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Verslagnummer
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3
10-09-2020
F.16/20/60
NL:TZ:0000130954:F001
11-02-2020

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
Beddenbusiness B.V.

11-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beddenbusiness
B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (1241 LS)
Kortenhoef aan de Kortenhoefsedijk 85 H, ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67995748.

11-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Beddenbusiness B.V. (hierna: "gefailleerde") is volgens het uittreksel van de
Kamer van Koophandel opgericht in 2017, maar feitelijk is gefailleerde
opgericht op 21 mei 2019. Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich
toelegde op de online verkoop van (voornamelijk) kinderbedden en matrassen.

Financiële gegevens
Jaar
2019

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 53.730,00

€ 177.762,00

Toelichting financiële gegevens

11-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft nog geen jaar bestaan. Daardoor zijn er geen uitgebreide
financiële gegevens aanw ezig.

11-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-03-2020
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er geen w erknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 1.586,38

11-03-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo ziet op een restitutie van de voormalig verzekeraar en een
terugbetaling van de bestuurder.
€ 6.849,76

10-06-2020
2

Toelichting
In de afgelopen periode is de activa van gefailleerde verkocht. De netto
verkoopopbrengst is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
€ 6.426,26

10-09-2020
3

Verslagperiode
van
11-2-2020

11-03-2020
1

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

10-06-2020
2

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020
t/m
7-9-2020

Bestede uren

10-09-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 24 min

2

17 uur 24 min

3

5 uur 30 min

totaal

62 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is feitelijk opgericht op 21 mei 2019. Eerder w erden de activiteiten
van gefailleerde geëxploiteerd via een eenmanszaak door de heer M. van
Jaarsveld.

11-03-2020
1

Gefailleerde w ordt bestuurd door Rob van der Elst Beheer Diemen B.V. en M.
van Jaarsveld Beheer B.V. De heren R. van der Elst en M. Van Jaarsveld zijn
bestuurders van de hiervoor genoemde besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid. Zij zijn aldus middellijk bestuurders.
W aar hierna w ordt gesproken over "het bestuur" of "de bestuurders" w orden
de heren Van der Elst en Van Jaarsveld bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij enige
gerechtelijke procedure.

11-03-2020
1

Gefailleerde is niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

10-06-2020
2

1.3 Verzekeringen
De reguliere verzekeringen liepen per datum faillissement nog.

11-03-2020
1

De verzekeringen zijn beëindigd. De curator heeft de
verzekeringsmaatschappij verzocht om eventuele restitutie te betalen op de
faillissementsrekening.

10-06-2020
2

Er w as geen sprake meer van een restitutie. Dit punt is afgerond.

10-09-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de opslagruimte met kantoorruimte te Kortenhoef. De huur
is - met machtiging van de rechter-commissaris daartoe - opgezegd op 13
februari jl.

11-03-2020
1

De verhuurder had per 1 april een partij bereid gevonden om een
huurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte te Kortenhoef aan te
gaan. De voormalige kantoorruimte is daarom reeds op 1 april 2020.
opgeleverd aan de verhuurder. De curator is met de verhuurder overgekomen
dat er geen vorderingen na datum faillissement w orden ingediend.

10-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde legde zich toe op de verkoop van kinderbedden en matrassen. De
verkoop vond plaats via verschillende w ebshops w aaronder: w w w .flexashop.nl
en w w w .VIpackshop.nl.

11-03-2020
1

Voordat gefailleerde w erd opgericht, w erden de activiteiten al sinds 2008
verricht door de eenmanszaak van de middellijk bestuurder. Toen de
eenmanszaak in liquiditeitsproblemen verkeerde, is gefailleerde opgericht en
zijn er diverse leningen ontvangen. Tegelijkertijd hebben de bestuurders
geprobeerd om kosten te beperken: het (administratieve) personeel w erd
ontslagen en er w erd gesneden in de hostingkosten voor de w ebshops.
Ondanks de kostenbesparende maatregelen, ontstond er w ederom een
liquiditeitstekort. Dat zou naar het standpunt van de bestuurder te w ijten zijn
aan de toenemende concurrentie, de kleine marges in de branche en/of de
onjuiste inbreng van de eenmanszaak in de B.V. en de onjuist gevoerde
administratie.
Toen er eind 2019 nog altijd onvoldoende inkomsten w erden gegenereerd, is
uiteindelijk een verzoek tot eigen aangifte faillietverklaring ingediend.
Bovengenoemde verklaringen zijn afkomstig van het bestuur. De bestuurders
verschillen van standpunt over de belangrijkste oorzaak van het faillissement.
De curator onderzoekt de verklaringen.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
en w ordt in de komende periode voortgezet.

10-06-2020
2

De curator heeft de middellijk bestuurders aangeschreven naar aanleiding
van het onderzoek. De reactietermijn is nog niet verstreken. Na respons
w orden de w erkzaamheden voortgezet.

10-09-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij gefailleerde.

11-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

11-03-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w as er één w erknemer in dienst
bij gefailleerde. Deze w erknemer w as reeds voor het faillissement ontslag
aangezegd. De curator heeft contact met haar gehad.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met de voormalig w erknemer.

11-03-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.164,63

Volksw agen Transporter

€ 2.099,35

totaal

€ 3.263,98

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een geringe kantoorinventaris en een voertuig
(een Volksw agen Transporter uit het jaar 2006). De curator heeft de zaken
laten taxeren door een taxateur. De zaken zullen op korte termijn w orden
verkocht via een internetveiling.

11-03-2020
1

De hierboven beschreven verkoopopbrengsten zijn inclusief btw .

10-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt vanzelfsprekend rekening
gehouden.

11-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de bedrijfsmiddelen te gelde laten maken door een externe
partij via een internetveiling, met de toestemming van de rechter-commissaris
hiertoe.

11-03-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad kinderbedden

€ 2.145,33

totaal

€ 2.145,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van gefailleerde bestaat uit een voorraad kinderbedden en
matrassen. De curator heeft de voorraad laten taxeren. De voorraad w ordt op
korte termijn verkocht via een internetveiling.

11-03-2020
1

De hierboven beschreven verkoopopbrengst is inclusief btw .

10-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft zich ingespannen om alle activa ineens te verkopen, maar een
verkoop ineens bleek niet tot de mogelijkheden te behoren (zie ook punt 6.3
e.v.).

11-03-2020
1

De voorraad is verkocht. De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnamen

€ 412,00

totaal

€ 412,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over verschillende w ebshops en de hierna genoemde
domeinnamen: w w w .flexa-shop.nl, w w w .flexaw inkel.nl, w w w .lifestylezzz.nl,
w w w .vipackshop.nl, w w w .kinderbeddenamsterdam.nl en
w w w .kinderbeddentgooi.nl.

11-03-2020
1

De verkoopopbrengst van de domeinnamen is als volgt gespecificeerd:

10-06-2020
2

De
De
De
De

domeinnaam w w w .flexa-shop.nl is verkocht voor het bedrag van € 55,00
domeinnaam w w w .vipackshop.nl is verkocht voor het bedrag van € 242,00
domeinnaam w w w .flexaw inkel.nl is verkocht voor het bedrag van € 60,00
domeinnaam w w w .lifestylezzz.nl is verkocht voor het bedrag van € 55,00

De totale verkoopopbrengst bedraagt derhalve € 412,00

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de domeinnamen te gelde te maken.

11-03-2020
1

Alleen de domeinnamen: w w w .kinderbeddenamsterdam.nl en
w w w .kinderbeddentgooi.nl zijn nog niet verkocht. De curator tracht dit alsnog
te doen.

10-06-2020
2

De curator heeft geen koper voor de overige domeinnamen gevonden. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement bestonden er geen vorderingen op debiteuren.

11-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

11-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. Per datum
faillissement w as er een creditsaldo ad. 865,38 aanw ezig. Dit bedrag is
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

11-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leaseovereenkomsten.

11-03-2020
1

Gefailleerde w as geen partij bij leaseovereenkomsten. Dit punt is afgerond.

10-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Hiervan is nog niet gebleken.

11-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich Vesting Finance zich bij de curator
gemeld met de stelling een pandrecht te hebben gevestigd op de roerende
zaken van de eenmanszaak Beddenbusiness. De curator heeft het pandrecht
niet erkend. De eenmanszaak staat immers los van dit faillissement en is
bovendien - blijkens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel - niet gefailleerd. De curator heeft niet meer vernomen van Vesting
Finance. Dit punt is aldus voor nu afgew ikkeld.

10-06-2020
2

Vesting Finance heeft, namens ING Bank N.V., in de afgelopen verslagperiode
een geregistreerde pandakte toegezonden met betrekking tot de roerende
zaken van de eenmanszaak Beddenbusiness. De curator doet onderzoek ter
zake en voert overleg hierover met Vesting Finance.

10-09-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén partij heeft zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud op
een w ebshop. De curator w ikkelt dit af.

11-03-2020
1

De curator heeft gecorrespondeerd met deze partij. Deze partij heeft de
w ebshop gebouw d en w enst daarom de inhoud veilig te stellen. De curator zal
hieraan - indien dit nog gew enst is - medew erking verlenen. Dit punt is voor nu
afgerond.

10-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft niemand het recht van reclame ingeroepen.

11-03-2020
1

Niet van toepassing.

10-06-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en crediteuren.

11-03-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2020
2

De curator correspondeert met Vesting Finance.

10-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn na datum faillissement niet voortgezet.

11-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

11-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na het faillissement heeft de curator contact opgenomen met mogelijk in
een doorstart geïnteresseerde partijen. In dat kader is er e-mailcontact
gew eest met 18 partijen. Uiteindelijk is aan acht partijen de fotorapportage en
inventarislijst toegezonden. Deze partijen zijn in de gelegenheid gesteld een
bieding uit te brengen. Naar aanleiding daarvan ontving de curator slechts drie
– te lage – biedingen.
Alle drie de biedingen lagen (ver) onder de liquidatiew aarde. Reden w aarom de
curator niet met een bieding akkoord is gegaan. Een doorstart of onderhandse
verkoop behoort aldus niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording

11-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Om herhaling te voorkomen w ordt verw ezen naar punt 6.4 van dit verslag.

11-03-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze
voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

11-03-2020
1

Het onderzoek naar de boekhouding loopt en w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.

10-06-2020
2

De curator heeft de boekhouding onderzocht. Naar aanleiding hiervan is het
bestuur op een aantal punten om een toelichting verzocht. De reactietermijn
is nog niet verstreken.

10-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van gefailleerde over het boekjaar 2018 is op 31 januari 2020
gedeponeerd.

11-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming, w as een goedkeuringsverklaring van
de accountant niet noodzakelijk.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Een onderzoek naar de
stortingsverplichting is aldus niet in het belang van de boedel.

11-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur vangt in de komende
verslagperiode aan.

Toelichting
Het onderzoek loopt en w ordt in de komende periode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek loopt.

11-03-2020
1

10-06-2020
2

10-09-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-03-2020
1

Toelichting
Direct na het faillissement heeft de curator geconstateerd dat er enkele
betalingen aan gelieerde partijen hebben plaatsgevonden, terw ijl deze
partijen op de hoogte w aren van het reeds ingediende verzoek tot
faillietverklaring. Deze bedragen ter hoogte van totaal € 721,- zijn
terugbetaald aan de boedel.
Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen w ordt komende
verslagperiode voortgezet.
In onderzoek

10-06-2020
2

Toelichting
Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.
In onderzoek

10-09-2020
3

Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt komende verslagperiode
voortgezet.

11-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt. De curator heeft het bestuur naar
aanleiding hiervan op verschillende punten om een toelichting verzocht. Na
respons w ordt het onderzoek voortgezet.

10-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

11-03-2020
1

De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten w orden in de
komende periode voortgezet.

10-06-2020
2

De curator correspondeert met het bestuur over en naar aanleiding van de
onderzoeken naar diverse rechtmatigheidsaspecten.

10-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 164,00

11-03-2020
1

€ 15.167,00

10-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.

Toelichting
Een dergelijke vordering is niet te verw achten omdat er geen personeel meer
in dienst w as bij gefailleerde.

11-03-2020
1

10-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

11-03-2020
1

57

10-06-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.065,08

11-03-2020
1

€ 135.058,69

10-06-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is het eerste verslag, hierover kan thans nog niets w orden gezegd.

11-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

11-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per datum faillissement w aren er geen lopende procedures.

11-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
aangevangen of voortgezet:
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- te gelde maken van de activa;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

11-03-2020
1

De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

10-06-2020
2

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- te gelde maken van de overige domeinnamen;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hierna genoemde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

10-09-2020
3

- correspondentie met het bestuur inzake de onderzoeken naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten;
- correspondentie met Vesting Finance;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets w orden gezegd.

11-03-2020
1

Dit is nog onbekend.

10-06-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2020

10-09-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

11-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

