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Gegevens onderneming
Gefailleerde is een besloten vennootschap gevestigd aan de Maxw ellstraat 39
te (3316 GP) Dordrecht. Gefailleerde w ordt door middel van een
holdingstructuur gehouden door Hertek B.V. gevestigd te W eert.

12-08-2022
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een installatiebedrijf in de brandveiligheidssector. Zij legde
nieuw e branddetectie- en blussystemen aan en verrichte de service en het
onderhoud van bestaande systemen. De specialisatie van gefailleerde zag op
de toepassing van blusgassen. Tot haar klantenbestand behoorden
datacenters, rederijen, industrie en cruciale infrastructuur zoals (academische)
ziekenhuizen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2021

€ 7.007.894,00

€ -496.639,00

€ 2.467.994,00

2020

€ 6.143.690,00

€ -743.520,00

€ 1.903.554,00

2019

€ 6.207.000,00

€ -79.968,00

€ 2.638.881,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

12-08-2022
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Toelichting financiële gegevens
De hierboven aangegeven omzet is afgeleid uit het definitieve jaarrapport over
2020 en het concept jaarrapport over 2021.

12-08-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12-08-2022
1

38
Toelichting
Gefailleerde had op faillissementsdatum 38 medew erkers in dienst. Daarnaast
w as er één medew erker die reeds ontslag had genomen, een medew erker die
kort na faillissementsdatum met pensioen ging en een oud-medew erker die bij
drukte als ZZP'er w erd ingeschakeld.

Boedelsaldo
12-08-2022
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€ 267.390,63
Toelichting
Op 29 juli 2022 is een bedrag van € 266.000,- ontvangen van Saval B.V. Op 1
augustus 2022 heeft de bank een bedrag van € 2,77 aan negatieve rente in
rekening gebracht. Het kasgeld bedroeg € 1.393,40. De w aarde van de
vreemde valuta dient nog te w orden bepaald.

10-11-2022
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€ 306.867,15

Verslagperiode
van

12-08-2022
1

12-7-2022
t/m
12-8-2022
van

10-11-2022
2

13-8-2022
t/m
10-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

184 uur 36 min

2

106 uur 3 min

totaal

290 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w erd sedert september 2021 gevoerd door een externe interim
directeur, de heer P. van den Bent. Het bestuur w erd gevoerd door Hertek B.V.
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1.2 Lopende procedures
Geen.

12-08-2022
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft een overzicht van de verzekeringen en een afschrift van de
bijbehorende polissen ontvangen. De verzekeringen w orden opgezegd en
restitutie w ordt gevraagd.

12-08-2022
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De verzekeringen zijn inmiddels opgezegd en er zijn aantal restituties van
Nationale Nederlanden ontvangen op de boedelrekening.

10-11-2022
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1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Maxw ellstraat 39 te Dordrecht, een kantoorpand met
bedrijfshal en parkeerplaatsen, w erd door gefailleerde gehuurd van Hi-Safe
Holding B.V. Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst
w ordt geacht per 1 augustus 2022 te zijn geëindigd. Saval B.V., koper van de
activa, heeft per gelijke datum met toestemming van de verhuurder haar intrek
in het gehuurde genomen.

12-08-2022
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Per 1 oktober 2022 heeft Saval BV het pand aan de Maxw ellstraat w eer
verlaten en de w erkzaamheden geïntegreerd in haar vesting te Breda.

10-11-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde w as w erkzaam in een nichemarkt binnen de
brandveiligheidsbranche. Vooral nieuw e projecten lieten in toenemende mate
op zich w achten. Belangrijke opdrachtgevers schoven hun orders vooruit. De
prognose w erd steeds slechter, met dito noodzaak voor Hertek B.V. om bij te
passen. Hertek B.V. w as daartoe niet langer bereid. Hertek B.V. zag ook geen
ander alternatief dan het faillissement.

12-08-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

12-08-2022
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38
Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 38 w erknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

12-08-2022
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41
Toelichting
Volgens het concept van het jaarverslag over 2021 w aren in dat jaar 41
w erknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-7-2022

42

De curator heeft zekerheidshalve alle personen die w erkzaam
w aren voor gefailleerde het ontslag aangezegd.

totaal

42

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft tijdens drie bijeenkomsten het personeel toegesproken en
hun vragen beantw oord. Daarnaast heeft hij herhaaldelijk overlegd met het
UW V en -na verkregen toestemming van de rechter-commissaris- de
arbeidsovereenkomsten opgezegd. De curator heeft zich ingespannen om de
w erknemers bij Saval B.V. onder te brengen.

12-08-2022
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Aangaande de w erknemers zijn er geen resterende w erkzaamheden. De
bevoorschotting door het UW V is snel gevolgd, terw ijl veel van de
w erknemers intussen bij Saval of elders w erkzaam zijn.

10-11-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-08-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-08-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 80.000,00

totaal

€ 80.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op 18 juli 2022 heeft het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) in
opdracht van de curator een taxatie uitgevoerd op de bedrijfslocatie in
Dordrecht. De inventaris bestond uit de algemene kantoorinrichting zoals
bureaus, stoelen, kasten etc., een w asruimte, een magazijn en een w erkplaats
met machines en gereedschappen. Ook meerdere servicevoertuigen met
gereedschap, een aanhanger en een mobiele cabine zijn getaxeerd.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator gaat uit van verpanding aan Hertek B.V. De curator heeft een
reservering van € 50.000,00 bedongen w egens het mogelijke bodemvoorrecht
van de fiscus.

12-08-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft op 14 juli 2022 een opdracht verleend aan het NTAB. De
taxatie is buiten bezw aar van de boedel verricht. De vrije verkoopw aarde bij
gelijkblijvend gebruik van de inventaris is bepaald op € 88.630,- excl. btw . De
inventaris is betrokken bij de activa-transactie d.d 28 juli 2022 met Saval B.V.
Vermoedelijk geen/w einig resterende w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad en rollend materieel
Onderhanden w erk
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 120.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00
€ 200.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vrije verkoopw aarde bij gelijkblijvend gebruik van de voorraad is door het
NTAB bepaald op € 90.000,- excl btw , de w aarde van het rollend materieel op €
2.300,- excl. btw . Het onderhanden w erk is bepaald op €80.000,00. Daarvan is
€ 56.000,00 gestort op de faillissementsrekening.

12-08-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een taxatie laten uitvoeren van de voorraad. Het
onderhanden w erk is bepaald na onderhandelingen tussen Saval B.V., Hertek
B.V. en de curator. Grondslag is een raming in het bidbook gew eest. De
voorraden en het onderhanden w erk zijn betrokken bij de activa-transactie
d.d. 28 juli 2022 met Saval B.V. Vermoedelijk w einig resterende
w erkzaamheden. De curator is daarnaast bezig gew eest met afw ikkelen van
aanspraken op eigendomsvoorbehoud/recht van reclame.

12-08-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

€ 0,00

Intellectueel eigendom
Service en Onderhoud (Goodw ill)

€ 160.000,00

totaal

€ 161.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het intellectuele eigendom van gefailleerde betrof de handelsnamen, emailadressen met de extensie @hisafe.nl, domeinregistraties, de
(beeld)merkrechten, vergunningen en aanspraken/vorderingen,
auteursrechten, gebruiksaanw ijzingen, w erkinstructies, tekeningen en overige
voor het onderhoud en gebruik benodigde documenten. Deze activa zijn
verkocht aan Saval B.V.

12-08-2022
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De curator gaat uit van beperkte eigendomsrechten van Hertek B.V. Daarvan is
€ 1.000,00 afgerekend met Hertek B.V. Daarnaast is er een opbrengst van €
160.000,00 voor de boedel w egens verkoop van de goodw ill bestaande uit
mogelijk over te nemen S&O (service -en onderhoudscontracten).

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

12-08-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 769.573,66

€ 500.000,00

€ 0,00

totaal

€ 769.573,66

€ 500.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenpositie beliep op faillissementsdatum € 769,573,66. Op 15 juli
2022 beliep de debiteurenpositie € 732.000,-. Bij deze transactie is uitgegaan
van de w aarde op 15 juli 2022. De curator gaat uit van verpanding tot vlak
voor datum faillissement. De koopsom voor Saval B.V. beliep € 500.000,00.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenlijst gecontroleerd en de koopsom in overleg
met Saval B.V. en Hertek B.V. medebepaald. De niet verpande debiteuren en
debiteurenposities tot 28 juli 2022 w orden door de curator bepaald en geïnd

12-08-2022
1

Onderzoek van de administratie heeft uitgew ezen dat op datum faillissement
nog tot een beloop van
€ 139.938,- w erk w as uitgevoerd, maar niet gefactureerd. Dat is alsnog
gebeurd. Het betreft aan Hertek verpande debiteuren. In de periode vanaf
de laatste verpanding aan Hertek tot aan de overdracht aan Saval BV zijn er
nog boedeldebiteuren ontstaan tot een beloop van € 63.437,-. Deze
debiteuren zijn niet verpand en vallen in de boedel. De curator zorgt voor
incasso. Volgend op de verkoop aan Saval zijn veel debiteuren blijven
betalen op de ING-rekening van gefailleerde. Per 1 november gaat het om €
333.173,11. Hiervan komt € 229.965,88 toe aan Saval en € 57.385,36 aan
Hertek. De curator heeft een verdelingsvoorstel gemaakt.

10-11-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Geen van de bankrekeningen van gefailleerde had een negatief saldo. Hertek
B.V. claimt het positief saldo. De curator onderzoekt de aanspraak.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo van de Rabobank ad € 22.053,61 is op 15 augustus 2022 door de
Rabobank overgeboekt naar de boedelrekening. De curator is in overleg met
Hertek omtrent de verdeling van de positieve saldi op de bankrekeningen van

10-11-2022
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gefailleerde met Hertek.
Het saldo bij de ING bank is met name door debiteurenbetalingen opgelopen
tot € 452.292,81 per 28 oktober 2022.
Volgens de afspraken bij de activatransactie met Saval BV komt de opbrengst
uit de debiteuren in belangrijke mate toe aan Saval en deels aan Hertek. De
curator is doende met deze afrekening. Het streven is erop gericht om de
mutaties via de ING bank te beperken en deze rekening zo spoedig mogelijk
op te heffen. Het aantal mutaties is intussen al erg gereduceerd. Hertek zelf
maakt niet langer aanspraak op het creditsaldo bij de ING bank per datum
faillissement.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had leasecontracten voor de auto's van w erknemers afgesloten
met een tw eetal leasemaatschappijen. De uiteindelijke koper, Saval B.V., heeft
interesse in de overname van een gedeelte van de leasecontracten en daarom
de curator gevraagd om de contracten aan te houden totdat duidelijk w as
w elke w erknemers bij haar in dienst zouden treden. De curator heeft
bedongen dat de leasekosten vanaf 15 juli 2022 voor rekening van Saval B.V.
zijn.
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In de afgelopen verslagperiode zijn alle auto's ingenomen of overgedragen
aan Saval dan w el Hertek. Bij de curator is door de leasemaatschappijen nog
geen vordering ingediend.

10-11-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Hertek B.V. heeft meerdere geregistreerde pandaktes overgelegd. Uit deze
akten zou volgen dat zow el de roerende zaken als de vorderingen van
gefailleerde op derden zijn verpand. De curator heeft de verpanding in
onderzoek.

12-08-2022
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De curator neemt voorshands het standpunt in dat tot aan datum
faillissement rechtsgeldige verpanding heeft plaatsgevonden.

10-11-2022
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5.4 Separatistenpositie
Hertek B.V. zou ter verzekering van haar vordering op gefailleerde een
pandrecht hebben op de roerende zaken en de vorderingen op debiteuren van
gefailleerde.

12-08-2022
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Bij de activatransactie met Saval is rekening gehouden met de positie van
Hertek. Verw ezen kan w orden naar de verdeelsleutel die de curator heeft
gehanteerd. Thans dient nog verrekening van debiteurenontvangsten op de
ING-rekening plaats te vinden. De curator heeft daartoe een voorstel aan
Hertek gedaan.

10-11-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Deze
zijn in behandeling.

12-08-2022
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Incidenteel is er een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze
zijn afgew ikkeld.

10-11-2022
2

5.6 Retentierechten
Tw ee crediteuren oefenen gezamenlijk een recht van retentie uit op zaken van
gefailleerde en zaken w elke gefailleerde van een derde in bruikleen heeft.
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Dit retentierecht is met tussenkomst van Saval en Hertek opgelost. De boedel
heeft een boedelbijdrage ontvangen.

10-11-2022
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5.7 Reclamerechten
Tot nu toe is er één leverancier die het recht van reclame heeft ingeroepen. Dit
recht is tijdig ingeroepen. De nog aanw ezige zaken zijn ter beschikking van de
leverancier gesteld.

12-08-2022
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

12-08-2022
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Niet van toepassing.

€ 1.210,00

10-11-2022
2

Toelichting
In het kader van de afw ikkeling van het retentierecht van Van W ees (zie 5.6)
is € 1.210,- incl. BTW betaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft het pandrecht van Hertek B.V. in onderzoek. De afw ikkeling
van de lease volgt naar verw achting binnen enkele dagen.

12-08-2022
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De leaseovereenkomsten met betrekking tot de auto's zijn afgew ikkeld. De
curator stelt vast dat Saval zich heeft verplicht de kosten vanaf 15 juli 2022
te dragen. Op de ING bank hebben zich nog nodige debiteurenmutaties
plaatsgevonden. In belangrijke mate komen deze mutaties toe aan Saval en
Hertek. Over die afw ikkeling vindt overleg plaats. Het saldo op datum
faillissement, vermeerderd met de niet verpande stortingen w ordt opgeëist
door de curator. Per 28 oktober 2022 w ordt bij de ING bank aangehouden €
452.292,81.

10-11-2022
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6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet. De curator heeft de
w erkzaamheden van gefailleerde beperkt tot het uitvoeren van de minimale
service en onderhoudsactiviteiten vanw ege mogelijke aansprakelijkheden bij
het onderbreken van de dienstverlening. De aard van het bedrijf maakt dat het
per direct stopzetten van de dienstverlening veiligheidsproblemen met zich
mee zou brengen. Gefailleerde verzorgde bij tal van grote ondernemingen de
brandblussing. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden van gefailleerde w aren beperkt tot het uitvoeren van de
minimale service en onderhoudsactiviteiten.

12-08-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse gegadigden gemeld met interesse in het overnemen
van de ondernemingsactiviteiten middels een activatransactie. De curator heeft
bij de gegadigden de interesse in de overname van alle activa van gefailleerde
en het aanbieden van arbeidscontracten aan medew erkers gepolst. Op basis
van de uitgevoerde inventarisatie heeft de curator een bidbook verstuurd aan
zeven partijen.
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6.5 Verantwoording
De pandhouder heeft € 675.000,- ontvangen. Daarnaast is er een bedrag van
€ 266.000,- ontvangen op de boedelrekening.
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6.6 Opbrengst
€ 941.000,00
Toelichting
Saval B.V. heeft op basis van het bidbook een bieding gedaan. De rechtercommissaris heeft toestemming gegeven om met Saval B.V. te contracteren. Op
28 juli 2022 is de overeenkomst met Saval B.V. definitief gew orden.

6.7 Boedelbijdrage

12-08-2022
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting
De boedelbijdrage w ordt geacht vervat te zijn in de verdeling van de
opbrengst.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met diverse gegadigden, correspondentie met gegadigden, verzoek en
toelichting activatransactie aan rechter-commissaris, overleg met pandhouder
en doorstarter, overleg met bestuurder, opstellen activaovereenkomst.
Volgend op de overeenstemming over de activatransactie is deze uitgevoerd.

12-08-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek. In de komende
verslagperiode zal de curator zich hier verder op richten.
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Aan de boekhoudplicht w erd voldaan. Voorshands geen opmerkingen.

10-11-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is op 30 december 2021
gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2021 is nog niet
gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het handelsregister is het aandelenkapitaal van € 18.151,21 volledig
volgestort. De vordering is overigens verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-08-2022
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Voorshands geen aanw ijzingen.

Nee

10-11-2022
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Toelichting
Geen aanw ijzing.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-08-2022
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Toelichting
Geen aanw ijzingen.

Nee

10-11-2022
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Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar de zekerheden die aan Hertek zijn
verstrekt. Hoew el het onderzoek nog niet is afgesloten, w ordt geen
paulianeus handelen aangenomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
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Onderzoek nog niet afgesloten.

10-11-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Nog geen vordering ingediend.

12-08-2022
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€ 7.373,66

10-11-2022
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Toelichting
Huurvordering Hi-Safe Holding.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting
Nog niet ingediend.

€ 141.823,70

10-11-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting
Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting
Nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

12-08-2022
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Toelichting
De crediteuren die een eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen zijn nog
niet voorlopig erkend in afw achting van de creditfacturen. Hetzelfde geldt voor
een crediteur die gebruik heeft gemaakt van het recht van reclame. Tw ee van
de concurrente crediteuren zijn voorlopig erkend maar oefenen een recht van
retentie uit op zaken van gefailleerde.

37

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 170.306,95

12-08-2022
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€ 236.169,12

10-11-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren zijn aangeschreven om hun vordering in te dienen. Vervolgens
heeft de curator vorderingen voorlopig erkend en dit medegedeeld aan de
crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling boedeldebiteuren
Onderzoek naar de rechtmatigheid
Onderzoek naar de administratie
Afw ikkeling debiteuren die nog betaald hebben bij de ING bank heeft
prioriteit. Voorts incasso boedeldebiteuren. Rechtmatigheidsonderzoek loopt
nog door.
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10-11-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Met de activatransactie is veel geregeld. Daarmee resteert het
rechtmatigheidsonderzoek en de gebruikelijke afw ikkelingsw erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

12-08-2022
1

