
Algemeen

Gegevens onderneming

Digitalisering & Postscanning Services BV, tevens h.o.d.n. EOF Digitalisering & 
Postscanning. 
Faill nr. C/ 18/18/13 F d.d. 23 januari 2018 
KvK nr 56151675

Activiteiten onderneming

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en het 
digitaliseren van archieven en het verlenen van postscanning services voor bedrijven 
en instellingen, alsmede het adviseren hieromtrent. 

Omzetgegevens

2014 : netto omzet € 202.763,--
2015: netto omzet € 262.330,--
2016: onbekend
2017: onbekend 

Personeel gemiddeld aantal

7

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

23 januari 2018  tm 09 februari 2018. 

Bestede uren in verslagperiode

mr. J.J. van der Molen: 5:12 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 3:24 uren
J.A. de Vries: 3:00 uren
F. Maatjes: 0:30 uren

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000019210:F007

23-01-2018

mr. H.H.  Kielman

Curator: mr. J.J. van der Molen

Insolventienummer: F.18/18/13
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Bestede uren totaal

12:06 uren 

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

bestuurder de heer A. ten Hove.

1.2 Winst en verlies

2014: verlies € 112.329,-- 
2015: verlies € 29.002,-- 
2016: onbekend
2017: onbekend 

2014: verlies voorbelastingen 115,617,-- 
2015: winst voorbelastingen 83.579,--
2016: onbekend 
2017: onbekend 

1.3 Balanstotaal

2014: 66.075,--
2015: 57.047,--
2016: onbekend 
2017: onbekend 

1.4 Lopende procedures

geen

1.5 Verzekeringen

geen

1.6 Huur

Van de Holding, per maand ?. Huur betaald tot ? 
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1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder: 
Tengevolge van tegenvallende resultaten van de verschillende dochter 
vennootschappen is het vermogen van Holding Bert ten Hove BV de laatste jaren 
uitgehold. Ondanks kostenbesparingen en het opzetten van vele nieuwe activiteiten is 
dit niet succesvol gebleken, Ook een beoogde herfinanciering van het bedrijfspand is 
niet doorgaan, waardoor ook geen liquiditeiten ter betaling van de crediteuren vrij 
kwam. In een bespreking tussen de heer A. ten Hove en de curator werd over de 
oorzaak van het faillissement nog de navolgende toelichting gegeven: 

1. Achteraf heeft de Ten Hove Groep van ECM (einde contract meldingen) te Rotterdam 
(namen en adressen van potentiële nieuwe klanten voor opdrachtgevers) te dure 
“leads” gekocht. De prijs die daarvoor moest worden betaald bij inkoop was ca. € 37,50 
en deze zouden uiteindelijk via een zogenaamde conversie, opbrengsten bij aanbrengen 
van nieuwe klanten, naar wel tussen € 60,-- en € 100,-- per nieuwe klant gaan terwijl dit 
in de praktijk uiteindelijk slechts € 5,-- per klant opleverde, dus een groot verlies. 
2. Het bedrijfspand aan de Hogelandsterweg 16 te Farmsum was na de verkoop van de 
onderneming ca. 10 jaar geleden aan Aevitae groot maar ook veel te duur. Het heeft ook 
geruime tijd leeg gestaan. De rentelasten waren wel € 100.000,-- per jaar en de 
energielasten ca. € 70.000,-- per jaar, de totale lasten van het pand waren derhalve ca. € 
170.000,-- per jaar. Er zit een 1e hypotheek van € 700.000,-- bij Solid Finance BV. De 
hypotheek was destijds aangevraagd om nieuwe activiteiten binnen de diverse 
ondernemingen van de Holding te starten. Er is ook regelmatig geprobeerd  om het 
pand deels te verhuren. Dat is wel enigszins gelukt maar niet volledig. Er is vervolgens 
geprobeerd om een lagere rente te krijgen via herfinanciering. Daar is het niet meer van 
gekomen. 
3. Verder was er een tegenvaller met de nieuwe opdrachtgever Mobile Care die vele 
werkplekken zou huren en ook personeel c.q. callagents zou inhuren van de Holding en 
diverse dochtervennootschappen. Voor een belproject in verband met zorg op afstand. 
Dat zou starten omstreeks april 2017. In september 2017 zouden er 52 werkplekken door 
Mobile Care gehuurd worden en uiteindelijk zijn dit in werkelijkheid slechts 2 
werkplekken geworden. De Holding had daarvoor wel een aparte afdeling ingericht.
4. De opdrachtgever ECM (einde contract meldingen) te Rotterdam zou per 13 maart 
2017 een groot telemarketingproject met de Holding en/of dochters uitvoeren. BGG 
Outbound was daar al mee bezig vanaf februari 2017 met allerlei belopdrachten. Zij 
konden gratis abonnementen verkopen via ECM voor een inkoop van € 37,50 per lead. 
De conversie van de leads tot hogere bedragen heeft zich echter nimmer gerealiseerd.
5. Uiteindelijk ontstonden er grote liquiditeitstekorten bij diverse dochter 
vennootschappen, waardoor over en weer allerlei betalingen in rekening-courant 
werden verricht, die niet volledig en goed werden bijgehouden. De accountant werd al 
lang niet meer betaald en werkte niet meer voor de Holding en de dochter 
vennootschappen. 
6. Zo kwam er ook onduidelijkheid in de administratie. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

onbekend 
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2.3 Datum ontslagaanzegging

29 januari 2018 

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

nvt

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er schijnen nog enkele debiteuren te zijn maar de hoogte van het totaalbedrag is 
onbekend. 

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

nvt

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

nvt

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nader door de curator onderzocht. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2015 is pas gedeponeerd op 24 augustus 2017, derhalve te laat. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In verband met de omvang van de failliete vennootschap niet wettelijk verplicht. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

voldaan 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nader onderzocht 

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nader onderzocht 

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek administratie, of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of 
paulianeus handelen

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

nog onbekend 

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog onbekend 

8.4 Andere pref. crediteuren

nog onbekend 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

onbekend 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Totaal inclusief belastingdienst ca € 40.000,-- totaal € 61.381,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

nvt

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag

ca. 14 mei 2018 

10.4 Werkzaamheden

- Bestuderen administratie / financiële bescheiden;
- Onderzoek pauliana/ bestuurdersaansprakelijkheid; 
- Crediteuren inventariseren;
- Debiteuren uitzoeken. 
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