
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Impulse Technologies B.V. 09-06-2020 
 1

Industriestraat 12
7091 DC DINXPERLO
KvK: 59851724

09-06-2020 
 1

Ontw ikkelingen van blusapparatuur (zgn. impuls pistolen om branden te 
blussen).

09-06-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 116.217,25 € -128.561,49 € 560.909,60

2018 € 406.125,05 € -93.337,05 € 342.570,25

2020 € 34.686,86 € 24.018,34 € 556.257,14

Verslagnummer 7
Datum verslag 07-03-2022
Insolventienummer F.05/20/168
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000140534:F001
Datum uitspraak 07-05-2020

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr M. Timmer
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator beschikt (nog) niet over de jaarcijfers van de gefailleerde 
vennootschap.

09-06-2020 
 1

De cijfers over het boekjaar 2019 en 2020 betreffen conceptcijfers. 09-09-2020 
 2

1 09-06-2020 
 1

€ 1.194,83 09-06-2020 
 1

€ 4.044,83 08-06-2021 
 5

€ 8.145,23 07-09-2021 
 6

€ 8.145,23 07-03-2022
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
7-5-2020

t/m 
8-6-2020

09-06-2020 
 1

van 
9-6-2020

t/m 
8-9-2020

09-09-2020 
 2

van 
9-9-2020

t/m 
7-12-2020

08-12-2020 
 3

van 
8-12-2020

t/m 
7-3-2021

08-03-2021 
 4

van 
8-3-2021

t/m 
7-6-2021

08-06-2021 
 5

van 
8-6-2021

t/m 
6-9-2021

07-09-2021 
 6

van 
7-9-2021

t/m 
6-3-2022

07-03-2022
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 21 min

2 8 uur 54 min

3 4 uur 36 min

4 4 uur 0 min

5 5 uur 12 min

6 3 uur 27 min

7 3 uur 24 min

totaal 34 uur 54 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van Impulse Technologies B.V. is de 
heer M.E. Steur. 

Er heeft inmiddels een afspraak met de heer Steur plaatsgevonden 
(videoconferentie). De heer Steur woont namelijk in Litouwen. Met hem is 
afgesproken dat zijn accountant - Kroese Wevers- aan de curator per 
omgaande de administratie aanlevert. 

09-06-2020 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 09-06-2020 
 1

De verzekeringen zijn voor zover bekend reeds voor datum faillissement 
beëindigd.

09-06-2020 
 1

Voor zover de curator bekend is de huurovereenkomst reeds voor datum 
faillissement beëindigd. 

09-06-2020 
 1

De vennootschap ontw ikkelde blusapparatuur (zgn. impuls pistolen om 
branden te blussen). De producten of halffabrikaten werden vervolgens 
verkocht/geleverd aan een dochtervennootschap, Ifex GmbH, gevestigd te 
Duitsland. Die de zaken vervolgens wereldw ijd doorverkocht. Financieel ging 
het niet goed (volgens de bestuurder). Door de curator wordt echter getw ijfeld 
aan een juist (in)zicht in de administratie en reilen en zeilen in de BV. 

09-06-2020 
 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

Personeelsleden 
1

09-06-2020 
 1

Personeelsleden 
1

09-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

14-5-2020 2

totaal 2

Het UWV heeft rechtstreeks contact gehad met het personeelslid van curanda. 
Naar verwachting zal het UWV over enkele maanden haar vordering bij de 
curator indienen.

09-06-2020 
 1

Het UWV heeft haar boedel, preferente en concurrente vordering bij de curator 
ingediend. De curator verw ijst naar het voorlopig financieel verslag.

08-12-2020 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 09-06-2020 
 1

De huur is in maart van dit jaar beëindigd, waarbij ook alle machines e.d. door 
BVA zijn verkocht. De curator zal nagaan in hoeverre een en ander juist is 
geadministreerd en hoe de gelden zijn aangewend (ter afbetaling van de 
crediteuren). 

09-06-2020 
 1

Uit het onderzoek naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn vooralsnog 
geen bijzonderheden geconstateerd.

08-06-2021 
 5

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

(vooralsnog) geen. 09-06-2020 
 1

Vooralsnog is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen. 09-06-2020 
 1

(vooralsnog) geen. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing / onbekend.

De curator zal onderzoek verrichten naar de immateriële activa (octrooien, 
modelrecht) van de gefailleerde vennootschap.

09-06-2020 
 1

Geen. 09-06-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Er schijnen (buitenlandse) debiteuren te zijn. Aan de hand van de administratie 
zal een duidelijker beeld moeten ontstaan.

09-06-2020 
 1

Volgens de administratie van curanda bedroeg de debiteurenstand op datum 
faillissement € 11.046,80. De curator zal in de komende verslagperiode 
beoordelen of deze vorderingen kunnen worden geïnd, nu een aantal 
vorderingen mogelijk is verjaard. 

09-09-2020 
 2

De curator heeft tot op heden één debiteur van in totaal € 1.676,04 
aangeschreven. Gelet op de ouderdom van de factuur acht de curator de kans 
dat de vordering kan worden geïnd beperkt. Nadere NAW-gegevens en 
facturen dient de curator nog te ontvangen.

08-12-2020 
 3

Tot op heden heeft de curator nog geen betaling dan wel een reactie van de 
debiteur mogen ontvangen.

Voorts is het curator gebleken dat de overige debiteuren, mede gelet op de 
ouderdom van de facturen, als oninbaar dienen te worden beschouwd. 

Bij bestudering van de administratie is tevens gebleken dat de bestuurder van 
curanda op grond van een rekening-courantverhouding een bedrag 
verschuldigd is van € 6.950,42. Met de bestuurder is een betalingsregeling 
overeengekomen. Inmiddels is een bedrag ad € 2.850,00 aan de boedel 
voldaan. Daarnaast dient een familielid van de bestuurder van curanda uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding een bedrag ad € 258,73 aan de 
boedel te voldoen. Tot op heden is voornoemd bedrag (nog) niet aan de 
boedel voldaan.

08-06-2021 
 5

De bestuurder heeft het bedrag ad € 6.950,40 inmiddels volledig voldaan op 
de faillissementsrekening.

Het familielid van de bestuurder heeft aan de curator bericht dat zij van mening 
is geen bedrag aan de boedel verschuldigd te zijn. De curator heeft de 
bestuurder om een toelichting gevraagd. De bestuurder heeft aangegeven het 
openstaande bedrag ad € 258,73 aan de boedel te voldoen.

Andere debiteuren dienen als oninbaar te worden beschouwd.

07-09-2021 
 6

Tot op heden heeft de bestuurder het bedrag ad € 258,73 (nog) niet op de 
boedelrekening voldaan. De curator zal de bestuurder (nogmaals) verzoeken 
het bedrag per ommegaande over te boeken.

07-03-2022
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

(vooralsnog) geen. 09-06-2020 
 1

Bestuderen aanwezige administratie. 09-09-2020 
 2

- correspondentie debiteuren. 08-12-2020 
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er lijkt geen bankschuld aanwezig te zijn. Op de geblokkeerde bankrekening 
bij de ING Bank N.V. was op datum faillissement een positief saldo aanwezig 
van € 1.194,83.

09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 09-06-2020 
 1

Tot op heden is er geen beroep op het retentierecht. 09-06-2020 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden is er geen beroep op het recht van reclame. 09-06-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

09-06-2020 
 1

- correspondentie ING Bank N.V. 09-06-2020 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De exploitatie is reeds voor het faillissement gestaakt. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Geen. 09-06-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

09-06-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

09-06-2020 
 1

Geen. 09-06-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7. Rechtmatigheid

De administratie wordt op korte termijn verwacht. 09-06-2020 
 1

De curator heeft van de accountant diverse stukken mogen ontvangen, welke 
door de curator nader bestudeerd dienen te worden.

09-09-2020 
 2

De curator heeft de administratie van curanda nader bestudeerd en zal zijn 
bevindingen op korte termijn aan de bestuurder voorleggen met het verzoek 
hierop inhoudelijk te reageren.

08-12-2020 
 3

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gebracht van zijn bevindingen 
naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie. In reactie hierop 
heeft (de boekhouder van) de bestuurder een aantal stukken aan de curator 
overlegd. Na bestudering van deze stukken heeft de curator nog om 
aanvullende stukken verzocht. De curator is nog in afwachting van deze 
stukken. 

08-03-2021 
 4

De curator heeft inmiddels de stukken, voor zover aanwezig, mogen 
ontvangen. De curator zal de stukken beoordelen en naar aanleiding daarvan 
een standpunt innemen.

08-06-2021 
 5

Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond. De curator zal in de 
komende verslagperiode een definitief standpunt innemen.

07-09-2021 
 6

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond en zal de 
bestuurder op korte termijn op de hoogte brengen van zijn bevindingen.

07-03-2022
 7

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 19 februari 2020 gedeponeerd. 09-06-2020 
 1

Nog niet bekend. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-09-2020 
 2



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend. 09-06-2020 
 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003 
(NJ2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de 
aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van 
toepassing is, is de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van 
praktisch belang. De vennootschap is opgericht op 29 januari 2014.

09-09-2020 
 2

Toelichting 
In onderzoek.

09-06-2020 
 1

Toelichting 
Zie paragraaf 7.1.

08-12-2020 
 3

In onderzoek 09-06-2020 
 1

Toelichting 
Zie paragraaf 7.1.

08-12-2020 
 3

Vooralsnog zijn -bij het ontbreken van adequate informatie- geen 
werkzaamheden verricht.

09-06-2020 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Algemene faillissementskosten alsmede vordering van het UWV (salaris over 
opzegtermijn). De kosten zijn nog niet bekend

09-06-2020 
 1

Toelichting 
UWV: € 17.514,84

08-12-2020 
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 14.625,00 09-06-2020 
 1

€ 25.454,00 09-09-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

09-06-2020 
 1

€ 13.385,04 08-12-2020 
 3

Toelichting 
(nog) niet van toepassing.

09-06-2020 
 1

1 09-06-2020 
 1

4 09-09-2020 
 2

7 07-03-2022
 7

€ 3.679,31 09-06-2020 
 1

€ 7.222,20 09-09-2020 
 2

€ 21.442,81 08-12-2020 
 3

€ 21.422,81 07-03-2022
 7

Gelet op de beperkte activa en het reeds voor datum faillissement staken van 
de exploitatie, is de verwachting thans dat het faillissement te zijner tijd zal 
worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. 

09-06-2020 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

- correspondentie crediteuren. 09-06-2020 
 1

9. Procedures

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 09-06-2020 
 1

Geen. 09-06-2020 
 1

10. Overig

Aan de hand van de administratie en nader contact met bestuurder en 
werknemer, zal worden bepaald welke werkzaamheden dienen te worden 
verricht. Er zal o.a. worden nagegaan welke rol de GmbH in Duitsland in relatie 
tot de gefailleerde vennootschap speelt en onder andere welke transacties het 
laatste jaar hebben plaatsgevonden.

09-06-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de 
administratie van curanda, meer in het bijzonder naar de mutaties / 
werkzaamheden in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast zal 
de curator zich bezighouden met het innen van de debiteuren.

09-09-2020 
 2

De curator zal op korte termijn zijn bevindingen naar aanleiding van het 
onderzoek naar de administratie aan de bestuurder voorleggen met het 
verzoek hierop inhoudelijk te reageren. De curator verwacht in de komende 
verslagperiode een definitief standpunt te kunnen innemen inzake de 

08-12-2020 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

(on)rechtmatigheden alsmede op de vraag hoe de gelden, die zijn ontvangen 
naar aanleiding van de verkoop van de materiele activa van voor datum 
faillissement, zijn aangewend.

De curator heeft het onderzoek naar de administratie nog niet afgerond en is 
in afwachting van nadere stukken van de bestuurder. Het streven van de 
curator is om in de komende verslagperiode het onderzoek te kunnen 
afronden.

08-03-2021 
 4

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het innen 
van de vorderingen alsmede zal hij een definitief standpunt innemen met 
betrekking tot de administratie.

08-06-2021 
 5

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de 
administratie afronden en voor zover noodzakelijk (vervolg)stappen 
ondernemen.

07-09-2021 
 6

De curator zal de bestuurder op korte termijn op de hoogte brengen van zijn 
bevindingen met betrekking tot de administratie. 

07-03-2022
 7

Nog nader te bepalen. 09-06-2020 
 1

Op dit moment kan de curator nog niet aangegeven binnen welke termijn het 
faillissement kan worden afgewikkeld. Dit is mede afhankelijk van de reactie 
van de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen van de curator.

07-03-2022
 7

7-9-2022 07-03-2022
 7

Bijlagen
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