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R-C
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mr J.J. Reiziger

Algemene gegevens
Naam onderneming
E.L.C. Installatietechniek B.V. tevens h.o.d.n. ITN Installatietechniek B.V. en
DLK B.V.

17-03-2020
1

E.L.C. Installatietechniek B.V. tevens h.o.d.n. ITN Installatietechniek en DLK
B.V.

19-06-2020
2

Gegevens onderneming
E.L.C. Installatietechniek B.V. tevens h.o.d.n. ITN Installatietechniek B.V.
(hierna: ITN) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
is gevestigd te (9407 TM) Assen aan de Amerikaw eg 84.

17-03-2020
1

DLK B.V. (hierna: DLK) is eveneens op dit adres gevestigd.

Activiteiten onderneming
ITN houdt zich bezig op het gebied van elektrotechnische bouw installaties,
loodgieters- en fittersw erk en installatie van sanitair. Een specifiek product dat
ITN levert is een systeem voor moleculaire verw arming.
DLK is bestuurder en enig aandeelhouder van ITN.

Financiële gegevens

17-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 4.532.980,00

€ -26.954,00

€ 1.859.820,00

2017

€ 5.472.585,00

€ 204.874,00

€ 1.199.478,00

2019

€ 6.889.415,00

€ -1.213.008,00

€ 1.466.394,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
21

17-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 147.759,38

17-03-2020
1

€ 143.826,87

19-06-2020
2

€ 138.488,68

22-09-2020
3

€ 79.766,07

23-12-2020
4

€ 79.766,07

05-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-2-2020

17-03-2020
1

t/m
6-3-2020
van
7-3-2020

19-06-2020
2

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

22-09-2020
3

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

23-12-2020
4

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

30-03-2021
5

t/m
28-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

176 uur 36 min

2

58 uur 24 min

3

17 uur 18 min

4

19 uur 18 min

5

10 uur 54 min

6

6 uur 24 min

totaal

288 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag beschrijven de stand van de boedel over de afgelopen periode. Hoew el
de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. De curator baseert
zich immers op de aangetroffen gegevens en informatie van derden. Het is
aldus mogelijk dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of -achteraf bezien- bijgesteld dient te w orden. Aan
dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de inhoud van de digitale versie.

17-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van ITN is DLK B.V. De bestuurder van
DLK B.V. is C&M Holding B.V. De bestuurder (en enig aandeelhouder) van C&M
Holding B.V. is de heer C.H. Tulp.

17-03-2020
1

De aandeelhouders van DLK zijn:
- Brust Investments B.V., 10%
- Jamile Holding B.V., 10%
- C&M Holding B.V., 35%
- Stalagmon Investments III B.V., 45%

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

17-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn gedurende de boedelperiode voortgezet. In overleg met
de doorstartende partij zullen de verzekeringen per datum doorstart w orden
beëindigd.

17-03-2020
1

1.4 Huur
ITN huurde een bedrijfspand aan de Amerikaw eg 84 te Assen. De
huurovereenkomst is door de curator opgezegd. De doorstarter zal in overleg
treden met de verhuurder over een nieuw huurcontract dan w el, als terzake
geen overeenstemming bereikt kan w orden, het pand uiterlijk 16 maart 2020
bezemschoon ontruimen.

17-03-2020
1

De verhuurder is een nieuw e huurovereenkomst met de doorstarter
aangegaan, zodat de boedel het huurpand niet aan de verhuurder hoefde op
te leveren.

19-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie van ITN zijn de financiële problemen veroorzaakt door
onjuiste calculaties, tegenvallers op het w erk, key-personeelsleden die elders
gingen w erken en met name doordat bepaalde w erken w erden uitgesteld en
in 2019 allemaal tegelijk gingen lopen. Daardoor moesten flexibele
arbeidskrachten w orden ingehuurd, hetgeen extra kosten met zich meebracht
en w aardoor er veel mis ging op de w erken.

17-03-2020
1

Een van de aandeelhouders w ilde niet meew erken aan de eigen aangifte
faillissement, reden w aarom eerst surseance van betaling is aangevraagd door
de directie van ITN, w elke surseance op 6 februari 2020 is verleend. In de
surseance van betaling bestond geen vooruitzicht op een oplossing voor de
schuldenlast van ITN. Om die reden heeft op 11 februari 2020 omzetting naar
faillissement plaatsgevonden.
Het voorgaande gold ook voor DLK. Voor die vennootschap is de surseance op
20 februari 2020 verleend. Op 2 maart 2020 is de surseance van DLK omgezet
naar een faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

17-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
21

17-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-2-2020

21

totaal

21

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel heeft over de maand januari 2020 geen salaris meer ontvangen.
De curator heeft het personeel ontslagen op 17 februari 2020. Tijdens deze
ontslagbijeenkomst w as het UW V ook aanw ezig om de intake te verzorgen.

17-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen

€ 62.364,61

€ 22.595,90

totaal

€ 62.364,61

€ 22.595,90

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit het kantoormeubilair en gereedschappen. De
onderverdeling van de taxatiew aarden van de bedrijfsmiddelen, opgesplitst in
bodemzaken en niet-bodemzaken is de volgende:

17-03-2020
1

Executiew aarde: Onderhands:
- Bodemzaken
€ 14.570,00 € 40.070,00
- Niet bodemzaken € 38.475,00 € 60.045,00
- Totaal

€ 53.045,00

€ 100.105,00

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus en de omvang van
de fiscale schuld aanspraak gemaakt op de opbrengst voor de bodemzaken ad
€ 17.129,84.

17-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hoofdstuk 6 (doorstart).

17-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 17.635,39

€ 2.133,88

totaal

€ 17.635,39

€ 2.133,88

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De executiew aarde van de voorraden bedraagt € 15.000,00 en de
onderhandse verkoopw aarde bedraagt € 28.000,00.

17-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6 (doorstart).

17-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriele activa

€ 104.400,00

€ 0,00

totaal

€ 104.400,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa bestaan onder andere uit de handelsnamen, het recht
om de onderneming voort te zetten, telefoonnummers, w ebsite en de goodw ill
van de onderneming.

17-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hoofdstuk 6 (doorstart).

17-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen op handelsdebiteuren en
onderhandenw erk

€ 449.120,93

€ 190.000,00

€ 11.495,00

totaal

€ 449.120,93

€ 190.000,00

€ 11.495,00

Toelichting debiteuren
De w erkzaamheden van ITN zijn in beperkte mate voortgezet. De voor datum
surseance verrichte w erkzaamheden zijn (grotendeels) gefactureerd tijdens de
surseance en het faillissement. Verder zijn de na datum surseance verrichte
w erkzaamheden aan de klanten gefactureerd. Het totaal van de op 12 februari
2020 openstaande vorderingen op handelsdebiteuren en het
onderhandenw erk w as € 449.120,93. De doorstartende partij heeft voor deze
vorderingen een koopsom van € 190.000,00 voldaan. De doorstartende partij
kw am tot deze koopsom na een grondige analyse van de
debiteurenportefeuille. Die analyse w erd door de curator en de pandhouder
gedeeld. Een vrij groot deel van de openstaande posten ziet namelijk op
lopende projecten die mogelijk niet afgerond gaan w orden door de
doorstartende partij. Het is w aarschijnlijk dat een deel van de opdrachtgevers
schade zal leiden door het faillissement en het feit dat derden de projecten
moeten afronden, ook omdat die projecten voor een te laag bedrag w aren
aangenomen.

17-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hoofdstuk 6 (doorstart).

17-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 644.100,28
Toelichting vordering van bank(en)
ITN en DLK zijn gefinancierd door de Rabobank.

5.2 Leasecontracten

17-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van leasecontracten met betrekking tot de voertuigen. De
bedoelde voertuigen zullen bij de verschillende leasemaatschappijen w orden
ingeleverd, tenzij de doorstartende partij en de betreffende leasemaatschappij
een nieuw leasecontract met elkaar zullen aangaan.

17-03-2020
1

In overleg met de doorstarter zijn ofw el leaseauto's geretourneerd aan de
leasemaatschappij ofw el heeft de doorstarter nieuw e leaseovereenkomsten
met de leasemaatschappijen aangegaan.

19-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op de vorderingen, de bedrijfsmiddelen en
de voorraden.

17-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

17-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich circa 12 crediteuren gemeld bij de curator met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken zijn door de curator in
samenw erking met de doorstarter afgew ikkeld.

17-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op het
retentierecht.

17-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich enkele crediteuren gemeld met een beroep op reclamerechten.
Deze aanspraken zijn door de curator in samenw erking met de doorstarter
afgew ikkeld.

17-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 19.102,29
Toelichting
Met betrekking tot de verkoop van de activa is een boedelbijdrage van 10%
exclusief btw overeengekomen met de pandhouder. Met betrekking tot het
onderhandenw erk is een boedelbijdrage van 5% exclusief btw
overeengekomen. Het totaal van de boedelbijdragen betreft een bedrag van €
19.102,29 , inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vanaf datum faillissement heeft de curator veelvuldig contact gehad met de
Rabobank over de uitw inning van de zekerheden, het voortzetten van de
activiteiten en de uiteindelijke verkoop van de activa aan de doorstartende
partij.

17-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de datum van het faillissement zijn de w erkzaamheden in beperkte mate
voortgezet teneinde een zo volledig mogelijke doorstart mogelijk te kunnen
maken. De w erkzaamheden op de grotere projecten zijn gestaakt en enkel de
kleinere storings- en onderhoudsopdrachten zijn uitgevoerd in afw achting van
een doorstart van de onderneming van ITN.

17-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Zie 6.4

17-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- afgegeven garanties aan diverse partijen;
- facturatie debiteuren in verband met w erkzaamheden boedelperiode;
- administratie;
- contacten met opdrachtgevers;
- overdracht w erkzaamheden aan doorstarter.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

17-03-2020
1

6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van de surseance van betaling hebben zich in totaal 13
gegadigden voor een doorstart gemeld. Van die 13 gegadigden hebben 2
gegadigden ook al voor faillissementsdatum de mogelijkheden van een
overname onderzocht. Gezien het aantal gegadigden is besloten een korte
verkoopprocedure op te zetten. Aangezien de w erken grotendeels stil lagen
en er landelijk sprake is van een tekort aan elektrotechnisch personeel
(w aardoor het personeel niet meer beschikbaar zou zijn als er te lang
onduidelijkheid over een eventuele doorstart zou blijven) is gekozen voor een
korte termijn voor het uitbrengen van biedingen naar aanleiding van het
verstuurde verkoopmemorandum.

17-03-2020
1

Gaandew eg het biedingstraject bleek dat het overgrote deel van het
personeel een sterke voorkeur had voor een van de doorstartkandidaten,
Harw ig te Emmen. Die kandidaat had ook de beste bieding uitgebracht. Gelet
hierop is ervoor gekozen om in eerste instantie met Harw ig in onderhandeling
te treden. Na gevoerde onderhandelingen is overeenstemming met Harw ig
bereikt, inhoudende dat Harw ig de volgende activa voor de volgende
koopsommen koopt:
- roerende zaken € 80.000,00;
- debiteuren en onderhandenw erk € 216.361,60;
- immateriële activa € 104.400,00.
Totaal: € 400.361,63.
De Rabobank heeft als pandhouder van deze koopsom een bedrag van €
262.270,73 ontvangen, te verminderen met de BTW en de na datum surseance
verstuurde facturen aan klanten en de inkoopkosten voor w at betreft de
exploitatie van ITN. De boedel heeft een bedrag van € 138.490,90 ontvangen.

6.5 Verantwoording
De koopsommen voor de roerende zaken liggen boven de executiew aarden en
gelet op de risico's is een acceptabele koopsom voor de
debiteurenvorderingen/onderhandenw erk betaald. Los daarvan heeft Harw ig
de bereidheid getoond bijna alle w erknemers van ITN een (vast)
dienstverband aan te bieden. Tot slot heeft Harw ig een acceptabele koopsom
voor de immateriële activa betaald.

17-03-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 400.761,63

17-03-2020
1

Toelichting
Zie hierboven.

6.7 Boedelbijdrage
€ 138.490,90
Toelichting
Zie hierboven.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- inventarisatie activa;
- verkoopmemorandum;
- onderhandelingen met diverse gegadigden;
- overleg pandhouder;
- afw ikkelen verkoop.

17-03-2020
1

De curator heeft nog diverse w erkzaamheden verricht in verband met de
afw ikkeling van de activa met de doorstartende partij.

19-06-2020
2

De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode nog diverse
w erkzaamheden verricht in verband met de afw ikkeling van de activa met de
doorstartende partij. Het (laten) doorstorten van ontvangsten op de
bankrekening van de faillieten, overleg over de debiteurenincasso en de activa
zijn voorbeelden daarvan.

22-09-2020
3

Zo af en toe heeft de curator nog contact met de doorstarter over
voorkomende kw esties zoals het doorbetalen van bedragen die op de oude
bankrekening zijn ontvangen.

23-12-2020
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit zal nog w orden onderzocht. De boekhouding maakt een verzorgde indruk.

17-03-2020
1

De vennootschappen hebben voldaan aan de boekhoudplicht.

23-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

17-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal nog onderzocht w orden.

17-03-2020
1

De vennootschappen hebben hieraan voldaan.

23-12-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nog onderzocht w orden.

Toelichting
De curator is van oordeel dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contacten gehad met de een
crediteur van de failliete vennootschappen. Naar aanleiding daarvan zijn
enkele onderzoek punten naar voren gekomen. De curator is doende in de
administratie van de faillieten na te gaan of hierover duidelijkheid kan w orden
verkregen.

Toelichting
De curator heeft (naar aanleiding van het contact met een van de
crediteuren) in de afgelopen verslagperiode diverse w erkzaamheden ten
aanzien van het onderzoek in de administratie verricht. Het onderzoek is nog
gaande.

17-03-2020
1

23-12-2020
4

30-03-2021
5

05-07-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal nog onderzocht w orden.

17-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit zal nog onderzocht w orden.

17-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afgerond.

23-12-2020
4

Bespreking crediteur en onderzoek.

30-03-2021
5

Onderzoek administratie.

05-07-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-03-2020

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
€ 0,00

1

19-06-2020
2

Toelichting
Er zijn nog geen boedelschulden ingediend.
€ 191.953,70

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: € 175.777,47 (UW V)
DLK: 16.176,23 (UW V)
€ 213.575,97

30-03-2021
5

Toelichting
ITN : € 193.734,73(UW V)
: € 3.665,01(Old Friends Real Estate
DLK: € 16.176,23 (UW V)
€ 213.575,97

05-07-2021
6

Toelichting
ITN : € 193.734,73(UW V)
: € 3.665,01(Old Friends Real Estate
DLK : € 16.176,23 (UW V)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.972,00

17-03-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
€ 77.450,00

19-06-2020
2

€ 203.276,00

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: € 185.012,00
DLK: 18.264,00
€ 211.069,00

30-03-2021
5

Toelichting
ITN: € 185.012,00
DLK: € 26.057,00
€ 211.069,00
Toelichting
ITN: € 185.012,00
DLK: € 26.057,00

05-07-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-03-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
€ 0,00

19-06-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.
€ 69.360,85

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: € 60.049,89
DLK: € 9.310,96
€ 69.360,85

05-07-2021
6

Toelichting
ITN: € 60.049,89
DLK: € 9.310,96

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

17-03-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
€ 0,00

19-06-2020
2

€ 7.959,07

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: de heer S. Jonkers (oud-w erknemer).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

17-03-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
85

19-06-2020
2

109

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: 105
DLK: 4
119

30-03-2021
5

Toelichting
ITN: 115
DLK: 4
119

05-07-2021
6

Toelichting
ITN: 115
DLK: 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 565.335,98

17-03-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.
€ 735.786,16

19-06-2020
2

€ 2.516.813,28

22-09-2020
3

Toelichting
ITN: € 1.321.811,66
DLK: € 1.195.001,62
€ 2.709.172,05

30-03-2021
5

Toelichting
ITN: € 1.514.170,43
DLK: € 1.195.001,62
€ 209.172,05
Toelichting
ITN: € 1.514.170,43
DLK: € 1.195.001,62

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

05-07-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-09-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast w ordt verder geïnventariseerd.

17-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend niet van toepassing.

17-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

17-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

17-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

17-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afhandelen doorstart;
- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkelen faillissement.

17-03-2020
1

- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkelen faillissement.

19-06-2020
2

- inventarisatie crediteuren;
- onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- afw ikkelen faillissement.

22-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-09-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
5-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2021
6

