultaat betreft het resultaat na belastingen.
De jaarcijfers 2020 betreffen de concept-jaarcijfers die door de accountant van
gefailleerde zijn opgesteld.
De jaarcijfers 2021 blijken uit de administratie en betreffende cijfers over de
periode van 1 januari 2021 tot datum faillissement.

25-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

25-08-2021
1

Toelichting
In 2021 w aren 6 personen w erkzaam gefailleerde.
Uit de jaarstukken blijkt niet hoeveel personen w erkzaam w aren in 2020.
In 2018 en 2019 w aren er 4 personen w erkzaam.

Boedelsaldo
€ 2.736,20

25-08-2021
1

Toelichting
Het verkoopproces is nog niet afgerond.

€ 98.113,50

23-11-2021
2

€ 81.688,36

08-03-2022
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-7-2021

25-08-2021
1

t/m
25-8-2021
van
26-8-2021

23-11-2021
2

t/m
23-11-2021
van
24-11-2021

08-03-2022
3

t/m
8-3-2022
van
9-3-2022

08-06-2022
4

t/m
8-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 18 min

2

78 uur 54 min

3

2 uur 36 min

4

4 uur 48 min

totaal

148 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
W aardering activa. Gesprekken met register valuator, Het benaderen van
partijen ivm verkoop platform, gesprekken met geïnteresseerden en
belanghebbenden bij de softw are, overleg met Rabobank als pandhouder,
overleg met het bestuur van gefailleerde.

25-08-2021
1

De curator heeft in de afgelopen periode zich bezig gehouden met de verkoop
en overdracht van de (im)materiële activa van gefailleerde en met onderzoek
van de administratie.

23-11-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar
de geldstromen en leningen van gefailleerde aan Mobihealth en daarover
inlichtingen ingew onnen.
Daarnaast is gesproken over het gebruik van de naam Mobihealth door een
derde. De curator heeft meegedeeld aan de derde dat deze geen gebruik kan
maken van de handelsnaam Mobihealth, aangezien de handelsnaam niet los
van de onderneming kan w orden overgedragen. Gefailleerde is enig
aandeelhouder van Mobihealth.

08-03-2022
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft gesproken met de
bestuurder.

08-06-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
HC@Home is enig aandeelhouder van MobiHealth B.V. (kvk-nr. 08159740).
Bestuurder is mevrouw W .P. Koch.

25-08-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

25-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
De volgende verzekeringspolissen zijn aangetroffen:
inventarisverzekering;
Cyberverzekering;
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (algemene en medische
aansprakelijkheid, w erkgeversaansprakelijkheid verkeer, goed
w erkgeverschap en milieuaansprakelijkheid);
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
De premies zijn voldaan. In verband met de voortzetting van de onderneming
zijn de overeenkomsten nog niet opgezegd.

1.4 Huur

25-08-2021
1

1.4 Huur
Het kantoorpand van gefailleerde aan de Dokter Stoltew eg 68 w ordt gehuurd.
Bij brief van 14 juli 2021 is de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

25-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Tussen gefailleerde en Isala is op 1 oktober 2016 een overeenkomst gesloten
die ziet op het leveren van diensten door gefailleerde aan Isala. Dit betreft het
gebruik van het platform en de app aan Isala. In oktober 2020 is door
gefailleerde geconstateerd dat Isala over 2020 te veel heeft vooruitbetaald
voor de diensten die gefailleerde heeft geleverd. Het betreft in totaal een
bedrag van € 167.647,53 (exclusief btw ). In januari 2021 heeft Isala de
overeenkomst met gefailleerde opgezegd. Isala w as de grootste afnemer van
de diensten van gefailleerde. Gefailleerde w as niet in staat om het voormelde
bedrag (in termijnen) terug te betalen aan Isala. Om deze reden heeft Isala
het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

25-08-2021
1

Mobihealth is een 100% dochtermaatschappij van gefailleerde. De omzet van
Mobihealth over de periode 2017 - 2019 w as gering en de kosten w aren hoger
dan de gerealiseerde omzet. Mobihealth w erd vrijw el volledig gefinancierd door
gefailleerde. In 2020 heeft Mobihealth haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Deze
zijn vervolgens voortgezet door gefailleerde. Per ultimo 2019 bedroeg de
vordering van gefailleerde op Mobihealth € 438.749,--. In 2020 is deze
vordering verder opgelopen. Mobihealth kon gelet op haar negatieve
vermogen en negatieve resultaten de schuld aan gefailleerde niet aflossen.
Het resultaat van gefailleerde w as over de periode 2017 - 2019 eveneens
negatief. De leningen aan Mobihealth zijn door gefailleerde (mede)
gefinancierd met vreemd vermogen (onderhandse leningen met
aandeelhouders en bank). Uit de conceptjaarrekening 2020 van gefailleerde
blijkt dat ultimo 2020 de schuld uit hoofde van leningen en kredieten van
gefailleerde aan de bank € 147.864,-- bedroeg en aan derden
(aandeelhouders) € 349.719,--.
In 2020 zijn de digitale platforms van Mobihealth verkocht aan gefailleerde
voor het bedrag van € 500.000,--. De koopsom is verrekend met de
vorderingen die gefailleerde heeft op HC@Home. Het verstrekken van de
leningen aan Mobihealth, terw ijl geen aflossing daarop heeft plaatsgevonden
middels betalingen, is naar mening van de curator een belangrijke oorzaak van
het faillissement.

23-11-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

25-08-2021
1

Toelichting
De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris
ex artikel 40 Fw beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

25-08-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-7-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanvraag ontslag + aanzegging. Beantw oorden van vragen van personeel ivm
ontslag.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

25-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

hartslag- en bloeddrukmeters, smartphones en
enkele computers

€ 22.000,00

€ 2.200,00

totaal

€ 22.000,00

€ 2.200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De hartslag en bloeddrukmeters zijn nog niet verkocht. Een eventuele koper
van het digitale platform zal mogelijk ook belangstelling hebben voor deze
meetapparatuur.

25-08-2021
1

De hartslag- en bloeddrukmeters zijn verkocht aan de stichting die de
bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet.

23-11-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Naar verw achting heeft de fiscus een bodemvoorrecht in verband met
eventuele vooraftrek BTW en loonheffing over de laatste periode. De fiscus
heeft echter nog geen vordering ingediend.

25-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met Rabobank (pandhouder) en onderzoek aankoopw aarde ivm
w aardering.

25-08-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

25-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

immateriële activa

€ 120.000,00

€ 0,00

totaal

€ 120.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Het kantoorpand w ordt gemeubileerd verhuurd, zodat naast de hartslag en
bloeddrukmeters, smartphones en enkele computers geen overige activa
aanw ezig is.

25-08-2021
1

Gefailleerde w as auteursrechthebbende van tw ee digitale platforms. De
curator heeft deze platforms verkocht aan de stichting die de bedrijfsvoering
van gefailleerde heeft voortgezet. Deze immateriële activa is niet verpand.

23-11-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkooponderhandelingen met verschillende partijen.

23-11-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

debiteuren per 13 juli 2021 volgens de
administratie

€ 104.136,46

€ 7.569,76

€ 756,98

totaal

€ 104.136,46

€ 7.569,76

€ 756,98

Toelichting debiteuren
De grootste debiteur is de aanvrager van het faillissement. De vordering op
deze debiteur bedraagt volgens de administratie € 69.786,46. De aanvrager
van het faillissement heeft echter een vordering die de vordering van
gefailleerde op de aanvrager overtreft. De voormelde opbrengst is mede
gebaseerd op het mutatieoverzicht van 23 juli 2021 van de bank. De curator
heeft nog geen nieuw mutatieoverzicht ontvangen.

25-08-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afspraken met pandhouder over inning van de debiteuren en het aanschrijven
van de debiteuren.

25-08-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 170.889,94
Toelichting vordering van bank(en)

25-08-2021
1

Restant hoofdsom lening: € 24.994,00
Krediet in rekening-courant: € 145.895,94.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

25-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De door gefailleerde gestelde zekerheid aan Rabobank bestaat uit verpanding
van:

25-08-2021
1

alle huidige en toekomstige inventaris;
alle huidige en toekomstige voorraden;
alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen met alle rechten en
zekerheden die samenhangen met deze rechten/vorderingen, w aaronder
ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten;
alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen die (rechts)personen op
elkaar hebben;

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

25-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

25-08-2021
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

25-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

25-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Overeengekomen is een vergoeding van 10% van de verkoopopbrengst van
de activa en de geïnde debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-08-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met Rabobank over verkoop activa en inning debiteuren.

25-08-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement tot heden heeft de curator de onderneming met
goedkeuring van de rechter-commissaris voortgezet.

25-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode van voortzetting bedraagt de omzet naar verw achting circa €
12.500,-- per maand.
De kosten van voortzetting bedragen tot heden circa € 3.048,19 (excl. btw ).
(w erkzaamheden die zijn verricht in opdracht ad. 2987,12 (excl. btw ) en inkoop
printpapier etc. ad € 61,07 (exclusief btw )).

25-08-2021
1

Tot op heden heeft de curator ontvangen een bedrag van € 7.506,85.

23-11-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met bestuurder en w erknemers over verschillende onderw erpen die
verband houden met de w erkzaamheden.

25-08-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is nog in gesprek met potentiële kopers. In een volgend verslag zal
hier nader op w orden ingegaan.

25-08-2021
1

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten verkocht aan Stichting Health Cam
Institute. Deze Stichting heeft de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
voortgezet.

23-11-2021
2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting

25-08-2021
1

Nog niet bekend.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

25-08-2021
1

De boedelbijdrage bedraagt 10% van de verkoopopbrengst van de activa
(bloeddruk- en hartslagmeters). Deze zijn nog niet verkocht.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan30 naar de boekhoudplicht.

25-08-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 24 september 2020;
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 12 december 2019;
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 29 november 2018.

25-08-2021
1

De jaarrekeningen zijn dus tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

25-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht op 2 december 2014. Bestuurders zijn dus niet
aansprakelijk indien niet aan de aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-08-2021
1

De curator heeft nog geen onderzoek verricht in het kader van de
rechtmatigheid.

Toelichting

23-11-2021
2

De curator zal nader onderzoek doen naar de financieringen die door
gefailleerde aan Mobihealth zijn verstrekt (zie hiervoor onder Inventarisatie oorzaak van het faillissement).

Toelichting

08-03-2022
3

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de geldstromen, leningen en
verdere achtergronden van het faillissement en daarover inlichtingen
ingew onnen.

Toelichting

08-06-2022
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesproken met de
bestuurder en daarna het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. Uit
het onderzoek zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gekomen op
grond w aarvan kan w orden vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

25-08-2021
1

De curator heeft nog geen onderzoek naar eventueel paulianeus handelen
verricht.

Toelichting
De curator heeft niet vastgesteld dat sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

08-03-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft met name zijn onderzoek gericht op de vorderingen van
gefailleerde op Mobihealth B.V. en daarmee samenhangend de leningen die
gefailleerde daarvoor heeft afgesloten en de verrekening van deze
vorderingen door middel van de overdracht van de digitale platforms van
Mobihealth B.V. aan gefailleerde. Ten gevolge van de deelname aan een
Europees subsidieproject diende de bedrijfsvoering van gefailleerde te
w orden gecontinueerd in HC@Home, w aarbij gefailleerde afhankelijk w as van
de digitale platforms van Mobihealth B.V. Het w as niet mogelijk om de
bedrijfsvoering van gefailleerde anders in te richten, zonder de Europese
projecten te schaden en de subsidie-inkomsten te verliezen.

08-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesproken met de
bestuurder. De bestuurder heeft de vragen van de curator gemotiveerd en
daarmee afdoende beantw oord. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

08-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.263,28

25-08-2021
1

Toelichting
Kosten voortzetting.

€ 36.522,26

08-03-2022
3

Toelichting
UW V: € 29.258,98

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.322,72

08-03-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.500,00
Toelichting
Aanvrager faillissement.

23-11-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

25-08-2021
1

9

23-11-2021
2

10

08-03-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 192.348,19

25-08-2021
1

€ 411.769,04

23-11-2021
2

€ 379.717,50

08-03-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal het verkooptraject w orden afgerond. De curator zal
het rechtmatigheidsonderzoek starten.

25-08-2021
1

De curator zal verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en
daarmee samenhangend de rechtmatigheid.

23-11-2021
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden.

08-03-2022
3

De curator zal onderzoek doen naar het ontstaansmoment van de
vorderingen van gefailleerde uit het Europees subsidieproject w aar
gefailleerde aan deelnam. Met andere w oorden: op w elk moment kon
gefailleerde aanspraak maken op de subsidiegelden, voor of na datum
faillissement?

08-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-08-2021
1

Nog niet bekend.

23-11-2021
2

Nog niet bekend.

08-03-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

08-06-2022
4

