
 

 

 

Faillissementsnummer: C/01/18/306 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 6 november 2018 

Verslagnummer: 3   

Datum verslag: 12 november 2019   

Curator: mr. B.A.P. Sijben    

R-C: mr. S.J.O. de Vries       

 

Naam onderneming LD-Tech B.V. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

LD-Tech B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(5712 BA) Someren aan het Vaartje no. 45 unit 2, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

65265076. 

  
Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt:  

“Vervaardiging van overige producten van metaal. De 

productie van en verkoop van metaalwaren, zoals moeren, 

nippels, spuiters, nossels, koppelbussen, patentklemmen, 

snelklemmen, fietsklemmen, hengelsportartikelen en 

aanverwante zaken.” 

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaa

l 

2017 € 333.852,- € 26.443,-  € 195.214,- 

2016 € 138.225,- -/- € 85.965,- € 178.237,- 
 

Toelichting financiële gegevens  

 

Personeel gemiddeld aantal 1 (Bestuurder en tevens aandeelhouder) 

  
Boedelsaldo NL45 RABO 0334 5777 56 (Rabobank) 

 

Actueel boedelsaldo: € 13.234,63  
Verslagperiode 1 mei 2019 t/m 31 oktober 2019 

  
Bestede uren in verslagperiode Bestede uren verslagperiode: 9 uur en 35 minuten 

Totaal bestede uren tot nu toe: 67 uur en 30 minuten   
Toelichting bestede uren   

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie LD-Tech B.V. is bij notariële akte d.d. 4 februari 2016 

opgericht. Sindsdien is de heer W.P. van Moorsel enig 

bestuurder.   

 

 Lopende procedures Er zijn geen lopende procedures bekend.  

  
 Verzekeringen Er zijn geen lopende verzekeringen. 
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 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd. De verhuurder heeft op 12 

november 2018 de huur tegen 12 februari 2019 opgezegd. 

 

 Oorzaak faillissement De bestuurder geeft aan dat het faillissement onder andere 

haar oorzaak vindt in de (te) kleine winstmarges op de 

opdrachten door de complexiteit van het aangebrachte werk 

en een miscalculatie in het prijzen van de geleverde 

producten. De producten zouden te goedkoop zijn geleverd. 

Het doorvoeren van een prijsverhoging was later slechts 

gedeeltelijke mogelijk vanwege lopende termijncontracten 

en de wel doorgevoerde prijsverhoging kon het tij niet 

keren, aldus de bestuurder. De prijsverhoging heeft er 

volgens de bestuurder bovendien toe geleid dat een grote 

opdrachtgever geen opdrachten meer aanbracht. Het is niet 

gelukt andere geschikte opdrachten binnen te halen. Op 23 

mei 2018 zijn de werkzaamheden volledig gestaakt, waarop 

LD-Tech B.V. uiteindelijk haar eigen faillissement heeft 

aangevraagd.   

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 (Bestuurder en aandeelhouder) 

2.3 Datum ontslagaanzegging In ieder geval per 23 mei 2018 
 

 Werkzaamheden Gesprek met bestuurder en contact met UWV. 
  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing. 

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster. 

  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Geen 

  
 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het 

bedrijfspand stond leeg op datum faillissement. De 

bestuurder heeft verklaard dat er een stil pandrecht zou zijn 

gevestigd op alle bedrijfsmiddelen en dat de (vermeend) 

pandhouder op 24 mei 2018 alle bedrijfsmiddelen onder 

zich zou hebben genomen. Een tweetal machines zouden 

daarnaast in het kader van een huurkoopovereenkomst met 
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eigendom(svoorbehoud) zijn teruggevorderd. Vorenstaande 

aspecten worden nader onderzocht.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft er uitvoerige 

correspondentie en telefonisch contact plaatsgevonden met 

de advocaat van de (vermeend) pandhouder ter zake van 

de rechtsgeldigheid van het pandrecht. Inmiddels heeft 

deze partij afstand gedaan van het vermeende pandrecht. 

De goederen bevinden zich echter nog op de bedrijfslocatie 

te Hoogeveen en enkele daarvan zouden in gebruik zijn bij 

de houder.     

 

Inmiddels heeft er een waarde-inventarisatie van de 

goederen plaatsgevonden. De goederen zouden een 

veilingopbrengst vertegenwoordigen ad omstreeks  

€ 7.500,- / € 10.000,- (exclusief BTW).   

 

De curator heeft de houder van de goederen gekend in de 

waarde-indicatie en daarbij verzocht om een reële 

onderhandse bieding uit te brengen ter zake van de 

goederen. Alternatief zou zijn dat de houder van de 

goederen de transport- en opslagkosten vergoedt ter zake 

van een in te richtingen online liquidatieveiling vanuit een 

andere locatie.  

 

De curator is thans in afwachting van een reactie van de 

houder van de goederen. De betrokken advocaat heeft wel 

reeds kenbaar gemaakt dat het voorgestelde in overweging 

zal worden genomen.   

 

Verslag 3: 

De houder van de bedrijfsmiddelen heeft voor de 

verwerving ervan een bieding uitgebracht ad € 

7.000,- te vermeerderen met BTW. De curator heeft 

deze bieding afgezet tegen het enige resterende 

alternatief, zijnde een liquidatieveiling. De aan een 

veiling verbonden kosten zouden naar verwachting  

tot een lagere netto opbrengst leiden. Om die reden 

heeft de curator de bieding geaccepteerd en de 

bedrijfsmiddelen onderhands verkocht aan de houder 

van deze goederen. De koopsom ad € 8.470,- is 

aansluitend ontvangen op de faillissementsrekening.      

  
 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 

  
 Werkzaamheden Gesprek met bestuurder en beknopt onderzoek 

administratie.  

 

Verslag 2: 

Mailcorrespondentie en telefonisch onderhoud met de 

advocaat van de vermeend pandhouder. Telefonisch contact 

en overleg met de taxateur.  
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Verslag 3: 

Correspondentie met de advocaat van de houder van 

de goederen c.q. de aspirant koper. Afwikkelen van 

de verkoop en overdracht van de bedrijfsmiddelen.  
  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Geen 

 
 Toelichting voorraad Er is geen onderhanden werk. De werkzaamheden zijn op 

23 mei 2018 reeds volledig gestaakt. Er is geen voorraad 

aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat er een stil 

pandrecht zou zijn gevestigd op alle voorraden en dat de 

pandhouder de aanwezige voorraden op 24 mei 2018 onder 

zich zou hebben genomen. Vorenstaande wordt nader 

onderzocht.   

  
 Werkzaamheden Gesprek met bestuurder en beknopt onderzoek 

administratie.  

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Er zijn geen (andere) activa aangetroffen. 

 

Verslag 2: 

Uit de administratie van gefailleerde blijkt van een 

rekening-courant vordering op de bestuurder ad omstreeks 

€ 20.000,-. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de 

bestuurder ter zake van een maandelijkse aflossing op de 

deze rekening-courant vordering. Deze maandelijkse 

afdracht bedraagt thans € 750,-.    

 

Verslag 3: 

De bestuurder van gefailleerde komt de 

overeengekomen betalingsregeling tot dit moment 

correct na.  

  
3.13 Toelichting andere activa Niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Inmiddels is een bedrag ad € 1.100,- geïnd ter zake van de 

in te lossen rekening-courant vordering.  

 

Verslag 3: 

Voor dit moment is een bedrag ad € 4.850,- ingelost. 

  
 werkzaamheden Gesprek met bestuurder en onderzoek administratie. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de bestuurder ter zake van de 

rekening-courant vordering en de aflossing daarvan.  
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Verslag 3: 

Monitoren nakoming betalingsregeling.  

  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving De omvang van de debiteuren bedraagt volgens de 

administratie van gefailleerde € 3.130,76.  

  

 Toelichting debiteuren De debiteuren zijn aangeschreven en verzocht om betaling. 

Vooralsnog hebben er geen betalingen plaatsgevonden.   

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is er één debiteurenbetaling ad 

€ 579,59 geïncasseerd.  

  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie en aanschrijven openstaande 

debiteuren.  
  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing.   

 Leasecontracten Niet van toepassing. 

 

 Beschrijving zekerheden Gefailleerde heeft een geldleenovereenkomst gesloten met 

een van de aandeelhouders. De geldverstrekker zou een stil 

pandrecht hebben op de voorraden, inventaris en 

vorderingen. Dit wordt nader onderzocht.  

 

Verslag 2: 

Er blijkt geen rechtsgeldig stil pandrecht gevestigd te zijn 

ter zake van de bedrijfsmiddelen en de vorderingen. De 

roerende zaken zijn door de vermeend pandhouder onder 

zich genomen met de gedachte (alsnog) een vuistpand ter 

zake te kunnen vestigen. Inmiddels is afstand gedaan van 

dit vermeende vuistpand.     

 

 Separistenpositie De vermeende zekerheden zouden inmiddels zijn 

uitgewonnen door de vermeend stil pandhouder. Het 

vermeende stil pandrecht en de uitwinning van de 

zekerheden zal nader worden onderzocht.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor.  

  
 Eigendomsvoorbehoud De verhuurder van een tweetal machines (huurkoop) 

pretendeert een eigendom(svoorbehoud) ter zake van de 

machines. De machines zijn op 24 mei 2018 opgehaald 
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door deze verhuurder. De rechtsgeldigheid van de 

huur(koop)constructie en inbezitneming wordt nader 

onderzocht.   

 

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

  
 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

  
 Werkzaamheden De reguliere banken zijn aangeschreven en er heeft een 

quick-scan van de administratie plaatsgevonden.  

 

Verslag 2: 

Bestudering van de vermeende zekerheden.   

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

  
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

  
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

  
 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

  
 Verantwoording Niet van toepassing.  

 

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen.   

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 7 

november 2017.    

 
 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 
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 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 100,-.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

  
 Pref. Vord. van de fiscus Voor dit moment is aangemeld: € 15.686,- 

  
 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing. 

  
 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.  

  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment is aangemeld: 17 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment is aangemeld: € 211.511,66 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

  
 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

  
 Aard procedure Niet van toepassing. 

  
 Stand procedure Niet van toepassing. 

  
 werkzaamheden Niet van toepassing.  

  
 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  
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 Plan van aanpak De curator zal  de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen verrichten. De komende 

periode zal de nadruk liggen op: 

- innen rekening-courant vordering op de 

bestuurder (monitoring betalingsregeling); 

- rechtmatigheidsonderzoek;  

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

  
 Indiening volgend verslag Mei 2020 

  
 werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3:  

Correspondentie en verslaglegging Rechter-

Commissaris. 

  
 

Helmond, 12 november 2019 

 

 

mr.B.A.P. Sijben,   

curator 

 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is 

samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in 
dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend 


