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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sleep4you B.V.

04-01-2019
1

The Select Comfort Company B.V. en The Energy+ Company B.V., t.h.o.d.n.
The Medical Mattress Company

02-09-2021
12

Gegevens onderneming
Sleep4you B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te (3542 AG) Utrecht aan
de Hyperonenw eg 6 A.

Activiteiten onderneming

04-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van de bestuurder verrichtte de onderneming van gefailleerde
geen activiteiten anders dan dat daarin personeel w erd gehouden. Het
personeel zou activiteiten verrichten voor een andere vennootschap van de
bestuurder, de Belgische vennootschap Bo.Belli BVBA.

04-01-2019
1

De facto exploiteerde gefailleerde een onderneming gericht op de verkoop van
matrassen en toebehoren via een w ebw inkel en diverse show rooms. Deze
activiteiten zijn één op één overgenomen van de reeds op 27 februari 2018
gefailleerde vennootschap The Select Comfort Company B.V. (F.16/18/88).
Vanw ege de grote verw evenheid tussen de faillissementen van Sleep4you
B.V., The Select Comfort Company B.V. en The Energy+ Company B.V. vindt
vanaf heden geconsolideerde verslaglegging plaats.

02-09-2021
12

Verw ezen w ordt eveneens naar de eerdere (separate) verslagen in de
faillissementen van The Select Comfort Company B.V. en The Energy+
Company B.V., genummerd 1 tot en met 13.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens van gefailleerde niet ontvangen.
Volgens de bestuurder is het voor hem (of derden) niet mogelijk de gegevens
aan te leveren omdat hij momenteel verblijft in een penitentiaire inrichting als
gevolg van een in verzekerde bew aringstelling. De inbew aringstelling is op
voordracht van de rechter-commissaris door de rechtbank bevolen omdat de
bestuurder niet voldoet aan de op hem rustende inlichtingen- en
medew erkingsverplichtingen inzake de faillissementen van The Select Comfort
Company B.V. en The Energy+ Company B.V.

04-01-2019
1

De bestuurder heeft de curator de toegang verschaft tot het
boekhoudprogramma dat door gefailleerden w erd gebruikt en er zijn ook een
aantal fysieke stukken ontvangen. Uit voornoemde informatiebronnen
konden geen bruikbare en recente financiële gegevens w orden gehaald.

02-09-2021
12

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

04-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.916,82

04-01-2019
1

€ 1.916,82

02-09-2021
12

Toelichting
Sleep4you B.V.: € 1.916,82
The Select Comfort Company B.V.: € 1.982,01
The Energy+ B.V.: € 3.661,51
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t/m
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 25 min

2

59 uur 43 min

3

17 uur 7 min

4

53 uur 54 min

5

69 uur 57 min

6

24 uur 42 min

7

7 uur 27 min

8

12 uur 15 min

9

34 uur 57 min

10

33 uur 36 min

11

14 uur 36 min

12

32 uur 39 min

totaal

404 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.

04-01-2019
1

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via onze w ebsite (w w w .vandiepen.com) alsmede via het Centraal
Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
Uren totaal: 32,39
Sleep4you B.V.: 31,18 uur
The Select Comfort Company B.V.: 0,54 uur
The Energy+ B.V.: 0,24 uur

02-09-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 19 april 2018. Enig zelfstandig bevoegd bestuurder
van gefailleerde is de heer P.J. Trompert. De aandeelhouders van gefailleerde
zijn de heer P.J. Trompert (45%), mevrouw J.H.G.G. van de Beek (45%) en
Lenw ise Holding B.V. (10%).

04-01-2019
1

The Select Comfort Company B.V. is opgericht op 31 oktober 2011.

02-09-2021
12

The Energy+ B.V. is opgericht op 6 januari 1997.
Enig zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerden is de heer Petrus
Johannes Trompert.

1.2 Lopende procedures
Er is vooralsnog niet gebleken van lopende procedures w aarbij gefailleerde
betrokken is.

04-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft voor zover bekend geen verzekeringen afgesloten.

1.4 Huur

04-01-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde is voor zover bekend geen partij bij huurovereenkomsten.

04-01-2019
1

Zoals hiervoor onder 'Activiteiten onderneming' vermeld heeft gefailleerde de
activiteiten van de eerder in staat van faillissement verklaarde vennootschap
The Select Comfort Company B.V. één op één voortgezet. De curatoren zijn
ermee bekend gew orden dat gefailleerde - na het faillissement van
laatstgenoemde vennootschap en het faillissement van de daarmee
samenhangende vennootschap The Energy+ Company B.V. - een aantal van de
door die vennootschappen gehuurde show rooms nog enige tijd in gebruik
heeft genomen en de huurpenningen een aantal maanden heeft doorbetaald.
Ter zake verricht de curator nog nader onderzoek.
Gefailleerde is zelf geen partij bij enige huurovereenkomst. De curator in het
faillissement van The Select Comfort Company B.V. heeft de meeste
huurovereenkomsten inmiddels afgew ikkeld. Voor een uitgebreide toelichting
w ordt verw ezen naar de verslagen in dat faillissement.

04-04-2019
2

Verw ezen w ordt naar voorgaande (separate) verslagen in de faillissementen
van The Select Comfort Company B.V. en The Energy+ B.V. Dit punt is
afgew ikkeld.

02-09-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Enig bestuurder van Sleep4you B.V. is de heer P.J. Trompert. Trompert is
tevens enig bestuurder van de respectievelijk op 27 februari 2018 en 18 april
2018 in staat van faillissement verklaarde vennootschappen The Select
Comfort Company B.V. en The Energy+ Company B.V. In beide faillissementen
is mr. Steffens tot curator aangesteld.
Trompert is ook bestuurder gew eest van de op 5 juni 2018 in staat van
faillissement verklaarde vennootschap The Indulgence Company B.V. w aar hij
tot datum faillissement nog het dagelijks beleid voerde. In dat faillissement is
mr. J.L.G.M. Verw iel tot curator aangesteld.
In de faillissementen van The Select Comfort Company en The Energy+
Company bleek de bestuurder niet bereid mee te w erken aan de afw ikkeling
van de faillissementen met als gevolg dat op 15 augustus 2018 een
faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. Tijdens dat verhoor w erd te meer
duidelijk dat de bestuurder niet de w aarheid verklaart en onduidelijke en
onsamenhangende antw oorden geeft op essentiële vragen. Pas tijdens het
verhoor van 15 augustus 2018 heeft de bestuurder verklaard dat de
activiteiten van The Select Comfort Company - na haar faillissement - één op
één zijn doorgestart door Sleep4you zonder de curator daarin te betrekken.
Gezien de onbetrouw bare antw oorden van de bestuurder in combinatie met de
informatie die w el reeds bekend w as, heeft de rechtbank - op voordracht van
de rechter-commissaris – op 15 augustus 2018 de inbew aringstelling van de
bestuurder bevolen. Tot op heden zit de bestuurder nog vast in de
penitentiaire inrichting.
De curatoren hebben de bestuurder gevraagd om een verklaring omtrent de
oorzaken van het faillissement. Volgens opgave van de bestuurder zou een
aantal w erknemers die tevens deel uitmaakten van het 'management' - nadat
zij bekend is gew orden met de inbew aringstelling van de bestuurder - haar
taken hebben neergelegd en haar ontslag hebben ingediend. Naar aanleiding

04-01-2019
1

daarvan zou de onderneming 'stuurloos' zijn gew orden als gevolg w aarvan
een faillissement onafw endbaar w as.
De curatoren constateren over de oorzaken van het faillissement als volgt:
Inmiddels zijn er meerdere contacten gew eest met klanten, leveranciers en het
personeel van Sleep4you. Het personeel betreft de w erknemers die vrijw el
direct na het faillissement van The Select Comfort Company zijn overgeheveld
naar Sleep4you. De w erknemers bleken van een heleboel zaken niet op de
hoogte te zijn. Zo zijn zij door de bestuurder laat op de hoogte gesteld van
het faillissement van The Select Comfort Company. Volgens de bestuurder zou
het faillissement van laatstgenoemde vennootschap slechts noodzakelijk zijn
gew eest om in afgeslankte vorm verder te kunnen gaan en om de concurrentie
voor te kunnen blijven. Daarnaast zijn zij ook niet van de inbew aringstelling
van de bestuurder op de hoogte gesteld. De affectieve partner van
gefailleerde - die inmiddels het dagelijks beleid voerde - heeft het personeel
slechts medegedeeld dat de bestuurder voor een langere periode ziek zou
zijn.
Als gevolg van een voor de curatoren nog onbekende reden w erden de
leveranciers en het personeel vanaf omstreeks oktober 2018 plotseling niet
meer betaald. De leveranciers w aren daardoor niet meer bereid om de bedden
en matrassen aan Sleep4you te blijven leveren. Voor klanten van de w ebshop
w w w .livingcomfort.nl w as het w el nog steeds mogelijk om bestellingen te
plaatsen, maar deze bestellingen konden niet meer geleverd w orden. Het
personeel heeft daarop het initiatief genomen om de w ebsite offline te zetten.
Vervolgens hebben zij het faillissement van Sleep4you aangevraagd, dat op 4
december 2018 is uitgesproken.
Gezien de w eigerachtige houding van de bestuurder om mee te w erken aan de
afw ikkeling van de faillissementen, zijn de personeelsleden en de leveranciers
van Sleep4you voorlopig de enige bron van informatie voor de curatoren.
Naar de oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek verricht.
Mede naar aanleiding van het verdere onderzoek naar de oorzaken van de
faillissementen zijn de curatoren in de faillissementen van The Select Comfort
Company B.V., The Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V. overgegaan tot
aansprakelijkstelling van de bestuurder, de heer Trompert en zijn echtgenote
mevrouw Van de Beek. Zie verder onderdeel 7 van dit verslag.

17-03-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
24

04-01-2019
1

Toelichting
Voornoemde personeelsleden zijn vrijw el direct na het faillissement van The
Select Comfort Company B.V. in dienst getreden bij Sleep4you B.V.

Toelichting
The Select Comfort Company B.V.: geen
The Energy+ B.V.: 3

02-09-2021
12

Verw ezen w ordt naar de voorgaande (separate) verslagen in de
faillissementen van The Select Comfort Company B.V. en The Energy+ B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 19 april
2018.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-12-2018

21

De eerste ontslagronde heeft plaatsgevonden via informatie
ontvangen van een w erkneemster van gefailleerde.

10-12-2018

3

Uit de bankafschriften van gefailleerde heeft de curator kennis
genomen van nog een drietal w erknemers, w elke vervolgens
eveneens het ontslag zijn aangezegd.

totaal

24

2.4 Werkzaamheden personeel
De curatoren hebben diverse malen contact gehad met diverse
personeelsleden. Het personeel is met toestemming van de rechtercommissaris ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

04-01-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken
in eigendom.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

04-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

04-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in
eigendom.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curatoren hebben nog geen zicht op de vermogenspositie van gefailleerde.
De administratie w aaruit van een en ander zou moeten blijken, is ondanks
herhaaldelijk verzoek niet aan de curatoren ter hand gesteld. De curatoren
verrichten nader onderzoek.

04-01-2019
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de curatoren medegedeeld dat
gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft. De curatoren hebben
geen andere aanw ijzingen dat gefailleerde bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

04-04-2019
2

In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. is de inventaris en
voorraad verkocht voor een bedrag van € 8.772,50 incl. btw .

02-09-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

04-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder en het in kaart brengen van de vermogenspositie
van gefailleerde.

04-01-2019
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Gefailleerde heeft geen voorraden /
onderhanden w erk in eigendom.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curatoren hebben nog geen zicht op de vermogenspositie van gefailleerde.
De administratie w aaruit van een en ander zou moeten blijken, is ondanks
herhaaldelijk verzoek niet aan de curatoren ter hand gesteld. De curatoren
verrichten nader onderzoek.

04-01-2019
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de curatoren medegedeeld dat
gefailleerde geen voorraden in eigendom heeft. De curatoren hebben geen
andere aanw ijzingen dat gefailleerde voorraden / onderhanden w erk in
eigendom heeft.

04-04-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie bestuurder en het in kaart brengen van de vermogenspositie
van gefailleerde.

04-01-2019
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Gefailleerde heeft geen andere activa in
eigendom.
totaal

Toelichting andere activa
De curatoren hebben nog geen zicht op de vermogenspositie van gefailleerde.
De administratie w aaruit van een en ander zou moeten blijken, is ondanks
herhaaldelijk verzoek niet aan de curatoren ter hand gesteld. De curator
verricht nader onderzoek.

04-01-2019
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de curatoren medegedeeld dat
gefailleerde geen andere activa in eigendom heeft. De curatoren hebben geen
andere aanw ijzingen dat gefailleerde andere activa in eigendom heeft.

04-04-2019
2

In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. is een restitutie
ontvangen van Koninklijke PostNL B.V. ad € 64.60. Dit bedrag is op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

02-09-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie bestuurder en het in kaart brengen van de vermogenspositie
van gefailleerde.

04-01-2019
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Gefailleerde heeft geen openstaande
debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft nog geen zicht op de vermogenspositie van gefailleerde. De
administratie w aaruit van een en ander zou moeten blijken, is ondanks
herhaaldelijk verzoek niet aan de curator ter hand gesteld. De curator verricht
nader onderzoek.

04-01-2019
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de curatoren medegedeeld dat geen
administratie is gevoerd omdat hij in de penitentiaire inrichting verbleef. De
curatoren hebben geen andere aanw ijzingen dat gefailleerde nog
openstaande debiteuren heeft.

04-04-2019
2

In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. is de curator
benaderd door een incassobureau. Dit incassobureau zegt
incassow erkzaamheden voor de gefailleerde vennootschap onder handen te
hebben. Volgens een overzicht van het incassobureau zou het gaan om een
totale debiteurenportefeuille ad € 80.793,44. De curator heeft in
samenspraak met DAS Incasso besloten de incassow erkzaamheden door DAS
voort te laten zetten.

02-09-2021
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De curator heeft het incassobureau nogmaals verzocht om de van debiteuren
geïnde bedragen aan de boedel te voldoen en rekening en verantw oording
af te leggen. Hierop heeft de curator nog geen adequate reactie ontvangen
en de curator zal het incassobureau nogmaals aanschrijven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuur.

04-01-2019
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
2

Correspondentie incassobureau inzake afw ikkeling laatste debiteuren.

02-09-2021
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

04-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening aan bij Bunq bank. Per datum faillissement
vertoonde die rekening een creditsaldo van € 1.901,82. De curatoren hebben
Bunq bank verzocht voornoemd bedrag over te maken naar de
faillissementsrekening.
Inmiddels heeft Bunq bank een bedrag van € 1.916,82 (creditsaldo +
bijschrijvingen) overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. heeft ABN Amro
Bank N.V. een vordering ingediend ad € 83.972,55 exclusief rente en kosten.
ABN Amro Bank N.V. claimt een pandrecht
op de inventaris, de voorraad en de debiteuren van gefailleerde. Gebleken is
dat ABN Amro Bank N.V. enkel pandrecht heeft op de inventaris van
gefailleerde.

02-09-2021
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In het faillissement van The Energy+ Company B.V. heeft ABN Amro Bank N.V.
een vordering ingediend van € 75.897,04 exclusief rente en kosten uit hoofde
van een verstrekte financiering. Dit bedrag is gesplitst in een rekeningcourant krediet ad € 73.834,36 en een middellange lening ad € 2.062,68.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij leaseovereenkomsten.

04-01-2019
1

Verw ezen w ordt naar de voorgaande (separate) verslagleggingen in de
faillissementen van The Select Comfort Company B.V. en The Energy+
Company B.V. Dit punt is afgew ikkeld.

02-09-2021
12

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen zekerheden verstrekt.

04-01-2019
1

In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. is de kw estie met
ABN Amro Bank N.V.
afgerond. De curator verw ijst daarvoor naar onderdeel 5.1. van de
voorgaande (separate) verslagleggingen in voornoemd faillissement.

02-09-2021
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5.4 Separatistenpositie
Daarvan is geen sprake.

04-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich vooralsnog geen partij gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

04-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Er heeft zich vooralsnog geen partij gemeld met een beroep op een
retentierecht.

04-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft zich vooralsnog geen partij gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

04-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

04-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bestuurder en banken.

04-01-2019
1

Afgew ikkeld.

04-04-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curatoren is niet van een actieve onderneming gebleken. Van een
voortzetting is dan ook geen sprake.

04-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

04-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

04-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet aan de orde.

04-01-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

04-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

04-01-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

04-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

04-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curatoren hebben de bestuurder van gefailleerde verzocht om toezending
van de administratie. De bestuurder zegt vanw ege zijn inbew aringstelling - in
verband met het niet voldoen aan de inlichtingen- en
medew erkingsverplichting in de faillissementen van The Select Comfort
Company B.V. en The Energy+ Company B.V. - nog niet in staat te zijn gew eest
de administratie bij te w erken en deze aan te leveren. De curatoren verw ijzen
naar paragraaf 1.5 van dit verslag en naar de verslagen van The Select
Comfort Company en The Energy+ Company, meer specifiek hetgeen vermeld
onder paragraaf 7.

04-01-2019
1

Bij gebreke van enige vorm van administratie zijn de curatoren voorshands van
oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting ex art. 2:10 BW is voldaan.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de inbew aringstelling van de
bestuurder van gefailleerde voortgeduurd.

04-04-2019
2

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de inbew aringstelling van de
bestuurder van gefailleerde voortgeduurd.

04-07-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is voor w at betreft de inbew aringstelling van
de bestuurder van gefailleerde – in verband met het niet voldoen aan de
inlichtingen- en medew erkingsverplichting in de faillissementen van The Select
Comfort Company B.V. en The Energy+ Company B.V. - bij beschikking van het
Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden, locatie Arnhem, van 26 juli 2019 bevolen dat
de verzekerde inbew aringstelling tot en met 11 augustus 2019 zal voortduren
en is bevolen deze te schorsen onder uitdrukkelijke voorw aarden. Voorts is bij
beschikking van 9 augustus 2019 is de inbew aringstelling van de bestuurder
van gefailleerde verlengd tot en met 10 september 2019 en is de schorsing
hiervan bevolen onder dezelfde voorw aarden als w elke het Gerechtshof heeft
gesteld. Bij beschikking van 5 september 2019 van de Rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht, is de verzekerde inbew aringstelling van de
bestuurder van gefailleerde met onmiddellijke ingang opgeheven, omdat – kort
gezegd – de bestuurder van gefailleerde gedurende de schorsing van de
inbew aringstelling heeft voldaan aan de door het Gerechtshof gestelde
schorsingsvoorw aarden. Hij heeft informatie aangeleverd, op e-mails en op
telefonische oproepen van de curator gereageerd, hij is op kantoor van de
curator verschenen en hij heeft de volmacht als bedoeld in de
schorsingsvoorw aarden ondertekend. De curatoren verw ijzen in dat kader ook
naar het daarover vermelde in par. 7.1 van het faillissementsverslag inzake
The Energy+ Company B.V. resp. The Select Comfort Company B.V.

20-09-2019
4

Tot op heden hebben de curatoren geen administratie van gefailleerde mogen
ontvangen, w aardoor het niet inzichtelijk is w elke rechten en verplichtingen
gefailleerde bezat voorafgaande aan en ten tijde van het faillissement. Aldus
handhaven de curatoren hun oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting ex
art. 2:10 BW is voldaan. De curatoren beraden zich over de te nemen
vervolgstappen.
Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW . De
curatoren beraden zich over de te nemen vervolgstappen mede in het kader
van de thans in België aanhangige (strafrechtelijke) procedure jegens de

17-12-2019
5

bestuurder (en zijn echtgenote) w aarvan de mondelinge behandeling is
bepaald op 18 december jl. De curatoren hebben zich als benadeelde partij
gevoegd in voornoemde procedure en zullen de procedure (blijven) monitoren.
Zie verder onderdeel 7.5.

17-03-2020
6

De mondelinge behandeling van de strafrechtelijke procedure in België tegen
de bestuurder van gefailleerde en diens echtgenote heeft op 19 februari jl.
plaatsgevonden en is vervolgens aangehouden tot 18 maart jl. omdat het OM
ter zitting nieuw e stukken in het geding heeft gebracht. Laatstgenoemde
behandeling is vanw ege de Corona-uitbraak en de dientengevolge getroffen
maatregelen tot nader order uitgesteld. De curatoren zijn thans in afw achting
van bericht van de rechtbank in België w anneer en op w elke w ijze de
procedure w ordt hervat. De curatoren w achten de ontw ikkelingen / uitspraak
in deze procedure af en zullen vervolgens het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur / paulianeus handelen en de eventueel te nemen vervolgstappen
afronden.

17-06-2020
7

Op 16 september 2020 heeft de behandeling in de rechtbank in België
plaatsgevonden. De uitspraak volgt op 21 oktober 2020.

17-09-2020
8

Na opnieuw enig uitstel heeft de rechtbank in België op 18 november 2020
uitspraak gedaan. De heer Trompert is veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 14 maanden en zijn echtgenote mevrouw Van den Beek is veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 9 maanden. Daarnaast zijn bedragen van EUR
135.804,12 en EUR 50.470,59 verbeurd verklaard en zijn deze bedragen
toegew ezen aan de boedel. Hieronder vallen ook de beslagen gelden. In ieder
geval mevrouw Van de Beek is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. De
curator is met zijn advocaat en het OM doende met de vervolgstappen.

17-12-2020
9

Zow el de heer Trompert als mevrouw Van de Beek zijn in hoger beroep
gegaan. In deze procedure is door het hof bepaald dat Trompert en Van de
Beek op 27 mei 2021 een conclusie behoren in te dienen.

11-03-2021
10

De beklaagden Trompert en Van de Beek alsmede Sleep4You BVBA, die alleen
in hoger beroep zijn gegaan, hebben onlangs hun conclusies ingediend. De
curator en zijn advocaat hebben deze bestudeerd en besproken. De curator en
zijn advocaat zullen tijdig voor 5 augustus 2021 de conclusie bij het Hof van
Beroep in Antw erpen indienen.

10-06-2021
11

In het faillissement van The Select Comfort Company B.V. is de kw estie met
ABN Amro Bank N.V.
afgerond. De curator verw ijst daarvoor naar onderdeel 5.1. van de
voorgaande (separate) verslagleggingen in voornoemd faillissement.

02-09-2021
12

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Gelet op de oprichtingsdata w as de uiterste deponeringsdatum voor de
jaarrekening 2018 op datum faillissement nog niet verstreken.

04-01-2019
1

The Select Comfort Company B.V.
2016: 30 januari 2018, derhalve te laat
2015: 30 juni 2016, derhalve tijdig
2014: 20 januari 2016, derhalve tijdig

02-09-2021
12

The Energy+ Company B.V.
2016: niet gedeponeerd
2015: 29 december 2016, derhalve tijdig.
2014: 20 januari 2016, derhalve tijdig.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het handelsregister bedraagt het geplaatst kapitaal € 120,00. Het
gestort kapitaal bedraagt € 0,00.

04-01-2019
1

De curatoren onderzoeken of - gezien het financiële belang - eventuele incasso
van het bedrag opportuun is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar aanleiding van de verklaringen van de bestuurder en de verklaringen van
derden, zijn de curatoren voorshands van oordeel dat ernstige bezw aren
bestaan tegen de w ijze w aarop de onderneming van gefailleerde is bestuurd.
De curatoren hebben dan ook aanw ijzingen dat de bestuurder van gefailleerde
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.

04-01-2019
1

De curatoren verw ijzen ook naar de faillissementsverslagen in de
faillissementen van The Select Comfort Company B.V. en The Energy+ Company
B.V.
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
w orden voortgezet.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
w orden voortgezet.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
w orden voortgezet.

04-04-2019
2

04-07-2019
3

Toelichting
Nu niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW w ordt hiermee
(onw eerlegbaar) vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Deze onbehoorlijke taakvervulling w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van
het faillissement te zijn. Als gevolg daarvan is de bestuurder van gefailleerde
op basis van de artikelen 2:248 jo. 2:10 BW in beginsel aansprakelijk voor het
gehele tekort in het faillissement van gefailleerde. De bestuurder van
gefailleerde dient aan te tonen dat andere feiten of omstandigheden dan zijn
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement zijn gew eest.
Zie ook het vermelde in par. 7.1 alsmede in par. 7.6. Het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur c.q. de eventueel te nemen
vervolgstappen w orden voortgezet mede in het kader van de (uitkomst van
de) in par. 7.1 van dit verslag vermelde thans aanhangige (strafrechtelijke)
procedure in België.
Ja

20-09-2019
4

17-12-2019
5

17-03-2020
6

Toelichting
De curatoren in de faillissementen van The Select Comfort Company B.V., The
Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V. zijn overgegaan tot
aansprakelijkstelling van de bestuurder, de heer Trompert en zijn echtgenote
mevrouw Van de Beek. Voorts hebben de curatoren diverse betalingen aan
aan de heer Trompert en zijn echtgenote gelieerde rechtspersonen vernietigd
op grond van de actio Pauliana. Beiden zijn gesommeerd de onttrekkingen c.q.
de tekorten in de faillissementen te voldoen aan de boedels. Trompert heeft
deels gereageerd op de aansprakelijkstelling en heeft te kennen gegeven
geen aansprakelijkheid te erkennen. De curatoren hebben de stukken met
betrekking tot de aansprakelijkstelling en vernietiging van de paulianeuze
betalingen ingebracht in de procedure w aarin curatoren zich als benadeelde
partij gevoegd hebben. In deze zaak is de zitting uitgesteld naar 18 maart
2020. De curatoren w achten de uitspraak in deze procedure af.
Ja
Toelichting
Zie par. 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

17-06-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curatoren zijn op een aantal betalingen gestuit die een paulianeus karakter
vertonen. De curatoren zullen op dit punt verder onderzoek doen en
vervolgstappen zetten.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankafschriften opgevraagd en inmiddels
ontvangen ten aanzien van door gefailleerde aangehouden bankrekeningen bij
de Bunq Bank en MYPOS Bank (te Verenigd Koninkrijk). Naar aanleiding
daarvan is nader onderzoek verricht naar de betalingen van c.q. namens
gefailleerde. Daaruit is onder meer gebleken dat vanaf de bankrekening(en)
van gefailleerde aanzienlijke bedragen zijn betaald (lees: onttrokken) aan
gelieerde (rechts)personen w elke betalingen een paulianeus karakter
vertonen. De curatoren zijn hiervoor van geen enkele rechtsgrond gebleken en
de bestuurder van gefailleerde heeft vooralsnog geen duidelijke verklaring
kunnen geven. De hiervoor genoemde betalingen zijn tevens onderdeel van
een (strafrechtelijk) onderzoek door onder meer de FIOD in Nederland en
België.

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen c.q. de eventueel te nemen
vervolgstappen w ordt voortgezet mede in het kader van de (uitkomst van de)
in par. 7.1 van dit verslag vermelde thans aanhangige (strafrechtelijke)
procedure in België.
Ja

04-01-2019
1

04-04-2019
2

20-09-2019
4

17-12-2019
5

17-03-2020
6

Toelichting
Zie onderdeel 7.5.

Toelichting
Zie par. 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-06-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar voornoemde
paulianeuze betalingen w orden voortgezet.

04-07-2019
3

In de komende verslagperiode w ordt het onderzoek naar het in par. 7.5
vermelde onbehoorlijk bestuur alsmede de in par. 7.6 vermelde Paulianeuze
betalingen voortgezet en zullen de curatoren zich beraden over de eventueel
te nemen vervolgstappen.

20-09-2019
4

De bestuurder heeft bij brief van 28 augustus 2019 de rechtbank verzocht om
de curatoren te ontslaan ex artikel 73 Fw . De curatoren hebben hiertegen
verw eer gevoerd bij verw eerschrift van 1 november jl. De rechtbank heeft
zitting bepaald op 6 november jl. Daags voor de zitting – bij brief van 4
november jl. – heeft de bestuurder om hem moverende reden zijn verzoek tot
ontslag van de curatoren integraal ingetrokken, zodat genoemde zitting geen
doorgang heeft gehad en de procedure is ingetrokken.

17-12-2019
5

De heer Trompert w as in Nederland reeds strafrechtelijk veroordeeld door de
rechtbank. In 2019 w as het hoger beroep dat Trompert hiertegen had
ingesteld afgew ezen. De heer Trompert w as tegen het arrest van het hof in
cassatie gekomen. De Hoge Raad heeft op 25 augustus 2020 arrest gew ezen.
Daaruit blijkt dat de Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat het
cassatieberoep duidelijk niet kan slagen. Trompert is niet-ontvankelijk
verklaard in zijn cassatie beroep. Het arrest van het hof van 12 februari 2019
is daarmee onherroepelijk gew orden. De veroordeling van de heer Trompert is
hiermee ook definitief gew orden.

17-09-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie, het verrichten van onderzoek naar de boekhoudplicht,
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

04-01-2019
1

Diverse zittingen inzake de inbew aringstelling van het bestuur van
gefailleerde, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeuze
handelingen.

04-04-2019
2

Diverse zittingen inzake de inbew aringstelling van het bestuur van
gefailleerde, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeuze
handelingen.

04-07-2019
3

Diverse zittingen inzake de inbew aringstelling van de bestuurder van
gefailleerde, voortzetting onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en Paulianeuze
handelingen door onderzoek van onder meer bankafschriften en (overige)
stukken.

20-09-2019
4

Verw eerschrift ex artikel 73 Fw opstellen, voortzetting onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur en Paulianeuze handelingen, overleg/correspondentie
met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.

17-12-2019
5

Vervolg aansprakelijkstelling w egens onbehoorlijk bestuur en vernietiging
betalingen, overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake
(strafrechtelijke) procedure België.

17-03-2020
6

Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke)
procedure België.

17-06-2020
7

Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke)
procedure België.

17-09-2020
8

Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke)
procedure België.

17-12-2020
9

Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke)
procedure België.

11-03-2021
10

Onder andere bestudering (proces)stukken, overleg/correspondentie met
Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.

10-06-2021
11

Onder andere opstellen en indienen conclusie in de strafprocedure in België.

02-09-2021
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Thans nog geen. Het UW V dient de hoogte van haar boedelvordering nog
kenbaar te maken.

04-01-2019
1

€ 24.387,61

Toelichting
Sleep4you B.V.: € 24.387,61
The Select Comfort Company B.V.: € 6.259,46
The Energy+ Company B.V.: € 8.716,28

17-12-2019
5
02-09-2021
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.730,00

04-04-2019
2

€ 12.121,00

04-07-2019
3

€ 270.717,00

20-09-2019
4

Toelichting
Sleep4you B.V.: € 270.717,-The Select Comfort Company B.V.: € 1.994.655,-The Energy+ Company B.V.: € 212.795,97

02-09-2021
12

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Thans nog geen. Het UW V is thans nog doende de loonvorderingen van de
w erknemers te controleren.
€ 46.240,95

Toelichting
Sleep4you B.V.: € 46.240,95
The Select Comfort Company B.V.: € The Energy+ Company B.V.: € 4.399,03

04-01-2019
1

17-12-2019
5
02-09-2021
12

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
The Select Comfort Company B.V.: € 83.982,55 separatist
The Energy+ Company B.V.: € 75.897,04 separatist

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-09-2021
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

04-01-2019
1

45

04-04-2019
2

52

04-07-2019
3

54

17-12-2019
5

55

17-03-2020
6

56

17-06-2020
7

57

17-12-2020
9

Toelichting
De heer Trompert heeft als bestuurder van de Stichting LivingComfort een
vordering ingediend van € 1.000,--. Deze factuur zou betrekking hebben op
door een bestuurslid verleende ondersteuning bij de oprichting van de B.V. van
gefailleerde. De curator heeft enkele malen om een toelichting op de indiening
van de vordering gevraagd. Deze toelichting w as voor de curator geen reden
om de vordering te erkennen in het faillissement. De curator heeft de vordering
dan ook betw ist.
In de correspondentie is door de heer Trompert ook erkend dat deze vordering
is ingediend om namens de Stichting LivingComfort als crediteur het ontslag
van de curator aan te vragen bij de rechtbank. Ook dit is een van de redenen
w aarom de curator een dergelijke vordering niet kan erkennen.
58

Toelichting
Sleep4you B.V.: 58
The Select Comfort Company B.V.: 36
The Energy+ Company B.V.: 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-03-2021
10
02-09-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.369,53

04-01-2019
1

Toelichting
Het merendeel van de ingediende vorderingen ziet op betalingen van niet
geleverde artikelen of een claim op garantie w egens retour gezonden
artikelen.
€ 40.796,34

04-04-2019
2

€ 44.248,14

04-07-2019
3

€ 92.939,40

17-12-2019
5

€ 96.577,20

17-03-2020
6

€ 97.093,20

17-06-2020
7

€ 99.102,58

17-12-2020
9

€ 102.918,16

11-03-2021
10

Toelichting
Sleep4you B.V.: € 102.918,16
The Select Comfort Company B.V.: € 1.624.642,46
The Energy+ Company B.V.: € 14.006,50

02-09-2021
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curatoren hebben thans nog geen zicht op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

04-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- de curatoren beschikken niet over een crediteurenlijst. Op basis van de via de
postblokkade ontvangen correspondentie w orden de crediteuren geïnformeerd
over de faillissementssituatie;

04-01-2019
1

- controleren en plaatsen van ingediende vorderingen.
Diverse correspondentie met betw iste crediteur.

17-12-2020
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

04-01-2019
1

De curatoren hebben zelf nog geen procedures aanhangig gemaakt.
De afgelopen verslagperiode heeft de heer Trompert namens Stichting
LivingComfort opnieuw het ontslag van de curator aangevraagd. De heer
Trompert had eerder al enkele keren het ontslag van mrs. Verw iel en Steffens
verzocht. Deze verzoeken zijn allen niet toegekend. Het verzoekschrift tot
ontslag zal w orden behandeld op de zitting van 27 januari 2021.

17-12-2020
9

Ook heeft de heer Trompert een uitvoerige klacht bij de deken van de Orde
van advocaten ingediend. De curator heeft op deze klacht gereageerd. Daarna
heeft Trompert repliek ingediend. De curator is nu doende de dupliek bij de
Orde van advocaten in te dienen.
Daarnaast heeft de heer Trompert de curator ook persoonlijk aansprakelijk
gesteld. De curator heeft deze aansprakelijkstelling afgew ezen.
Bij beschikking van 3 februari 2021 is het ontslagverzoek afgew ezen.

11-03-2021
10

Ten aanzien van de klacht bij de Orde van Advocaten heeft de curator zijn
dupliek ingediend. Het dossier is nu doorgestuurd naar de Raad van Discipline.
De heer Trompert heeft inmiddels ook een klacht bij de Orde van Advocaten
ingediend tegen de voormalig curator mr. Verw iel.
Sleep4You B.V.
De Raad van Discipline heeft de klacht van Trompert eind juni 2021 kennelijk
ongegrond verklaard. Hiertegen heeft Trompert verzet ingesteld. Voor de
behandeling hiervan zal een zitting w orden gepland.
In de strafprocedure in België hebben de curator en het OM een conclusie
ingediend bij het Hof van Beroep te Antw erpen. Op 3 november 2021 zal de
zitting plaatsvinden.
The Select Comfort Company B.V.
De curator is gebleken dat gefailleerde is veroordeeld voor belastingfraude
en in het verlengde daarvan tot (terug)betaling van een aanzienlijke geldsom
aan de Belastingdienst. De heer Trompert heeft de lopende procedures in
privé voortzet buiten bezw aar van de boedel.
In de strafprocedure tegen gefailleerde heeft het Hof Amsterdam in haar
arrest van 12 februari 2019 het vonnis w aartegen beroep is ingesteld,
bevestigd en gefailleerde veroordeeld tot betaling van een geldboete ter
hoogte van € 500.000,00.
De heer Trompert w as tegen het arrest van het hof in cassatie gekomen. De
Hoge Raad heeft op 25 augustus 2020 arrest gew ezen. Daaruit blijkt dat de
Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat het cassatieberoep duidelijk niet
kan slagen. Trompert is niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatie beroep.
Het arrest van het hof van 12 februari 2019 is daarmee onherroepelijk
gew orden. De veroordeling van de heer Trompert is hiermee ook definitief
gew orden.

02-09-2021
12

9.2 Aard procedures
n.v.t.

04-01-2019
1

Verzoekschrift tot ontslag curator bij de rechtbank en klacht bij de deken van
de Orde van advocaten.

17-12-2020
9

Klacht bij Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.

02-09-2021
12

Strafprocedure in België tegen Trompert, mevrouw Van de Beek en Sleep4You
BVBA.

9.3 Stand procedures
n.v.t.

04-01-2019
1

Zie onder 9.1

17-12-2020
9

De Raad van Discipline heeft de klacht van Trompert eind juni 2021 kennelijk
ongegrond verklaard. Hiertegen heeft Trompert verzet ingesteld. Voor de
behandeling hiervan zal een zitting w orden gepland.

02-09-2021
12

In de strafprocedure in België hebben de curator en het OM een conclusie
ingediend bij het Hof van Beroep te Antw erpen. Op 3 november 2021 zal de
zitting plaatsvinden.

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie bestuur.

04-01-2019
1

Indienen verw eren, diverse contacten en correspondentie met de rechtbank,
bureau van Orde van advocaten enz.

17-12-2020
9

Indienen verw eren, diverse contacten en correspondentie met de rechtbank,
bureau van Orde van advocaten enz.

11-03-2021
10

Opstellen en indienen conclusie, diverse contacten en correspondentie met
de advocaten te België en Raad van Discipline Orde van advocaten enz.

02-09-2021
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

04-01-2019
1

- het in kaart brengen van de vermogenspositie van gefailleerde;
- nader onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

04-04-2019
2

- nader onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- nader onderzoek en eventuele acties naar aanleiding van paulianeuze
transacties.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

04-07-2019
3

- nader onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- nader onderzoek en eventuele acties naar aanleiding van paulianeuze
transacties.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

17-12-2019
5

- (Strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten.
- vervolg aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen;
- vervolg strafrechterlijke procedure in België.

17-03-2020
6

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- Ontw ikkelingen / uitkomst (strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten /
afronden.

17-06-2020
7

- Ontw ikkelingen / uitkomst (strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en
vernietiging betalingen.

17-09-2020
8

- opvolging uitspraak (strafrechtelijke) procedure in België ;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en
vernietiging betalingen.

17-12-2020
9

- hoger beroep (strafrechtelijke) procedure in België;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en
vernietiging betalingen.

11-03-2021
10

- hoger beroep (strafrechtelijke) procedure in België;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en
vernietiging betalingen.
Verslag 11 (concept)

10-06-2021
11

- hoger beroep (strafrechtelijke) procedure in België;
- verzet klacht Raad van Discipline;
- eventuele vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

02-09-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans geen zicht op de termijn die nodig is voor de afw ikkeling
van het onderhavige faillissement.

04-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-1-2021

02-09-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Dit verslag w ordt behandeld door:

04-01-2019
1

de heer mr. D. Steffens
p/a Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht
Dit verslag w ordt behandeld door:

04-04-2019
2

de heer mr. D. Steffens
p/a Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht
en
de heer mr. J.L.G.M. Verw iel
p/a PUUR advocaten
Verlengde Poolsew eg 18
4818 CL Breda
Met ingang van 11 juni 2020 is mr. J.L.G.M. Verw iel ontslagen als curator in het
faillissement van Sleep4You B.V. Het faillissement w ordt behandeld door mr. D.
Steffens.

17-09-2020
8

De faillissementen van Sleep4you B.V., The Select Comfort Company B.V. en
The Energy+ Company B.V. w orden behandeld door mr. D. Steffens.

02-09-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

