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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gezond Slapen, Beter Leven B.V.

15-10-2020
1

Gegevens onderneming
Gezond Slapen, Beter Leven B.V.
Statutaire zetel: Giesbeek
Vestigingsadres: Magnolialaan 59 te (6982 DL) Doesburg
KvK-nummer: 65618254

15-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens een uittreksel uit het handelsregister: de in- en verkoop van slaap- en
gezondheidsartikelen.

15-10-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Tot op heden beschikt de curator niet over financiële gegevens.

15-10-2020
1

Er zijn geen financiële gegevens over de onderneming van gefailleerde
voorhanden. Zie ook hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-04-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-10-2020
1

Toelichting
Uit het handelsregister volgt dat er geen personeelsleden in dienst van de
onderneming w aren.
0

15-04-2021
3

Toelichting
Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft gefailleerde nimmer
personeelsleden in dienst gehad.

Boedelsaldo
€ 0,00

15-10-2020
1

€ 0,00

15-01-2021
2

€ 0,00

15-04-2021
3

€ 0,00

07-07-2021
4

€ 0,00

07-10-2021
5

€ 0,00

27-12-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-9-2020

15-10-2020
1

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

15-01-2021
2

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

15-04-2021
3

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

07-07-2021
4

t/m
6-7-2021
van
7-7-2021

07-10-2021
5

t/m
6-10-2021
van
7-10-2021

27-12-2021
6

t/m
27-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 42 min

2

3 uur 15 min

3

9 uur 24 min

4

1 uur 12 min

5

0 uur 36 min

6

10 uur 21 min

totaal

27 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer J. Schalk. Enig aandeelhouder van
gefailleerde is Stichting DTL & VVHT.

15-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

15-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de eventueel lopende verzekeringen opzeggen voor zover het
niet opportuun is om ze voort te zetten.

15-10-2020
1

Er zijn door de curator geen (lopende) verzekeringen aangetroffen.

07-07-2021
4

1.4 Huur
De curator is er (nog) niet mee bekend of gefailleerde bedrijfsruimte huurt.

15-10-2020
1

Gefailleerde huurde tot 2018 bedrijfsruimte in Giesbeek. In 2018 is die
huurrelatie beëindigd. Sindsdien w ordt er geen bedrijfsruimte meer gehuurd en
staat de vennootschap ingeschreven op het (privé)adres van de bestuurder
van gefailleerde.

15-04-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Tot op heden is de curator - ondanks diverse pogingen - er niet in geslaagd om
in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde. De curator beschikt
tot op heden derhalve over slechts een minimale hoeveelheid informatie en is
nog niet bekend met de oorzaak van het faillissement.

15-10-2020
1

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser van gefailleerde.
Ondanks diverse pogingen en herhaalde verzoeken is de curator er ook in de
afgelopen verslagperiode niet in geslaagd om met de bestuurder van
gefailleerde in contact te komen. Ook contact met enkele schuldeisers van
gefailleerde heeft tot w einig concrete aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek geleid, noch tot (aanvullende) informatie over de
onderneming van gefailleerde.

15-01-2021
2

Nadat er tegen de bestuurder van gefailleerde door de rechtbank een
maatregel tot inbew aringstelling w as uitgevaardigd, heeft de bestuurder van
gefailleerde zich bij de curator gemeld. Op 25 februari jl. vond het
intakegesprek plaats. Tijdens dat gesprek gaf de bestuurder de volgende
verklaring voor de oorzaak van het faillissement.

15-04-2021
3

De bestuurder van gefailleerde gaf aan dat het oorspronkelijk de bedoeling

w as om de onderneming van Sillow line Benelux C.V. door te starten in Gezond
Slapen, Beter Leven B.V. Eerstgenoemde vennootschap is in 2016 failliet
verklaard. Sillow line Benelux hield zich bezig met de productie en verkoop van
orthopedische matrassen. Deze activiteit w ilde de bestuurder van gefailleerde
voortzetten in Gezond Slapen, Beter Leven B.V., zij het met een andere
producent.
De onderneming van Gezond Slapen, Beter Leven B.V. is echter nooit van de
grond gekomen. Dat kw am door de privésituatie van de bestuurder van
gefailleerde. Daardoor had hij geen energie om de onderneming van de grond
te krijgen. Er is dan ook nooit enige omzet gemaakt in de onderneming, er is
niets geproduceerd, er is geen personeel in dienst gew eest, er is geen
voorraad of inventaris aangeschaft, er is geen financiering aangetrokken en er
is geen bankrekening geopend. Er is, met andere w oorden, nooit enige
ondernemingsactiviteit verricht.
De bestuurder van gefailleerde gaf aan dat hij eigenlijk vergeten w as dat
Gezond Slapen, Beter Leven B.V. bestond, totdat hij brieven van de Kamer van
Koophandel ontving w aarin het vestigingsadres van de onderneming w as
veranderd. Gedreven vanuit zijn persoonlijke situatie heeft de bestuurder van
gefailleerde vervolgens op rekening van Gezond Slapen, Beter Leven B.V.
goederen ingekocht bij diverse bouw markten en deze (voor een substantieel
lagere prijs) doorverkocht aan diverse (kleine) aannemers. De bestuurder van
gefailleerde zocht (relatief) dure artikelen uit, w aarvan hij w ist dat die gew ild
w aren. De facturen van de diverse bouw markten/ verkopers zijn door (de
bestuurder van) gefailleerde nooit voldaan, ook niet gedeeltelijk. Nagenoeg
alle aangeschafte goederen zijn doorverkocht.
De bestuurder van gefailleerde gaf verder aan dat de enig aandeelhouder van
Gezond Slapen, Beter Leven B.V., Stichting DTL & VVHT, op zijn verzoek door
een familielid is opgericht. De enige activiteit van deze stichting is het houden
van de aandelen in Gezond Slapen, Beter Leven B.V.
Tot slot gaf de bestuurder van gefailleerde aan dat er geen administratie is
gevoerd en er ook geen administratieve bescheiden voorhanden zijn. Ook is er
geen boekhouder of accountant ingeschakeld. Jaarrekeningen zijn niet
opgesteld (en dus ook niet gedeponeerd). Concept-(jaar)cijfers zijn er niet. Het
niet voorhanden zijn van enige vorm van administratie verklaart de bestuurder
van gefailleerde vanuit het feit dat er geen (ondernemings)activiteiten w erden
ontplooid in Gezond Slapen, Beter Leven B.V.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Tot op heden is de curator niet gebleken dat er personeel bij gefailleerde in
dienst w as.

15-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens een opgaaf in het handelsregister: 0

15-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden lijken vooralsnog afgerond.

15-10-2020
1

Tijdens het intakegesprek heeft de bestuurder van gefailleerde bevestigd dat
er nimmer personeel in dienst is gew eest van gefailleerde. De w erkzaamheden
zijn derhalve afgerond.

15-04-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

Niet van toepassing.

15-04-2021
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangeschaft.

15-04-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

Er is geen voorraad (meer) aanw ezig. Onderhanden w erk is er niet.

15-04-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

Er is de curator niet gebleken dat gefailleerde over enig actief beschikt.

15-04-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zet zijn pogingen om de activa van gefailleerde in kaart te brengen
in de komende periode voort.

15-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-04-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is op dit moment niet bekend of gefailleerde op de faillissementsdatum
over een debiteurenportefeuille beschikte.

15-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gefailleerde beschikt niet over een debiteurenportefeuille. De w erkzaamheden
zijn afgerond.

15-04-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog is er geen vordering door een bank ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Tijdens het intakegesprek gaf de bestuurder van
gefailleerde aan dat er geen bankrekening op naam of ten behoeve van
gefailleerde is geopend.

15-10-2020
1

15-04-2021
3

5.2 Leasecontracten
De curator is (nog) niet bekend met leasecontracten.

15-10-2020
1

Niet van toepassing.

15-04-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

Niet van toepassing.

15-04-2021
3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door crediteuren nog geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

15-10-2020
1

Er is tot op heden door één crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De goederen w aarvan het eigendom is voorbehouden
zijn door de curator (tot op heden) niet in de boedel aangetroffen.

15-01-2021
2

5.6 Retentierechten
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

15-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden lijken vooralsnog afgerond.

15-04-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator is er niet mee bekend dat er sprake w as van een lopende
exploitatie. Voortzetting van de onderneming van gefailleerde is niet aan de
orde.

15-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming van gefailleerde is (vooralsnog) niet aan de
orde.

15-10-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Naar het zich nu laat aanzien zijn de w erkzaamheden afgerond.

15-10-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Er zijn nooit ondernemingsactiviteiten vanuit
gefailleerde ontplooid.

15-04-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit heeft de curator in onderzoek.

15-10-2020
1

De curator beschikt (nog) niet over enige administratie van gefailleerde.

15-01-2021
2

Gefailleerde beschikt, anders dan een (na faillissement opgestelde)
crediteurenlijst, niet over enige vorm van administratie.

15-04-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het uittreksel uit het handelsregister volgt dat er geen deponeringen
aanw ezig zijn.

15-10-2020
1

Er zijn nimmer jaarrekeningen opgesteld (en dus ook niet gedeponeerd).

15-04-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is gefailleerde vrijgesteld van het deskundigenonderzoek (op
grond van artikel 2:395a BW ).

15-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het handelsregister is het geplaatst kapitaal van € 100,00 volgestort.

15-10-2020
1

Ook uit het aandeelhoudersregister van gefailleerde blijkt dat de aandelen zijn
volgestort.

07-07-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

15-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-10-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nu de bestuurder van gefailleerde zich onbereikbaar hield voor de curator,
heeft de rechtbank in de afgelopen verslagperiode de verzekerde
inbew aringstelling van de bestuurder van gefailleerde bevolen. Naar aanleiding
van dat bevel heeft de bestuurder van gefailleerde contact met de curator
opgenomen.

15-04-2021
3

Gelet op de in hoofdstuk 1 van dit verslag (onder 5) door de bestuurder van
gefailleerde beschreven handelw ijze en het gebrek aan enige vorm van
administratie, is het voorlopige oordeel van de curator dat niet is voldaan aan
de boekhoudplicht en er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. De
curator onderzoekt of het opportuun is om de bestuurder van gefailleerde
aansprakelijk te stellen.
Om te bepalen of het opportuun is om de bestuurder van gefailleerde
aansprakelijk te stellen w enst de curator nog te beschikken over nadere
informatie. De betreffende informatie zal naar verw achting in de komende
periode w orden ontvangen, w aarna de curator zich een (definitief) oordeel kan
vormen over de onderw erpen zoals genoemd in dit hoofdstuk en de mogelijke
aansprakelijkstelling van de bestuurder.

07-10-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Gelet op de in hoofdstuk 1 van dit
verslag (onder 5) door de bestuurder van gefailleerde beschreven
handelw ijze en het (nagenoeg volledige) gebrek aan administratie, is de
curator van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoud- en
deponeringsplicht en dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur,
zodat dat de bestuurder van gefailleerde (in ieder geval op grond van artikel
2:248 BW ) daarvoor aansprakelijk is.

27-12-2021
6

Het is de curator echter gebleken dat het niet opportuun is om de bestuurder
van gefailleerde daadw erkelijk aansprakelijk te stellen en een gerechtelijke
procedure tegen hem te starten. W el heeft curator van de geconstateerde
onregelmatigheden melding gedaan bij de bevoegde instanties.
Met de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn de w erkzaamheden
van de curator in dit faillissement afgerond. Dit is het eindverslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zet het onderzoek naar de onderw erpen zoals beschreven in dit
hoofdstuk de komende verslagperiode voort.

15-10-2020
1

De curator zet het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen voort en onderzoekt of het starten van een procedure
tegen de bestuurder van gefailleerde opportuun is.

15-04-2021
3

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden
naar de opportuniteit van het starten van een eventuele procedure tegen de
bestuurder van gefailleerde.

07-07-2021
4

Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2021
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-12-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn verschenen de kosten met betrekking tot de door de curator
en zijn kantoorgenoten verrichte w erkzaamheden.
€ 8.986,69

15-10-2020
1

27-12-2021
6

Toelichting
In dit faillissement zijn als boedelschulden enkel verschenen de kosten met
betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte
w erkzaamheden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend.
€ 82.133,00
Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is opgebouw d uit:
- Omzetbelasting: 2e kw artaal 2016 tot en met 4e kw artaal 2017 + kosten
- Vennootschapsbelasting: 1 maart 2016 tot en met 31 december 2018 +
kosten
- Rente

8.3 Pref. vord. UWV

15-10-2020
1

15-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

15-10-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn tot op heden geen andere preferente crediteuren.

15-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-10-2020
1

3

15-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.090,66

15-10-2020
1

€ 7.672,30

15-01-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

15-10-2020
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.

27-12-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Op dit moment is de curator bezig met het inventariseren van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

15-10-2020
1

Naar aanleiding van de door gefailleerde aangeleverde crediteurenlijst is door
de curator nog één schuldeiser aangeschreven.

15-04-2021
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-12-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het voorzetten van de pogingen om in contact te komen met de bestuurder
van gefailleerde. Daarnaast zullen de onderzoeken naar de rechtmatigheid
w orden voorgezet en zal de crediteurenpositie (en eventuele
debiteurenpositie) nader in kaart gebracht w orden.

15-10-2020
1

De curator heeft het in overw eging om maatregelen te treffen tegen de
bestuurder van gefailleerde, nu deze zich onbereikbaar houdt voor de curator.
Daarnaast zullen ook in de komende verslagperiode de onderzoeken naar de
rechtmatigheid w orden voorgezet en zal de crediteurenpositie (en eventuele
debiteurenpositie) nader in kaart w orden gebracht.

15-01-2021
2

Het onderzoek naar de onderw erpen zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit
verslag zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

15-04-2021
3

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden
naar de opportuniteit van het starten van een eventuele procedure tegen de
bestuurder van gefailleerde.

07-07-2021
4

De curator gaat ervan uit in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.

07-10-2021
5

Met de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn de w erkzaamheden
van de curator in dit faillissement afgerond. Dit is het eindverslag.

27-12-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kunnen vooralsnog geen
uitlatingen w orden gedaan.

15-10-2020
1

Het faillissement zal op de kortst mogelijke termijn w orden afgew ikkeld.

27-12-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder punt 10.1 hierboven ('Plan van aanpak').

15-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

