
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   27  

Datum verslag:     12 maart 2020 

Curator:  mr. J.P.M. Dexters 

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

Datum faillissement: 27 augustus 2019 

 

Naam onderneming Letec Life Enhancement B.V. 

Gegevens onderneming Letec Life Enhancement B.V., nader te noemen “Letec” of 

“curanda” 

Activiteiten onderneming Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en 

psychologie) en alternatieve genezers. Het vanuit de kennis 

van biofysica ontwikkelde preventieve en ondersteunende 

activiteiten (zonder toekenning van medicatie) om fysiek en 

psychische oplossingen te bieden aan mensen door de 

balans tussen lichaam en geest te herstellen via magneet- 

en foto-energie door middel van eigen apparatuur en 

bijbehorende behandelprogramma’s onder meer onder de 

naam “Xentix”.  

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2019 € 5.030 -/- € 90.744 € 0 

    
 

Toelichting financiële gegevens Voornoemde financiële gegevens over 2019 zijn vermeld op 

grond van de Balans en Winst & Verlies, die bij het 

verzoekschrift eigen aanvraag werd bijgevoegd. 

Aanvullende cijfers moeten nog aangereikt worden. 

Personeel gemiddeld aantal 0 

Boedelsaldo € 1.606,26 

  

Verslagperiode 17 september 2019 tot en met 29 februari 2020 

Bestede uren in verslagperiode 3 uur  

Toelichting bestede uren  Onderzoek Kamer van koophandel / onderzoek RDW / 

onderzoek Kadaster / onderzoek internet / overleg / contact 

Belgische curatoren / bestudering statuten en 

aanvraagstukken. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Curanda werd op 24 januari 2013 opgericht. Enig 

aandeelhouder is Healtech N.V., sedert 8 maart 2019 in 

staat van faillissement, eveneens gevestigd aan het Sint-

Pietersplein 12-14, 8020 Oostkamp, België. Sinds 1 januari 

2017 is de heer Philippe Felix Emile Vandemoortele 

bestuurder van curanda. 

 Lopende procedures (nog) niet bekend. 

 Verzekeringen (nog) niet bekend. 



 

 

 

 Huur Niet van toepassing. De huur zou omstreeks maart/april 

2018 zijn geëindigd.  

 Oorzaak faillissement Curanda werd opgericht door de naamloze vennootschap 

naar Belgisch recht Letec N.V. en de vennootschap naar 

Nederlands recht PW Groep B.V. Per 20 juni 2014 heeft 

Letec N.V. alle aandelen verworven in curanda. Letec N.V. 

is nadien qua naam omgedoopt in Healtech N.V. Healtech 

N.V. was een engineeringbedrijf actief op het gebied van 

lichttechnologie. Curanda werd opgericht met als doel om 

diensten te verrichten die zien op het verstrekken van 

lichttherapie bij burn-out patiënten. Zowel in Healtech N.V. 

als in curanda stapelden de verliezen zich jaar na jaar op.  

Ingevolge het faillissement van Healtech N.V. in maart 2019 

(en de stopzetting van de financiering door de 

(mede)aandeelhouders) konden de initiële plannen om 

Letec en/of curanda te ontbinden niet langer in werking 

worden gesteld. Op verzoek van en in samenspraak met de 

Belgische curatoren werd het uiteindelijk op eigen aangifte 

het faillissement aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
(Nog) onbekend, maar vermoedelijk een aantal werknemers 

in dienst. 

 

Verslag 2 

In 2018 was nog 1 medewerkster in dienst; dit 

dienstverband is geëindigd in 2018. 
2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 
 Werkzaamheden n.v.t. 

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Geen    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Vermoedelijk geen. 

 Werkzaamheden  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

(nog) niet 

bekend. 

  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
(nog) niet bekend. 

 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t.  
 Werkzaamheden  

  



 

 

 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

geen   
 

 Toelichting voorraad Geen. 

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa (nog) niet bekend. 

 werkzaamheden Aanschrijving RDW / Banken. 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren  

Op basis van de voorhanden zijn administratie thans nog  

€ 1.639,93. 
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Het betreffen twee debiteuren van respectievelijk 

EUR 1.600,-- uit 2016 en EUR  39,93. De factuur van 

EUR 39.93 blijkt een concept te zijn. Gezien de 

ouderdom moeten de andere factuur (vooralsnog) 

voor oninbaar worden gehouden. 
 Werkzaamheden   

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Thans was sprake van een beperkt creditsaldo; e.e.a. werd 

overgeboekt naar de faillissementsrekening. 

 Leasecontracten (nog) niet bekend. 

 Beschrijving zekerheden (nog) niet bekend. 

 Separistenpositie (nog) niet bekend. 

 Eigendomsvoorbehoud (nog) niet bekend. 

 Retentierechten (nog) niet bekend. 

 Reclamerechten (nog) niet bekend. 

 Boedelbijdragen (nog) niet bekend. 

 Werkzaamheden Aanschrijven banken. Bestudering bankbescheiden. 
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De bankafschriften over 2018 en 2019 zijn bekeken; 

enige vragen daaromtrent werden beantwoord.  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 



 

 

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving n.v.t. 

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Tot op heden is nog niet voldaan aan verzoek tot het 

aanreiken van (aanvullende) administratie, maar het 

bestuur heeft aangeven dat zulks (mede) is gelegen in het 

feit dat de curatoren in Healtech B.V. zouden beschikken 

over de nodige administratie en dat dit enige tijd vergt. 

Vooralsnog kan enkel worden beschikt over de 

gedeponeerde jaarrekeningen en de stukken die bij de 

eigen aanvraag faillissement zitten. 

 

De bestuurder is opgeroepen; deze heeft te kennen 

gegeven gehoor te zullen geven aan de oproep. 

 

Verslag 2 

De bestuurder heeft de accountant geïnstrueerd 

aanvullende stukken aan te reiken. De boedel heef in 

dat kader de grootboekrekeningen en balans/winst 

en verlies mogen ontvangen over 2017 en 2018. 

 

Voorts hebben de curatoren de bestuurder de 

gelegenheid gegeven de financiële stukken (hard 

copy) op te halen. Het betreft een beperkt aantal 

klappers die de boedel nog in ontvangst moet nemen. 

 Depot jaarrekeningen t/m 2018 gedeponeerd. 

 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
(nog) niet bekend. 
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Daar werd aan voldaan. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk in onderzoek. 
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Daar blijkt vooralsnog niet van.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk in onderzoek. 
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Daar is tot op heden niet van gebleken. 

 Werkzaamheden Onderzoek naar aan curanda gerelateerde 

vennootschap(pen). Onderzoek naar aandeelhouder en 

bestuurder. Voorbereiding vraagposten t.b.v. bestuurder. 

Diverse malen overleg met bestuurder, correspondentie 

met bestuurder. 

 

Verslag 2  

Quick scan proef saldi balansen 2017 en 2018. 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 

 Pref. Vord. van de fiscus € 365,00. 

 Pref. Vord. van het UWV (nog) niet bekend. 

 Andere pref. Crediteuren (nog) niet bekend. 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
(nog) niet bekend. 

 

 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
(nog) niet bekend. 

Lening Healtech N.V. € 1.550.000,--. 

Lening PW Groep B.V. € 142.655,--. 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
(nog) niet bekend. 

 Werkzaamheden Gebruikelijke crediteurenwerkzaamheden. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) (nog) niet bekend. 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog onbekend. 
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Naar het zich laat aanzien opheffen bij gebrek aan 

baten ex artikel 16 Fw. 

 Plan van aanpak - Gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden. 

- Opvolging verhoor bestuurder. 

 

- Bespreking met bestuurder; 

- Ontvangen klappers administratie; 

 Indiening volgend verslag Medio september 2020 

 

Helmond, 27 maart 2020  

 



 

 

 

 

mr. J.P.M. Dexters, curator  

 

 


