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Algemene gegevens
Naam onderneming
Installatiebedrijf Van Zeelst B.V.
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Gegevens onderneming
Adres: Oranjestraat 70, 5682 CD Best
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KVK-nummer: 17156402
Handelsnamen: Best Betaalbare Installatiematerialen en Gereedschappen,
bestbim.nl,
BestBIG
Datum van oprichting: 27 mei 2003
Dit verslag is het eindverslag.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: installatie van verw armingsen
luchtbehandelingsapparatuur, loodgieters- en fittersw erk; installatie van
sanitair,
installatiebedrijf in gas, w ater, centrale verw arming, luchtbehandeling en
sanitair.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: installatiew erkzaamheden
en onderhoud
op het gebied van verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur en sanitair
alsmede
loodgieters- en fittersw erk; servicepunt / w inkel voor installatiematerialen.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 2.116.048,00

€ 15.177,00

2015

€ 2.050.120,00

€ -95.423,00

Balanstotaal

€ 754.600,00

Toelichting financiële gegevens
Geen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7

14-05-2018
4

Er w aren zeven w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 152.497,42

Boedelsaldo
€ 135.796,38
In deze w ordt naar het tussentijds financieel verslag verw ezen.

Verslagperiode
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Verslagperiode
14-05-2018
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van
21-11-2017
t/m
11-5-2018
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van
12-5-2018
t/m
12-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

19,83 uur

5

10,58 uur

totaal

30,41 uur

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 114 uren besteed.
Over de eerste verslagperiode zijn na indiening van het verslag nog uren
geschreven (totaal 4,42 uren).
In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 116,17 uren besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 29,50 uren besteed.
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In totaal zijn er aan het faillissement 283,92 uren besteed.
In totaal zijn er aan het faillissement 294,83 uren besteed.

13-11-2018
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is CTI Dutch Holding B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is de heer J.A.L. Cuypers.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is CTI Dutch Holding B.V.
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1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Er liepen diverse verzekeringen. Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.
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1.4 Huur
Gefailleerde w as gevestigd in een huurpand. Daarnaast w erd een
parkeerterrein gehuurd. De
betreffende huurovereenkomsten zijn opgezegd met machtiging van de
rechter-commissaris. Het pand en het parkeerterrein zijn aan verhuurder
opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
Volgens de bestuurder van gefailleerde kunnen de volgende oorzaken voor het
faillissement
w orden genoemd:
In 2014 heeft CTI Dutch Holding B.V. alle aandelen in Installatiebedrijf Van
Zeelst B.V.
overgenomen van Zeelstra Beheer B.V.
Zeelstra Beheer B.V. zou gedurende een periode na de overname zorg dragen
voor
begeleiding. Volgens de bestuurder van gefailleerde is die begeleiding
onvoldoende gew eest
en zijn er bij de overname onjuiste uitgangspunten gehanteerd. Volgens hem
bleek de
onderneming er slechter voor te staan dan w as voorgesteld. De omzetten
vielen tegen afgezet tegen de verw achtingen en daarnaast w aren er diverse
onvoorziene financiële tegenvallers. In 2016 is er bij Installatiebedrijf Van
Zeelst B.V. nog een reorganisatie doorgevoerd, w aarbij vijf w erknemers zijn
ontslagen. Dat heeft helaas onvoldoende verbetering gebracht in de toestand
van de onderneming. Van de acht overgebleven medew erkers hebben er drie
ontslag genomen. Zij zijn concurrerende w erkzaamheden gaan verrichten en
relaties gaan bedienen.
Verder had de onderneming te maken met zieke w erknemers. Dat leidde tot
nieuw e
problemen, nu vervangend personeel niet beschikbaar w as en sommige
opdrachten daardoor niet goed konden w orden uitgevoerd.
Installatiebedrijf Van Zeelst B.V. verkeerde in een toestand te hebben
opgehouden te betalen.
Dat gold daardoor ook voor CTI Dutch Holding B.V., nu deze vennootschap
uitsluitend
functioneert als holding.
Daarom is besloten het faillissement van beide vennootschappen aan te
vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
7
Er w aren zeven w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het
faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
15
Er w aren vijftien w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-11-2016

7

Geen.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is niet gebleken van onroerende zaken.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voertuigen

€ 25.000,00

€ 2.500,00

Bedrijfsmiddelen

€ 63.118,25

€ 6.311,83

totaal

€ 88.118,25

€ 8.811,83

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een bedrijfsinventaris, diverse voertuigen en diverse
gereedschappen.
Zeven voertuigen zijn verkocht aan Kemkens Installaties B.V. voor een bedrag
van
€ 25.000,-. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.
De bedrijfsmiddelen zijn door middel van een internetveiling verkocht. Dat
heeft geleid tot een netto opbrengst van € 63.118,25.
De bank zal een boedelbijdrage voldoen conform de separatistenregeling met
een minimum van € 5.000,-.
Aan de bank is een voorstel tot tussentijdse afrekening gedaan. Dat voorstel is
geaccepteerd en uitgevoerd.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover het inventaris betreft is de fiscus op de opbrengst bevoorrecht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De mogelijkheden van verkoop zijn geïnventariseerd. Verder heeft er overleg
met de bank als
pandhouder plaatsgevonden. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd in verband
met mogelijke
verkoop aan de doorstartende partij. De doorstartende partij w enst de activa
echter niet over te nemen.
Vervolgens is de internetveiling gecoördineerd.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk en immateriële activa

€ 145.000,00

€ 0,00

totaal

€ 145.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w aren diverse voorraden aanw ezig. Het betrof met name oudere voorraad,
nu kort voor
faillissement uitsluitend datgene w erd ingekocht dat ook direct gebruikt w erd.
Er liepen de nodige service- en onderhoudscontracten. Verder liepen er enkele
concrete
opdrachten ter zake vervanging van CV-ketels en dergelijke.
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Het onderhanden w erk is samen met de klantenportefeuille en de immateriële
activa voor een bedrag van € 145.000,- overgedragen aan Kemkens
Installaties B.V. Het bedrag is ontvangen op de boedelrekening.
De voorraden zijn via de internetveiling verkocht. De opbrengst zit begrepen
onder de onder
"Bedrijfsmiddelen" genoemde opbrengst (en daarover is ook de
overeengekomen boedelbijdrage berekend).
Inzake het onderhanden w erk is een boedelbijdrage niet aan de orde, nu dit
onderhanden
w erk niet verpand is.
Aan de bank is een voorstel tot tussentijdse afrekening gedaan. Dit voorstel is
geaccepteerd en uitgevoerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het laten taxeren van de voorraad, overleg met de pandhouder,
correspondentie divers, opstellen biedingsprotocol, opstellen overeenkomst,
coördinatie internetveiling.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsnaam

€ 3.025,00

€ 0,00

totaal

€ 3.025,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa en de klantenportefeuille zijn begrepen in de verkoop
van het onderhanden w erk.
Van andere activa dan de reeds genoemde is vooralsnog niet gebleken.
De handelsnaam is nog overgenomen voor een bedrag van € 3.025,00.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 96.839,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 96.839,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
96.839,00.
Er komen diverse betalingen van debiteuren binnen op de bankrekening van
gefailleerde.
De debiteuren zijn aangeschreven en er komen ook betalingen binnen op de
boedelrekening.
Voor de precieze opbrengsten w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
De laatste discussies met debiteuren lopen nog.
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Voor zoveel incasso nodig is zal de curator zorg dragen voor incasso tegen
betaling van een boedelbijdrage van 10%. Indien er geprocedeerd moet
w orden zullen afzonderlijke afspraken w orden gemaakt.
Aan de bank is een voorstel tot tussentijdse afrekening gedaan. Dat voorstel is
geaccepteerd en afgew ikkeld. In het volgende financieel verslag zal precies
verw erkt w orden w at er geïncasseerd is en op w elke w ijze financieel is
afgew ikkeld.
Met de bank is inmiddels afgew ikkeld. De w ijze van afw ikkeling is verw erkt in
het financieel verslag.

13-11-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek, correspondentie divers, administratie, (telefonisch) overleg divers.
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Afw ikkeling; correspondentie en telefoongesprekken; overleg.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 279.222,97
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 279.222,97 (rekening-courant).

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Er is sprake van leaseovereenkomsten dan w el huurovereenkomsten inzake
de printer en het
koffiezetapparaat. Deze contracten zijn afgew ikkeld. De betreffende zaken zijn
ingeleverd. Er is geen w aarde voor de boedel.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft aangegeven een pandrecht te hebben op
bedrijfsmiddelen,
voorraad en debiteurenvorderingen. De rechtsgeldigheid van de verpanding is
onderzocht en in orde bevonden.
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Er is in deze financieel afgew ikkeld met de bank.
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5.4 Separatistenpositie
De bedrijfsmiddelen en de voorraad zijn door de curator namens de bank als
pandhouder
verkocht.
De debiteurenvorderingen zijn door de curator namens de bank als
pandhouder geïncasseerd.
De verkoop namens de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden.
De incasso namens de pandhouder is bijna afgerond.
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De incasso namens de pandhouder is afgerond. Er is financieel afgew ikkeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen retentierechten ingeroepen.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
De bank betaalt een boedelbijdrage van 10% met een minimum van € 5.000,-.
Inzake de incasso van debiteurenvorderingen betaalt de bank een
boedelbijdrage van 10%.
Een en ander zal nog financieel verw erkt w orden.
€ 10.000,00
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De boedelbijdrage is met de bank afgerekend. Dit is in het financieel verslag
verw erkt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank, correspondentie divers.
Correspondentie bank, onderzoek rechtsgeldigheid verpanding,
correspondentie divers.
Correspondentie.
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Correspondentie.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn op beperkte schaal tijdelijk voortgezet om een doorstart
mogelijk te houden. Er is geen regulier onderhoud uitgevoerd. Uitsluitend
storingen zijn verholpen.
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6.2 Financiële verslaglegging
Alle w erkzaamheden die tijdens faillissement zijn uitgevoerd zijn gefactureerd.
In deze w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg divers, correspondentie divers, administratie.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het onderhanden w erk, de klantenportefeuille en de immateriële activa zijn
overgenomen door Kemkens Installaties B.V.
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6.5 Verantwoording
Aan concurrenten in de markt en aan geïnteresseerde partijen die zich hebben
gemeld is na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een
biedingsmemorandum verstrekt. Naar
aanleiding daarvan zijn biedingen uitgebracht. Met degene die het hoogste
bod heeft
uitgebracht is overeenstemming bereikt.
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6.6 Opbrengst
€ 145.000,00
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De doorstarter heeft een bedrag van € 145.000,- betaald voor het
onderhanden w erk, de
klantenportefeuille en de immateriële activa.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Niet aan de orde, nu deze activa niet verpand zijn.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen geheimhoudingsverklaring en biedingsmemorandum, beoordelen
biedingen,
opstellen overeenkomst, correspondentie divers.

14-05-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is gedeeltelijk overhandigd. De rest van de
administratie zal
nog w orden overhandigd. Daarnaast is een back-up gemaakt. De administratie
zal nog w orden
onderzocht.
Er heeft een eerste onderzoek naar de administratie plaatsgevonden. Ook is
er een
quick scan uitgevoerd door een accountant. Het onderzoek zal nog w orden
afgerond. In dat kader zijn vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerd.
Deze vragen moeten nog beantw oord w orden.
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D bestuurder van gefailleerde heeft de gestelde vragen beantw oord. Er is
geen aanleiding voor in te stellen acties.
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2013: 11-07-2014;
2014: 31-07-2015;
2015: 02-08-2016.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.
De accountant heeft een continuïteitsparagraaf toegevoegd, w aarin w ordt
gew ezen op een netto verlies van € 95.423,00 over 2015 en de hoge
schulden aan kredietinstellingen van €
290.802,00 per 31 december 2015. Deze condities duiden op het bestaan van
een onzekerheid van materieel belang op grond w aarvan gerede tw ijfel zou
kunnen bestaan over
de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap.
Gelet op de vermogenspositie van de vennootschap ultimo 2015 en het
resultaat over 2015 is het voortbestaan van onderneming onzeker. In 2016
heeft de onderneming echter een
reorganisatie doorgevoerd teneinde de personeel- en bedrijfskosten te
beperken. Tevens zijn
er afspraken inzake betalingsregelingen gemaakt met kredietinstellingen en de
belastingdienst. Op grond hiervan zijn activa en passiva gew aardeerd op going
concernw aarde.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.000,-.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,-.
De aandelen blijken te zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.
Dit onderzoek w ordt gecombineerd met het onderzoek naar de administratie.
Het onderzoek moet nog w orden afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Er is niet gebleken van bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-05-2018
4

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.
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Alle onderzoeken zijn afgerond.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie.
Onderzoek administratie en quick scan accountant.
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Afronding onderzoeken.

13-11-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 47.151,61
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Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris
curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering aangemeld van € 37.471,60.
Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze
vordering is aangemeld. Het betreft een bedrag van € 9.680,01.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 154.589,00
De fiscus heeft voor een bedrag van € 154.589,00 aan preferente vorderingen
ingediend.
Het betreft omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.208,92
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UW V heeft preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van €
14.208,92.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 50.000,00
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CTI Dutch Holding B.V. zou een preferente vordering hebben van € 50.000,00
inzake niet
betaald salaris. Dit moet nog w orden onderzocht als er uitkeringen zouden
komen.
Er zou een voormalig w erknemer zijn met een preferente vordering van €
4.892,93 inzake
vakantie-uren. Ook dit w ordt zo nodig onderzocht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42
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Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 78 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 42 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 802.078,60
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De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 105.581,13.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 802.078,60 aan concurrente
vorderingen ingediend, inclusief de vordering van de bank en een substantiële
vordering van CTI Dutch Holding B.V.
€ 683.590,52

13-11-2018
5

De ingediende vorderingen zijn aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Met de huidige stand van de boedel kunnen er geen uitkeringen w orden
gedaan aan
concurrente crediteuren.
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W el zullen er gedeeltelijke uitkeringen aan preferente schuldeisers kunnen
w orden gedaan. Er zal sprake zijn van een vereenvoudigde afw ikkeling.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie divers.
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Correspondentie divers.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.
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9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.
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9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronding invordering debiteuren in overleg met pandhouder;
b. afronding onderzoek administratie;
c. afronding onderzoek oorzaken faillissement;
d. afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
e. controle vorderingen fiscus en zo nodig laten corrigeren van aanslagen.
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Het faillissement zal w orden afgew ikkeld.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Getracht zal w orden om het faillissement in de komende verslagtermijn af te
w ikkelen.
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De afw ikkeling w ordt in gang gezet.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-11-2018
5

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
met de
bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote, inventariseren activa,
inventariseren schulden, afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, ontslag en
informeren personeel, innemen auto's,'onderzoek mogelijkheden doorstart en
realiseren doorstart, correspondentie divers, overleg divers, taxatie activa,
onderzoek mogelijkheden verkoop activa.
In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg met de
bestuurder van gefailleerde, verkoop activa, inventariseren schulden,
afw ikkelen
eigendomsvoorbehouden, administratie onderhanden w erk, aanschrijven
debiteuren,
correspondentie divers, overleg divers.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
met de
bestuurder van gefailleerde, verkoop activa, inventariseren schulden,
correspondentie
en overleg debiteuren, onderzoek administratie, correspondentie divers,
overleg divers.
In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek administratie, correspondentie bank, correspondentie bestuurder
gefailleerde, correspondentie debiteuren.

14-05-2018
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In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
afronding onderzoeken, correspondentie divers, overleg.

13-11-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

