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mr. A.C.M. Höppener
mr A.I. Mekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
King Boxsprings B.V.

30-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid King Boxsprings
B.V.,
statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,
vestigingsadres: Maatschapslaan 27 te 2404 CL Alphen aan den Rijn,
KvK: 74583697

30-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in huismeubilair en het vervaardigen van boxsprings en
matrassen

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

30-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt slechts over een aangifte OB over het tw eede kw artaal
van 2020 (verkregen van een voormalig boekhouder van gefailleerde), w aaruit
blijkt dat er een omzet is behaald van € 57.568,00.

30-11-2020
1

Verslag 2:
De door de curator aangetroffen aangifte OB over het tw eede kw artaal lijkt
nooit te zijn ingediend. De curator heeft van de Belastingdienst begrepen dat
gefailleerde nooit aangifte voor de omzetbelasting heeft gedaan.

22-02-2021
2

De curator heeft voorts aan de hand van mutaties in de bankafschriften een
inschatting van de gerealiseerde omzet gemaakt. In 2019 bedroeg de omzet
circa € 245.000 (inclusief BTW ) en in 2020 circa € 215.000 (inclusief BTW ).
Overige financiële gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

30-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 248,71

30-11-2020
1

Toelichting
Het boedelactief betreft het creditsaldo per datum faillissement van de
bankrekening van gefailleerde, alsmede een restitutie van de
energieleverancier.
€ 471,05

22-02-2021
2

Toelichting
Het boedelactief is deze verslagperiode vermeerderd met een restitutie van
Oasen en verminderd met betaalde boedelkosten.
€ 2.273,35
Toelichting
Het boedelactief is deze verslagperiode vermeerderd met de vergoeding in
verband met overname van roerende zaken voor datum faillissement, w aarbij
w ordt verw ezen naar het gestelde onder 3.3.

Verslagperiode

20-05-2021
3

Verslagperiode
van
20-10-2020

30-11-2020
1

t/m
29-11-2020
van
30-11-2020

22-02-2021
2

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

20-05-2021
3

t/m
19-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 54 min

2

12 uur 6 min

3

6 uur 54 min

totaal

40 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

30-11-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 15 april 2019. Bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde is de heer F. Kisa.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

1.2 Lopende procedures

30-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

30-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Onderzoek vindt plaats naar nog lopende verzekeringen.

30-11-2020
1

Van lopende verzekeringen is tot op heden niet gebleken.

22-02-2021
2

1.4 Huur
Op het adres van gefailleerde is reeds voor datum faillissement een nieuw e
onderneming gestart met dezelfde activiteiten, te w eten Chesterfield Dreams
B.V. De curator verricht onderzoek en voert overleg met de verhuurder ter zake
de huurbeëindiging en huurovername.

30-11-2020
1

Verslag 2:
Na overleg met de verhuurder is aan hem door de curator bevestigd dat reeds
vóór datum faillissement de huurovereenkomst is beëindigd met gefailleerde
en een nieuw e huurovereenkomst is afgesloten met Chesterfield Dreams B.V.
Ook is bevestigd dat de verhuurder geen vordering heeft op gefailleerde.

22-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
King Boxsprings B.V. is de rechtsopvolger van HBC Boxsprings & Matrassen,
een v.o.f., w aarvan de heer F. Kisa vennoot w as. De broer, de heer M. Kisa,
w as voormalig vennoot. Zow el de v.o.f. als de heer M. Kisa zijn op 29 oktober
2019 in staat van faillissement verklaard.

30-11-2020
1

King Boxsprings B.V. is enige tijd daarvoor opgericht op 15 april 2019. Volgens
gegevens van de Kamer van Koophandel hield de onderneming zich bezig met
vervaardiging van en handel in boxsprings en matrassen en ander
huismeubilair. De tw ee medew erkers, die thans het faillissement hebben
aangevraagd, zijn Syrische vluchtelingen, die meubelmaker van beroep zijn.
Van de broer van de bestuurder en boekhouder van gefailleerde heeft de
curator begrepen dat de bestuurder enkele maanden geleden naar Turkije is
uitgezet, omdat hij geen verblijfsvergunning in Nederland had en kon krijgen.
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel volgt ook een w oonadres in
Istanbul, Turkije. Sindsdien zouden zij geen tot w einig contact meer met hem
hebben gehad en is de onderneming gestaakt.
Het faillissement is aangevraagd namens een tw eetal voormalig w erknemers
van gefailleerde. Zij hebben een vaststellingsovereenkomst met gefailleerde
gesloten voor uitdiensttreding per 1 september 2020, maar hebben vanaf juni
geen salaris meer ontvangen, noch de financiële eindafrekening in september
2020. Om hun loongarantierechten veilig te stellen en omdat
betalingssommaties geen reactie opleverden, hebben zij zich genoodzaakt
gezien het faillissement aan te vragen.
Het is de curator nog niet gelukt rechtstreeks in contact te komen met de
bestuurder van gefailleerde. Behalve het w oonadres zijn geen
contactgegevens bekend. De curator zet de zoektocht, alsmede het onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode voort.
Verslag 2:
Door de curator zijn inmiddels brieven verzonden naar het bekende adres van
de bestuurder van gefailleerde in Turkije. Tot op heden is geen reactie
ontvangen.

22-02-2021
2

Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement is duidelijk dat de
onderneming van gefailleerde is voortgezet door Chesterfield Dreams B.V. Dit
vanw ege de handhaving van hetzelfde vestigingsadres, voortzetting van
activiteiten, overname van resterende w erknemers en activa en de beperkte
vorderingen van (concurrente) crediteuren in het faillissement. Chesterfield
Dreams B.V. is op 24 februari 2020 opgericht met de heer G. Kisa als enig
aandeelhouder en bestuurder. Het is de curator nog niet gelukt om in contact
te komen met de bestuurder van Chesterfield Dreams B.V. Ook hij zou een
w oonadres in Istanbul, Turkije hebben.
Ook deze verslagperiode is het de curator nog niet gelukt in contact te
komen met de bestuurder van gefailleerde.
W el heeft de curator inmiddels contact kunnen leggen met Chesterfield
Dreams B.V. Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 3.3.

20-05-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

30-11-2020
1

Toelichting
Gezien de gesloten vaststellingsovereenkomsten met tw ee w erknemers,
salarisbetalingen aan drie andere w erknemers tot en met augustus 2020 en
de voortzetting van activiteiten per september 2020 door Chesterfield Dreams
B.V., gaat de curator er vanuit dat er geen lopende arbeidsovereenkomsten
meer zijn. De curator heeft het UW V geïnformeerd dat eventuele resterende
personen beschouw d kunnen w orden als w erknemer van de rechtsopvolger
Chesterfield Dreams B.V. Voor zover mocht blijken dat overname niet heeft
plaatsgevonden, heeft de curator de arbeidsovereenkomsten opgezegd.
Personeelsleden
0

22-02-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar vordering ingediend bij de curator. Uit de
ingediende vorderingen blijkt dat het UW V de conclusie van de curator volgt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

30-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-10-2020

2

Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 2.1. Ter zake een
derde w erknemer beschikt de curator niet over de NAW -gegevens
en heeft opzegging (nog) niet plaats kunnen vinden.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

30-11-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is, voor zover de curator bekend, geen eigenaresse van een
onroerende zaak.

30-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

30-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.815,00
totaal

€ 1.815,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de (voormalige) vestigingslocatie van gefailleerde zijn enkele
bedrijfsmiddelen (kleine zaag- en naaimachines, handgereedschap), matrassen
en verpakkingsmateriaal gezien. De curator is te kennen gegeven dat deze
zaken aan Chesterfield Dreams B.V. toebehoren. Daarvoor is ook een factuur
opgemaakt, w elke begin september 2020 aan gefailleerde is voldaan. De
curator verricht nader onderzoek.

30-11-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft onderzoek verricht en geconcludeerd dat de transactie als
paulianeus dient te w orden beschouw d. De koopsom is niet aangew end om de
gezamenlijke schuldeisers te voldoen, zodat de gezamenlijke schuldeisers
hierdoor zijn benadeeld. De curator heeft de transactie op grond hiervan
vernietigd en aanspraak gemaakt op de koopsom ten bedrage van € 7.260,00
inclusief BTW .
Er is nog geen reactie ontvangen van Chesterfield Dreams B.V.

22-02-2021
2

Verslag 3:
In deze verslagperiode heeft de curator een reactie ontvangen van (de
adviseur van) Chesterfield Dreams B.V. Door Chesterfield Dreams B.V. is
betw ist dat van een paulianeuze transactie sprake is gew eest. Van een
aanstaand faillissement en enige kans op benadeling w as men niet op de
hoogte. Ook heeft Chesterfield Dreams B.V. zich op het standpunt gesteld
dat de w erkelijke w aarde van de goederen veel lager w as dan de bedongen
en betaalde koopsom.

20-05-2021
3

Na onderzoek en discussie heeft de curator uiteindelijk een minnelijke
regeling met Chesterfield Dreams B.V. getroffen, zulks met instemming van de
rechter-commissaris. Chesterfield Dreams B.V. is daarbij overgegaan tot
betaling van een bedrag van € 1.815,00 inclusief BTW als compensatie voor
de boedel voor de overname van de roerende zaken voorafgaand aan het
faillissement.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

30-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de overname van de bedrijfsmiddelen door Chesterfield
Dreams B.V.

30-11-2020
1

Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

20-05-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de (voormalige) vestigingslocatie van gefailleerde zijn enkele
bedrijfsmiddelen (kleine zaag- en naaimachines, handgereedschap), matrassen
en verpakkingsmateriaal gezien. De curator is te kennen gegeven dat deze
zaken aan Chesterfield Dreams B.V. toebehoren. Daarvoor is ook een factuur
opgemaakt, w elke begin september 2020 aan gefailleerde is voldaan. De
curator verricht nader onderzoek.

30-11-2020
1

Verslag 3:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3.

20-05-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar de overname van de voorraad door Chesterfield Dreams B.V.

30-11-2020
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3.

22-02-2021
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

20-05-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

30-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

30-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover bekend geen.

30-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar eventuele debieurenportefeuille.

30-11-2020
1

Er lijkt geen sprake te zijn van openstaande vorderingen op debiteuren.

22-02-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Het aanw ezige
creditsaldo ten bedrage van € 0,27 is ontvangen op de faillissementsrekening.

30-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend bestaan er geen leaseovereenkomsten.

30-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend geen.

30-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend geen.

30-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

5.6 Retentierechten

30-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

30-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

30-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

30-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

30-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

30-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

30-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

30-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

30-11-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

30-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

30-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

30-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

30-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt nog nauw elijks over administratieve bescheiden. Tot op
heden heeft zij geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van
gefailleerde.
W el heeft een boekhouder die in het verleden de administratie heeft gevoerd
voor gefailleerde een ordner met administratieve bescheiden over het eerste
en tw eede kw artaal 2020 aan de curator overhandigd. Ook beschikt de curator
over de bankafschriften van gefailleerde. Uit de beschikbare gegevens valt op
te maken dat gefailleerde slechts w erkzaamheden verrichtte voor tw ee klanten
en een enkele eenmalige klant. Voorts w erden inkopen veelal direct
afgerekend in plaats van op factuurbasis. Dat verklaart mogelijk de beperkte
concurrente crediteurenlast (tot op heden).

30-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

30-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

30-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 100,00. Het gestort kapitaal
bedraagt € 0,00.

30-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek vindt plaats.

7.6 Paulianeus handelen

30-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-11-2020
1

Toelichting
Onderzoek vindt plaats. Met name vindt onderzoek plaats naar de overname
van de activa van gefailleerde door Chesterfield Dreams B.V.
Ja

22-02-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft onderzoek verricht en geconcludeerd dat de transactie ter
zake de overname van de activa als paulianeus dient te w orden beschouw d.
De koopsom is niet aangew end om de gezamenlijke schuldeisers te voldoen,
zodat de gezamenlijke schuldeisers hierdoor zijn benadeeld. De curator heeft
de transactie op grond hiervan vernietigd en aanspraak gemaakt op de
koopsom ten bedrage van € 7.260,00 inclusief BTW . Er is nog geen reactie
ontvangen van Chesterfield Dreams B.V.
Ja

20-05-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
In deze verslagperiode heeft de curator een reactie ontvangen van (de
adviseur van) Chesterfield Dreams B.V. Door Chesterfield Dreams B.V. is
betw ist dat van een paulianeuze transactie sprake is gew eest. Van een
aanstaand faillissement en enige kans op benadeling w as men niet op de
hoogte. Ook heeft Chesterfield Dreams B.V. zich op het standpunt gesteld
dat de w erkelijke w aarde van de goederen veel lager w as dan de bedongen
en betaalde koopsom.
Na onderzoek en discussie heeft de curator uiteindelijk een minnelijke
regeling met Chesterfield Dreams B.V. getroffen, zulks met instemming van de
rechter-commissaris. Chesterfield Dreams B.V. is daarbij overgegaan tot
betaling van een bedrag van € 1.815,00 inclusief BTW als compensatie voor
de boedel voor de overname van de roerende zaken voorafgaand aan het
faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal te zijner tijd het rechtmatigheidsonderzoek starten.

30-11-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek

administratie;
volstorting aandelenkapitaal;
onbehoorlijk bestuur;
paulianeus handelen.

Verslag 3:
Zolang er geen contact is met de bestuurder en er geen verdere
administratie beschikbaar komt, is een nader onderzoek niet te verrichten. De
curator zal in dat geval – gezien de gebleken feiten en omstandigheden –
overgaan tot het doen van melding van faillissementsfraude.

30-11-2020
1

20-05-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.

30-11-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.495,00

30-11-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
loonheffingen ad in totaal € 43.495,00.
€ 96.131,00

22-02-2021
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
loonheffingen ad in totaal € 96.131,00.
Opvallend is dat er (tot op heden) geen vorderingen omzetbelasting zijn
ingediend, terw ijl er w el activiteiten met omzetbelasting zijn verricht. De
curator heeft van de Belastingdienst begrepen dat gefailleerde nooit aangifte
voor de omzetbelasting heeft gedaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet bekend.
€ 16.952,45
Toelichting
De vordering ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 2.709,98.
De vordering ex artikel 3:288e BW bedraagt € 14.242,47.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-11-2020
1

22-02-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 17.900,66

30-11-2020
1

Toelichting
De vordering ter zake de faillissementsaanvrage bedraagt € 400,64.
Door tw ee ex-w erknemers is een (bruto) loonvordering ingediend ad in totaal
€ 17.500,02.
€ 3.658,19

22-02-2021
2

Toelichting
De vordering ter zake de faillissementsaanvrage bedraagt € 400,64.
De vordering van de tw ee ex-w erknemers zijn verminderd door loonovername
van het UW V en bedraagt thans in totaal € 3.257,55 bruto p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

30-11-2020
1

Toelichting
De curator bekende crediteuren zijn geïnformeerd. Door één crediteur is tot op
heden een vordering ingediend.
3

22-02-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.320,71

30-11-2020
1

€ 6.226,47

22-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.

30-11-2020
1

Gezien de huidige stand van de boedel zullen crediteuren geen uitkering
kunnen verw achten.

20-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

30-11-2020
1

Controleren vorderingen.

20-05-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

30-11-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

30-11-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

30-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

30-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in eerste instantie trachten contact te krijgen met de bestuurder
van gefailleerde en het verkrijgen van de benodigde administratieve
bescheiden, w aarna nader onderzoek kan w orden gedaan
naar de oorzaken van het faillissement en de nodige rechtmatigheidsaspecten.

30-11-2020
1

Tot op heden is het de curator nog niet gelukt in contact te komen met de
bestuurder van gefailleerde. Door de curator zijn brieven verzonden naar het
haar bekende adres van de bestuurder van gefailleerde in Turkije. Tot op
heden mocht de curator nog geen reactie ontvangen.

22-02-2021
2

De w erkzaamheden in het kader van de nodige rechtmatigheidsaspecten
zullen w orden voortgezet.
Zolang er geen contact is met de bestuurder en er geen verdere
administratie beschikbaar komt, is een nader onderzoek niet te verrichten. De
curator zal in dat geval – gezien de gebleken feiten en omstandigheden –
overgaan tot het doen van melding van faillissementsfraude.

20-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

30-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2021

20-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hierboven gestelde onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

30-11-2020
1

