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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Technocast B.V.
Lovinkweg 3
7061 DT Terborg
KvK: 09100471
Insolventienummer: C/05/20/191 F

&

HandMouldings B.V.
Lovinkweg 3
7061 DT Terborg
Kvk: 09150309
Insolventienummer: C/05/20/192 F

Bij beschikkingen d.d. 19 mei 2020 is door de rechtbank Gelderland aan de 
besloten vennootschappen Technocast B.V. & HandMouldings B.V. voorlopige 
surseance van betaling verleend. Tot bewindvoerder van de vennootschappen 
is de heer mr. V.F.M. Jongerius benoemd. De bewindvoerder en de bestuurders 
zijn in de periode van surseance van betaling tot de conclusie gekomen dat 
een faillissement onvermijdelijk is en vervolgens is op grond van artikel 242 lid 
1 sub 5 Fw het faillissement van beide vennootschappen aangevraagd. De 
rechtbank Gelderland heeft op 25 mei 2020 de faillissementen van beide 
vennootschappen uitgesproken en is door de rechtbank een afkoelingsperiode 
afgekondigd.

De curator heeft gezien de verwevenheid van de vennootschappen (gelijke 
locatie, aantal werknemers die voor beide vennootschappen werken, zelfde 
bestuurder en aandeelhouders) één openbaar verslag opgesteld.

25-06-2020 
 1

Op verzoek van de rechtbank zal de curator van Technocast B.V. en 
HandMouldings B.V. vanaf heden voor zowel Technocast B.V. als 
HandMouldings B.V. een separaat verslag indienen. Dit betekent dat vanaf 
heden in dit verslag enkel de ontw ikkelingen inzake het faillissement van 
Technocast B.V. zal worden vermeld. 

08-01-2021 
 3

Technocast B.V.:
Vervaardigen, emailleren, bewerken van ijzeren, metalen en kunststoffen 
artikelen. Ontw ikkelen nieuwe artikelen en handel drijven in genoemde en 
aanverwante artikelen.

HandMouldings B.V.:
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal en poedermetallurgie. 
De exploitatie van een handvormerij en voorts al hetgeen daarmee verband 
houdt of dienstbaar kan zijn.

25-06-2020 
 1



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 27.009.000,00 € -1.914.000,00 € 6.441.000,00

2019 € 27.182.000,00 € -2.490.000,00 € 5.498.000,00

2020 € 8.614.484,38 € -1.116.704,34

Bovengenoemde cijfers zien op Technocast B.V. 

De cijfers 2019 en 2020 (t/m 25 mei) betreffen conceptcijfers.

HandMouldings B.V.:

2018
Omzet: € 2.160.000,00
Winst en verlies: -/- € 88.000,00
Balanstotaal: € 515.000,00

2019
Omzet: € 1.939.000,00
Winst en verlies: -/- € 190.000,00
Balanstotaal: € 541.000,00

2020
Omzet: € 567.948,50
Winst en verlies: -/- € 173.896,67

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: 154
HandMouldings B.V.: 11

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: € 2.488,34
HandMouldings B.V.: € 5.203,00

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: € 538.467,05
HandMouldings B.V.: € 6.683,58

25-09-2020 
 2

€ 536.405,52 08-01-2021 
 3

€ 242.491,19 09-04-2021
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
25-5-2020

t/m 
24-6-2020

25-06-2020 
 1

van 
25-6-2020

t/m 
24-9-2020

25-09-2020 
 2

van 
25-9-2020

t/m 
7-1-2021

08-01-2021 
 3

van 
8-1-2021

t/m 
8-4-2021

09-04-2021
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 224 uur 18 min

2 208 uur 24 min

3 158 uur 54 min

4 46 uur 42 min

totaal 638 uur 18 min

De curator heeft gezien de verwevenheid van de vennootschappen de uren 
vooralsnog geconsolideerd bijgehouden.

25-06-2020 
 1

De urenopgave ziet toe op de werkzaamheden die voor zowel Technocast B.V. 
als HandMouldings B.V. zijn verricht. De curator zal te zijner tijd de uren 
splitsen.

08-01-2021 
 3

De curator heeft (met terugwerkende kracht) de uren gesplitst en toegekend 
aan het faillissement van Technocast B.V. of HandMouldings B.V. Vanaf datum 
faillissement tot en met 6 april 2021 zijn in het faillissement van Technocast 
B.V. 609,50 uren besteed, waarvan 46,70 uur in de periode 8 januari 2021 
tot en met 7 april 2021.

09-04-2021
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1. Inventarisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lovink Technocast 
Holding is enig aandeelhouder van Technocast B.V. en HandMouldings B.V. Enig 
aandeelhouder van Lovink Technocast Holding B.V. is de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lovink Real Estate B.V., 
waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Royal 
Lovink Industries B.V. enig aandeelhouder is. Enig aandeelhouder van Royal 
Lovink Industries B.V. is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Eshova Beheer B.V. Van voomoemde vennootschappen zijn 
de— alleen/zelfstandig - bevoegd bestuurders de heer A. van den Hout en
de heer D.J. van den Hout. Enig aandeelhouder van Eshova Beheer B.V., is de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2ADvance B.V., 
waarvan de gezamenlijk bevoegd bestuurders zijn, de besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Facando B.V. en Carelexx 
B.V. Enig aandeelhouder van 2Advance B.V. is Stichting administratiekantoor 
2ADvance, waarvan de gezamenlijk bevoegd bestuurders zijnde heer J.S. van 
den Hout, de heer A. van den Hout en de heer D.J. van den Hout. Carelexx B.V. 
houdt 50% van de certificaten van aandelen in 2ADvance B.V. Enig bestuurder 
en aandeelhouder van Carelexx 13.V. is de heer A. van den Hout. Daarnaast 
wordt 50% van de certificaten van aandelen in 2ADvance B.V.
gehouden door Facando B.V., waarvan enig bestuurder en aandeelhouder is 
de heer D.J. van den Hout. Een overzicht van de structuur van het concern 
waartoe Technocast B.V. en HandMouldings B.V.  behoren wordt hierbij als 
Bijlage 1 aan het openbaar verslag gehecht.

25-06-2020 
 1

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen lopende procedures. 25-06-2020 
 1

Technocast B.V. en HandMouldings B.V. hebben een zorgpakketpolis afgesloten 
bij MN Services B.V., welke inmiddels is beëindigd. Alle andere verzekeringen 
lopen via andere vennootschappen van het Lovink concern. De curator heeft 
stukken ontvangen, waaruit blijkt dat de verzekeringen (tijdig) worden betaald 
en zo nodig worden beëindigd. 

25-06-2020 
 1

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 25-09-2020 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Technocast B.V. en HandMouldings B.V. hebben een huurovereenkomst 
gesloten met betrekking tot de bedrijfsruimte aan de Lovinkweg 3 te Terborg. 
De curator heeft de overeenkomst, met toestemming van de rechter-
commissaris, opgezegd.

25-06-2020 
 1

De huurovereenkomsten zijn met wederzijds goedvinden beëindigd medio juli 
2020. De formalisering dient nog plaats te vinden. De curator verw ijst naar 
paragraaf 6.1 tot en met 6.3 van dit verslag. 

25-09-2020 
 2

Volgens de bestuurders van de gefailleerde vennootschappen is de oorzaak 
van de faillissementen gebrek aan liquide middelen en de dalende vraag vanuit 
de markt, mede als gevolg van de coronacrisis. 

25-06-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Toelichting 
Technocast B.V.: 154
HandMouldings B.V.: 11

25-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

25-5-2020 11 ontslag personeelsleden HandMouldings B.V.

25-5-2020 154 ontslag personeelsleden Technocast B.V.

totaal 165

De intake voor de loongarantieregeling heeft plaatsgevonden. Naar 
verwachting zal het UWV over enkele maanden haar vordering (boedel en 
preferent) bij de curator indienen.

25-06-2020 
 1

De curator heeft het dienstverband van zes werknemers van Technocast B.V. 
en van twee werknemers van HandMouldings B.V. beëindigd, door een langere 
opzegtermijn in acht te nemen tegen 14 augustus 2020. Deze werknemers 
hebben de mallen, die in consignatie zijn gegeven, uitgeleverd (zie ondermeer 
paragraaf 5.5 van dit verslag).

25-09-2020 
 2

Het UWV heeft haar boedel en preferente vordering inmiddels ingediend. De 
curator verw ijst naar het financieel verslag.

08-01-2021 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

Geen. 25-06-2020 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De machines en inventaris welke zijn gebruikt in het productieproces zijn 
(grotendeels) eigendom van Lovink Technocast Holding B.V. en worden 
verhuurd aan Technocast B.V. en HandMouldings B.V.

25-06-2020 
 1

De huurovereenkomsten zijn met wederzijds goedvinden beëindigd medio juli 
2020. De formalisering dient nog plaats te vinden. De curator verw ijst naar 
paragraaf 6.1 tot en met 6.3 van dit verslag. 

25-09-2020 
 2

De inventaris betreft kantoorinventaris. De curator heeft op grond van de 
inkoopwaarden en afschrijvingen overeenstemming bereikt over de 
koop/verkoop van de kantoorinventaris aan LF Castings B.V. De curator zal 
toestemming aan de rechter-commissaris verzoeken voor de verkoop van de 
kantoorinventaris.

08-01-2021 
 3

Na toestemming van de rechter-commissaris is de inventaris verkocht voor € 
20.000,00. Op de mobiele telefoons en laptops die zijn verkocht voor een 
bedrag ad € 5.250,00 rustten een pandrecht en de curator heeft een 
boedelbijdrage van 10% bedongen.

09-04-2021
 4

Niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

De fiscus heeft op grond van artikel 21 lid 2 Invorderingswet een voorrecht op 
de opbrengst van de bodemzaken, welk bodemvoorrecht in rang boven het 
pandrecht van de pandhouders op de zaken gaat. De curator behartigt op 
grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de fiscus. 
Inmiddels is gebleken dat er een beperkte inventaris is.

08-01-2021 
 3

Zie paragraaf 3.3. 09-04-2021
 4

- inventariseren en beoordelen rechtsrelatie tussen Lovink Technocast Holding 
B.V. en de gefailleerde vennootschappen.

25-06-2020 
 1

De curator heeft de rechtsrelatie beoordeeld van de overeenkomst en de 
daarbij behorende boekhouding ter zake de huur/verhuur van de machines. De 
curator heeft geoordeeld dat de bedrijfsmiddelen tegen reële huurprijzen zijn 
verhuurd door de Holding aan Technocast.

08-01-2021 
 3

Grondstoffen, deelproducten alsmede gereed product. De voorraad is tijdens 
de periode van surseance getaxeerd in opdracht van de pandhouder. De 
taxatie is mede van belang in verband met eigendomsvoorbehouden.

25-06-2020 
 1

De voorraad is vanaf datum faillissement tot 7 juli 2020 (gedeeltelijk) gebruikt 25-09-2020 



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

voor het productieproces. Zie ook paragraaf 5.5.  2

Na de productieperiode tijdens faillissement en na afw ikkeling van de 
eigendomsvoorbehouden heeft de curator met LF Castings B.V. 
overeenstemming bereikt over koop/verkoop van de voorraad onder 
voorbehoud toestemming rechter-commissaris en onder voorbehoud van 
overeenstemming met de bank ter zake boedelbijdragen en het pandrecht. 

Het betreft de navolgende voorraad waarop een pandrecht rust: 

- schrootafval;
- voorraad technische dienst;
- voorraad halfproduct / grondstoffen.

Er is sprake van een negatieve waarde op een gedeelte van de voorraad. 
Deze dient gedeeltelijk te worden afgevoerd hetgeen kosten met zich 
meebrengt. De curator heeft met LF Castings B.V. / Lovink concern en de bank 
overeenstemming bereikt, waarbij zowel de bank als de boedel € 15.000,00 
zullen bijdragen voor een op milieuvriendelijke w ijze vernietigen van deze 
voorraad. 

Daarnaast is er nog voorraad die ten tijde van de productieperiode na 
faillissement is ingekocht en waar geen pandrecht op rust. De curator heeft 
overeenstemming bereikt met LF Castings B.V. om aan haar deze voorraad te 
verkopen tegen 80% van de inkoopwaarde. De curator zal aan de rechter-
commissaris toestemming verzoeken voor de bijdrage alsmede voor de 
verkoop van de voorraad (en de overeen te komen boedelbijdrage).

In komende verslagperiode verwacht de curator dat de bank zal reageren op 
het voorstel. Als met de bank overeenstemming is bereikt, zal aan de rechter-
commissaris toestemming worden verzocht om de overeenkomst met LF 
Castings B.V. aan te gaan.

08-01-2021 
 3

Een gedeelte van de voorraad, waarop een pandrecht rustte, is in 
boedelperiode verbruikt voor de productie, waarbij met de bank is 
overeengekomen dat 60% van de inkoopwaarde wordt afgedragen. Dit 
betreft een bedrag van € 183.497,00. 

Op de voorraad die tijdens de boedelperiode is aangeschaft rustte geen 
pandrecht en deze is na toestemming van de rechter-commissaris verkocht 
voor € 28.141,00. 

De voorraad technische dienst en schrootafval, waarop een pandrecht rustte, 
is verkocht voor € 72.025,00, waarbij de curator een boedelbijdrage heeft 
bedongen van 10%.

Een gedeelte van de voorraad was incourant en onverkoopbaar. Deze diende 
te worden afgevoerd en zowel de bank als de boedel hebben een bijdrage 
van € 15.000,00 voldaan voor de afvoerkosten. 

De voorraad eindproduct, waarop een pandrecht rustte, is verkocht voor € 
41.859,00. De opbrengst hiervan is naar de bank gegaan.

09-04-2021
 4



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

- contact taxatiebureau;
- correspondentie pandhouder.

25-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 50.000,00

Kasgeld (Technocast B.V.). € 996,94

totaal € 50.996,94 € 0,00

(nog) niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

(vooralsnog) geen. 25-06-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

HandMouldings B.V. € 142.822,66 € 73.000,00

Technocast B.V.: € 1.257.478,18 € 1.208.000,00

totaal € 1.400.300,84 € 1.281.000,00 € 0,00

Vooralsnog worden de debiteuren door de bank geïncasseerd, en gaat de 
opbrengst op grond van het pandrecht debiteuren naar de bank.

25-06-2020 
 1

Uit de kredietovereenkomsten blijkt dat niet ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) 
een pandrecht op debiteuren heeft, maar ABN AMRO Asset Based Finance 
(AAF). De curator heeft AAF en ABN AMRO vragen gesteld over de wederzijdse 
zekerhedenregeling. De curator neemt het standpunt in dat de ontvangen 
debiteurenbetalingen zijn verrekend met de vordering op de vennootschappen 
(waaronder Technocast) en na de verrekening de ontvangen bedragen aan de 
boedel toekomen.

08-01-2021 
 3

(vooralsnog) geen. 25-06-2020 
 1

- onderzoek pandrecht ABN AMRO Bank N.V. 25-09-2020 
 2

- nader onderzoek wederzijdse zekerhedenregeling in afwachting van 
standpunt van AAF en ABN AMRO.

08-01-2021 
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Technocast B.V. en HandMouldings B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 
verstrekte kredieten aan het Lovink concern door de ABN AMRO Bank N.V., 
welke hoofdelijkheid voortvloeit uit een financieringsovereenkomst tussen de 
gefailleerde vennootschappen, de vennootschappen uit het Lovink concern en 
de ABN AMRO Bank N.V. 

De totale vordering die de ABN AMRO Bank N.V. heeft ingediend bij Technocast 
B.V. en HandMouldings B.V. bedraagt € 5.018.750,00. Daarnaast zijn de 
gefailleerde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor een vordering ad € 

25-06-2020 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4.777.304,97 bij ABN AMRO Asset Based Finance "AAF" ter zake een 
bevoorschottings- en dienstverleningsovereenkomst tussen de gefailleerde 
vennootschappen en Lovink Enertech B.V. enerzijds en AAD anderzijds. Door 
deze overeenkomst werd door AAF krediet verschaft in de vorm van 
bevoorschotting van vorderingen van vennootschappen op haar klanten.

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van AAF in het eerste openbaar verslag is onjuist weergegeven. 
Deze dient € 477.304,97 te zijn. 

25-09-2020 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
Op datum faillissement was de vordering van AAF op de drie vennootschappen 
door ontvangen betalingen verrekend. Technocast B.V. had een positief saldo 
van circa € 450.000,00, terw ijl HandMouldings een negatief saldo had van € 
50.000,00 en Enertech een negatief saldo van circa € 390.000,00.

ABN AMRO en AAF beroepen zich op de wederzijdse zekerhedenregeling, 
waarbij de curator zich kort gezegd op het standpunt stelt dat AAF op datum 
faillissement geen vordering had en het pandrecht op vorderingen van AAF 
daardoor teniet is gegaan.

08-01-2021 
 3

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank, AAF, het Lovink concern en de curator zijn nog in overleg over de 
uiteindelijke financiële afw ikkeling (waaronder de inmiddels verdeelde w inst 
uit de korte periode van doorproduceren na faillissement, zie paragraaf 6.2), 
waarbij de hoofdelijkheid van de vennootschappen in het Lovink concern, het 
regresrecht en de wederzijdse zekerhedenregeling tussen AAF en de ABN 
AMRO Bank N.V., pandrecht debiteuren alsmede uitw inning andere 
zekerheden aan de orde komt. Partijen hebben afgesproken om te trachten 
finale afspraken te maken, waarbij alle bovengenoemde onderwerpen aan de 
orde komen, waarna de betalingen over en weer plaats zullen vinden.

09-04-2021
 4

Het is de curator gebleken dat een aantal leaseovereenkomsten is gesloten 
door de gefailleerde vennootschappen. De curator heeft de 
leasemaatschappijen op de hoogte gesteld van de faillissementen en gewezen 
op de afkoelingsperiode. Na de afkoelingsperiode zal de curator de 
leaseovereenkomsten verder afw ikkelen.

25-06-2020 
 1

Met alle leasemaatschappijen heeft de curator contact gehad en zijn afspraken 
gemaakt over het ophalen van de objecten, dan wel overname van de 
leaseovereenkomsten door LF Castings B.V. 

25-09-2020 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door de gefailleerde vennootschappen zijn de navolgende zekerheden 
verstrekt aan de ABN AMRO Bank N.V.:

- pandrecht op vorderingen;
- pandrecht op de inventaris;
- pandrecht op de voorraad;
- wederzijdse zekerhedenregeling AAF / ABN AMRO Bank N.V.

25-06-2020 
 1

De curator dient het pandrecht op vorderingen van de ABN AMRO Bank N.V., 
alsmede de wederzijdse zekerhedenregeling AAF / ABN AMRO Bank N.V. nog te 
beoordelen. 

25-09-2020 
 2

Door de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden verstrekt 
aan de ABN AMRO:

- pandrecht op de inventaris;
- pandrecht op de voorraad;
- wederzijdse zekerhedenregeling AAF / ABN AMRO.

Door de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden verstrekt 
aan AAF:

- pandrecht op vorderingen.
- wederzijdse zekerhedenregeling AAF/ABN AMRO.

08-01-2021 
 3

Zie paragraaf 5.3. 25-06-2020 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

De curator heeft de eigendomsvoorbehouden in kaart gebracht en de 
eigenaren aangeschreven. In de periode van surseance van betaling heeft een 
taxatie van de voorraad en eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden. De 
activiteiten worden (beperkt) voortgezet tot eind juni 2020 en indien gebruik 
gemaakt wordt van voorraad waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zal aan 
de leverancier de inkoopwaarde van het verbruikte product worden voldaan.

De opdrachtgevers van Technocast B.V. en HandMouldings B.V. hebben veelal 
mallen en modellen voor het maken van producten in consignatie gegeven aan 
de gefailleerde vennootschappen. De curator onderzoekt of het geclaimde 
eigendomsrecht rechtsgeldig is gevestigd. Aangezien het om veel grote mallen 
gaat zijn er behoorlijk handlingkosten om een en ander uit te zoeken en klaar 
te maken voor verzending ( verpakkingskosten). Met toestemming van de 
rechter-commissaris zal de curator een vergoeding in rekening brengen voor 
het uitleveren van de mallen en zal de uitlevering in de tweede week van de 
maand juli 2020 (behoudens bijzondere gevallen) starten.

25-06-2020 
 1

De leveranciers met een eigendomsvoorbehoud op voorraad zijn 
aangeschreven, waarbij de verwachting is uitgesproken dat uiterlijk in de 
maand oktober 2020 betaling plaatsvindt van verbruikte zaken, dan wel dat de 
leveranciers in de gelegenheid worden gesteld hun zaken terug te halen. 

Het was snel duidelijk dat de mallen die in consignatie zijn gegeven aan 
Technocast B.V. en HandMouldings B.V. voor medio juli 2020 niet konden 
worden uitgeleverd. De curator is na toestemming van de rechter-commissaris 
met zes medewerkers van Technocast B.V en twee medewerkers van 
HandMouldings B.V. overeengekomen de opzegtermijn te verlengen tot 14 
augustus 2020 tot uitlevering van de mallen. De extra kosten van de 
uitlevering, zoals loonkosten en pallets zijn in rekening gebracht bij de klanten.

De werkzaamheden die verricht dienden te worden waren het uit het magazijn 
halen van de mallen, deze transport klaar verpakken en uitleveren. Deze 
werkzaamheden konden feitelijk alleen verricht worden door medewerkers van 
Technocast B.V. en HandMouldings B.V. nu zij de kennis en ervaring hadden 
met het picken van deze mallen uit het magazijn. Bij de klanten werd de 
uitlevering in rekening gebracht en totaal is € 82.834,80 (Technocast B.V.) en € 
16.234,00 (HandMouldings B.V.) gefactureerd en betaald, terw ijl de extra 
lasten € 29.554,08 (Technocast B.V.) en € 9.550,42 (HandMouldings B.V.) 
bedragen exclusief de kosten van inkoop van de pallets en afdracht 
pensioenpremie. Thans staan er nog een aantal mallen klaar voor uitlevering. 
Deze worden af fabriek geleverd. 

25-09-2020 
 2

In totaal is er € 89.671,30 (waarvan € 2.152,50 aan btw) in rekening gebracht 
en betaald voor het uitleveren van de mallen, terw ijl de extra lasten € 
29.554,08 bedragen. Thans staan er nog een aantal mallen klaar voor 
uitlevering. Deze worden af fabriek geleverd of vernietigd.

08-01-2021 
 3

Alle mallen zijn in consignatie aan een derde gegeven of worden vernietigd. 
De eindafrekening van de mallen dient nog te worden opgemaakt.

09-04-2021
 4



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden heeft één partij een beroep gedaan op het retentierecht. 25-06-2020 
 1

Bij de curator heeft zich nog geen partij gemeld, die een beroep doet op het 
recht van reclame.

25-06-2020 
 1

Toelichting 
De curator is met de ABN AMRO Bank de navolgende boedelbijdragen 
overeengekomen;

• de boedel ontvangt een bijdrage van 10% over de netto opbrengst (derhalve 
na aftrek transportkosten e.d.) van het (nagenoeg) gereed product;
• de boedel ontvangt een bijdrage van 50% over de gegoten producten in het 
proces na aftrek van de gemaakte kosten;
• de boedel ontvangt een bijdrage van 50% met betrekking tot de 
voorraad/onderhanden werk na aftrek van de gemaakte kosten;

25-06-2020 
 1

Toelichting 
De boedelbijdrage genoemd in het eerste faillissementsverslag betreft feitelijk 
de verdeling van de opbrengst minus kosten van (nagenoeg) gereed product 
10% boedel en 50% over het onderhanden werk, over de korte 
productieperiode na faillissement, zie ook paragraaf 6.2.

De curator heeft aan de bank voorgesteld een boedelbijdrage van 10% over 
de aan LF Casting B.V. verkochte voorraad.

08-01-2021 
 3

Toelichting 
Zie paragraaf 3.3 en 3.6.

09-04-2021
 4

- overleg seperatisten;
- beoordelen contracten / eigendomsvoorbehouden;
- productieperiode afrekening bank/boedel.

25-06-2020 
 1

- afrekening bank/boedel productieperiode;
- uitleveren mallen;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden. 

25-09-2020 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

In samenspraak met de financieel directeur is een begroting opgesteld, waarbij 
tot eind juni 2020 een omzet zou kunnen worden gerealiseerd (gereed 
product, onderhanden werk, nieuw product) van € 3.300.000,00, terw ijl de 
totale kosten (exclusief personeel) circa € 1.700.000,00 bedragen.

Na toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met de bank zullen 
de activiteiten tot eind juni 2020 worden voortgezet in die zin dat lopende 
orders worden afgemaakt en gereed product wordt uitgeleverd. Daarnaast 
zullen nieuwe orders tot eind juni 2020 geproduceerd worden, waarbij de 
begroting leidend is. Alle klanten dienen vooraf te betalen. Met de bank is de 
afspraak gemaakt dat de klanten blijven betalen op de bankrekeningen van de 
gefailleerde vennootschappen en dat de te betalen facturen in de 
boedelperiode ook van deze rekening worden voldaan. 

25-06-2020 
 1

De eindafrekening van de voortzetting van de activiteiten is nog niet definitief. 
Dit heeft van doen met het feit dat nog niet alle gietstukken zijn uitgeleverd. 
Tot eind juni 2020 is gegoten, nadien zijn de gietstukken met name 
pandragers geëmailleerd bij een onderneming in Polen. De levering van deze 
gietstukken zal tot eind september a.s. plaatsvinden.

25-09-2020 
 2

Het begrote resultaat van € 1.700.000,00 is ter verdeling tussen bank 
(pandrecht voorraad) en boedel. De boedelbijdrage zal volgens de begroting 
circa € 500.000,00 bedragen. Op grond van de huidige resultaten blijkt de 
boedelbijdrage naar alle waarschijnlijkheid hoger uit te vallen dan het 
geprognosticeerde resultaat. In de volgende verslagperiode zal aan de hand 
van de financiële rapportage een verdeling plaatsvinden tussen bank en 
boedel.

25-06-2020 
 1

De klanten hebben vooraf betaald en op grond van de te verwachten levering 
is een opstelling gemaakt. 

Technocast B.V.:
De opstelling (excl. btw) stuit op een omzet van € 4.619.000,00, waarbij de 
totale kosten € 1.421.000,00 zijn. Het te verdelen resultaat tussen bank en 
boedel (zie paragraaf 5.8) bedraagt derhalve € 3.198.000,00.

HandMouldings B.V.:
De opstelling (excl. btw) stuit op een omzet van € 200.000,00, waarbij de 
totale kosten € 5.000,00 zijn. Het te verdelen resultaat bedraagt derhalve € 
195.000,00.

De verwachting is dat in het volgende verslag de definitieve verdeling tussen 
bank en boedel kan worden gegeven.

De betaling van de facturen door en voor Technocast B.V. en HandMouldings 
B.V. hebben tijdens de voortzetting van de activiteiten plaatsgevonden op en 
van de bankrekening van Technocast B.V. en HandMouldings B.V.. Er is 
inmiddels een voorschot voldaan van de bankrekening van Technocast B.V. ad 
€ 500.000,00 op de boedelrekening van Technocast B.V. vooruitlopend op de 
definitieve verdeling.

25-09-2020 
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft aan de ABN AMRO ter goedkeuring de eindafrekening 
voorgelegd. De bank ontvangt ter zake de voorraad die is verbruikt en waar 
een pandrecht op rust € 183.497,00 en volgens het voorstel van de curator 
ruim € 2.100.000,00 ter zake de omzet na faillissement gereed 
product/onderhanden werk, terw ijl de boedel na aftrek van bijdrage chemisch 
afval en bijdrage ODRA maatregelen circa € 1.050.000,00 (inclusief nieuw 
product) ontvangt. De curator is in afwachting van de reactie van de bank.

De curator is in afwachting van de reactie van de bank en zal nadat met de 
bank overeenstemming is bereikt over de bijdrage goedkeuring vragen aan de 
rechter-commissaris.

08-01-2021 
 3

Tussen de curator en de bank is overeenstemming bereikt volgens de 
overeengekomen regeling:
                                           
Omzet (excl. btw) €  4.634.506,00
Kosten                 €  1.367.506,00 -/-
Winst                   €  3.267.000,00  (onder verdeeld in bank € 2.139.486,86 en 
boedel € 1.127.513,14)

De curator heeft inmiddels aangifte omzetbelasting gedaan over de periode 
vanaf datum faillissement tot en met 31 december 2020.

09-04-2021
 4

- afrekening bank / boedel. 25-06-2020 
 1

- werkzaamheden ten aanzien van de financiële verslaglegging van de 
voortzetting van de activiteiten en verdeling tussen bank en boedel;
- uitlevering laatste productie.

25-09-2020 
 2

- werkzaamheden ten aanzien van de financiële verslaglegging van de 
voortzetting van de activiteiten en verdeling tussen bank en boedel, zie 
paragraaf 5.1.

09-04-2021
 4

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Een aantal potentiële kopers voor de activa heeft zich gemeld bij de curator en 
Lovink Technocast Holding B.V. en Lovink Real Estate B.V., respectievelijk 
eigenaar van de bedrijfsmiddelen en het onroerend goed. Na ondertekening 
van de NDA is informatie uitgew isseld en zijn/worden gesprekken gevoerd over 
een mogelijke doorstart.

25-06-2020 
 1

De curator heeft gesprekken gevoerd en onderhandeld met een aantal 
gegadigden voor overname van de activa. Uiteindelijk is met een nieuw 
opgerichte vennootschap, genaamd LF Castings B.V., en na goedkeuring van 
de rechter-commissaris een activaovereenkomst gesloten.

Met LF Castings B.V. is overeenstemming bereikt over de overname van activa 
van Technocast en HandMouldings B.V.. De hoofdlijnen van deze overeenkomst 
zijn:

- overname van voorraad, tegen inkoopprijs. De inventarisatie van de voorraad 
is nog niet afgerond;
- goodwill ad € 50.000,00;
- overname van de (beperkte) inventaris. De inventarisatie is nog niet 
afgerond.
- aan minimaal 40 (ex)medewerkers van Technocast B.V. en/of HandMouldings 
B.V. wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden.

25-09-2020 
 2

Goodwill: € 50.000,00
Voorraad: zie paragraaf 3.6
Inventaris: zie paragraaf 3.3

In het volgende verslag zullen de koop/verkoopprijs alsmede de 
boedelbijdragen worden opgenomen.

08-01-2021 
 3

Zie paragraaf 3.3 en 3.6. 09-04-2021
 4

Zie paragraaf 6.4. 25-06-2020 
 1

Toelichting 
Nog niet van toepassing.

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Zie paragraaf 6.4. De opbrengst is nog niet definitief bekend.

25-09-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet van toepassing.

25-06-2020 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- gesprekken/correspondentie potentiële kopers. 25-06-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 25-06-2020 
 1

De jaarrekeningen over het jaar 2018 zijn op 18 juli 2019 gedeponeerd. 25-06-2020 
 1

In onderzoek. 25-09-2020 
 2

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 25-06-2020 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

25-06-2020 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

25-06-2020 
 1

In onderzoek. 25-06-2020 
 1

- nader onderzoek naar de administratie. 25-06-2020 
 1

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting 
Algemene faillissementskosten (waaronder salaris bew indvoerder/curator), 
huur na datum faillissement en UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten 
zijn nog niet bekend.

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V. (huur): € 222.406,47 
HandMouldings B.V. (huur): € 22.168,41

25-09-2020 
 2

Toelichting 
UWV: € 1.534.899,54

08-01-2021 
 3

Toelichting 
Technocast B.V.:  € 191.122,00 
HandMouldings B.V.: € 30.189,00

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: € 255.262,00 (loonheffing)

25-09-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

25-06-2020 
 1

€ 838.576,98 08-01-2021 
 3

Toelichting 
Technocast B.V.: 
€ 35.199,16 (loonvorderingen werknemers).

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: € 43.649,70 (loonvorderingen werknemers)

25-09-2020 
 2

€ 44.660,86

Toelichting 
(loonvorderingen werknemers)

08-01-2021 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Technocast B.V.: 96
HandMouldings B.V.: 8

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: 130
HandMouldings B.V.: 12

25-09-2020 
 2

153 09-04-2021
 4

Toelichting 
Technocast B.V.: € 1.421.905,65 + PLN 108.598,32
HandMouldings B.V.: € 35.393,28

25-06-2020 
 1

Toelichting 
Technocast B.V.: € 1.743.360,12 + PLN 108.598,32
HandMouldings B.V.: € 99.134,90

25-09-2020 
 2

Toelichting 
€ 1.902.426,83 + PLN 108.598,32

08-01-2021 
 3

Toelichting 
€ 1.931.232,30 + PLN 108.598,32

09-04-2021
 4

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op 
welke w ijze afw ikkeling zal plaatsvinden. Nadat onderzoek naar de 
zekerheden en uitw inning van de activa heeft plaatsgevonden, zal hierover 
meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

25-06-2020 
 1

- correspondentie crediteuren. 25-06-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

(nog) niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

(nog) niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

(nog) niet van toepassing. 25-06-2020 
 1

Geen. 25-06-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- voortzetting gesprekken over doorstart;
- uitleveren mallen;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- eindafrekening bank/boedel over activiteiten boedelperiode;
- onderzoek rechtmatigheden.

25-06-2020 
 1

- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- eindafrekening bank/boedel over activiteiten boedelperiode;
- onderzoek zekerheden AAF en ABN AMRO Bank N.V.;
- afw ikkelen activaovereenkomst;
- onderzoek rechtmachtigheden.

25-09-2020 
 2

- eindafrekening bank/boedel over activiteiten boedelperiode;
- onderzoek zekerheden AAF en ABN AMRO Bank N.V.;
- afw ikkelen activaovereenkomst;
- onderzoek rechtmachtigheden.

09-04-2021
 4

Over de termijn waarbinnen de faillissementen kunnen worden afgewikkeld, 
kan nog weinig worden gezegd.

25-06-2020 
 1

9-7-2021 09-04-2021
 4



Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1 25-06-2020 
 1
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