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Gegevens onderneming: Slaaptrends Roermond B.V. 
Faillissementsnummer: C/03/1764 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer: 10, tevens tekstueel eindverslag    

Datum:    6 april 2021   

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Slaaptrends Roermond B.V., statutair gevestigd te 

Roermond en zaakdoende te (6041 KD) Roermond aan het 

adres Neerstraat 68B. Inschrijving in het handelsregister 

onder dossiernummer 65052102.     

  

Faillissementsnummer C/03/17/64 F 

Datum uitspraak 24 februari 2017  

  

Curator mr. E.J.M. Stals   

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn    

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

Groothandel en detailhandel in slaap- en woonmeubels en 

bijbehorende accessoires.    

Omzetgegevens Vennootschap opgericht per 9 januari 2016. 

2016: Nog geen gegevens bekend 

2017: Nog geen gegevens bekend   

Personeel gemiddeld aantal 1 werknemer  

  

Boedelrekening NL 15 ABNA 0591830949 

Gerealiseerd actief € 4.416,71 

Actief per verslagdatum € 4.416,71 

  

Verslagperiode 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021  

Bestede uren in verslagperiode 4 uur en 5 minuten     

Bestede uren Totaal 65 uur en 20 minuten  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van Slaaptrends Roermond B.V. is mevrouw 

Gertruda Hendrika Nicolaas van den Eijnden.          

1.2 Winst en verlies Vennootschap opgericht per 9 januari 2016. 

2016: Nog geen gegevens bekend 

2017: Nog geen gegevens bekend   

1.3  Balanstotaal Vennootschap opgericht per 9 januari 2016. 

2016: Nog geen gegevens bekend 

2017: Nog geen gegevens bekend   

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  
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1.5  Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.   

1.6 Huur Gefailleerde huurde de winkellocatie te Roermond. Deze 

huurovereenkomst is inmiddels beëindigd.  

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Gefailleerde richtte zich primair op de verkoop van bedden 

van een specifiek merk in het hogere prijssegment. De 

(winkel-) locatie te Roermond bleek echter niet de 

verwachte verkoop en omzet te genereren. Daarmee is de 

exploitatie van deze beddenzaak verlieslatend gebleken. 

Deze verliezen konden ook niet worden opgevangen door 

gefailleerde; te meer niet nu er niet kon worden beschikt 

over een kredietfaciliteit / financiering. Uiteindelijk is 

omstreeks oktober / november 2016 het besluit genomen 

om een winkeluitverkoop te laten plaatsvinden en de 

winkelvoorraad aan te vullen met bedden uit het lagere 

prijssegment. Ook is overwogen om de exploitatie / 

verkoop vanuit een andere winkellocatie voort te zetten. 

Nadat was gebleken dat voornoemde alternatieven niet tot 

de gewenste omslag leidde, werd de situatie penibel.   

 

Aanvankelijk is nog gepoogd om in overleg met de 

verhuurder te komen tot afspraken om in onderling overleg 

tot huurbeëindiging te geraken. De bestuurder heeft 

aangegeven dat de verhuurder op gedane toezeggingen 

teruggekomen is waarna er vervolgens het eigen 

faillissement aangevraagd is.  

   

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder, alsmede een globale 

(administratieve) inventarisatie van het faillissement.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen werknemers    

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving N.v.t.         

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden - 

 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Gefailleerde zou naar zeggen van de bestuurder per datum 

faillissement uitsluitend nog een drietal laag segment 

bedden in eigendom hebben. Alle andere voorraden, 

waaronder het bedtextiel, zouden volledig zijn verkocht 

voorafgaande aan het faillissement.  

 

Ter zake van de  3 aanwezige bedden wordt thans bezien of 

deze in het belang van de boedel kunnen worden 

afgewikkeld.         

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden Afstemming met de bestuurder van gefailleerde over de 

verkoop / afwikkeling van de 3 aanwezige bedden.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving N.v.t.     

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden -   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Er zouden naar zeggen van de bestuurder geen debiteuren 

bestaan per datum faillissement.      

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage -   

 Werkzaamheden -   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er was geen bank betrokken, anders dan vanwege een 

reguliere betaalrekening. Deze rekening kende een beperkt 

debetsaldo per datum faillissement.   

5.2 Leasecontracten Gefailleerde hield een leaseovereenkomst aan ter zake van 

een bestelbus. Deze leaseovereenkomst is inmiddels 

afgewikkeld.   

5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.   

5.4 Separistenpositie N.v.t.   

5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 
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5.7 Reclamerechten N.v.t.  

5.8 Retentierechten N.v.t.   

 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank.   

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet na datum 

faillissement.  

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorgestart plaatsgevonden.   

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Inmiddels is gebleken dat (de bestuurder van) gefailleerde 

geen (bijgewerkte) boekhouding kon overleggen per datum 

faillissement. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld 

om deze alsnog binnen de door de curator gestelde termijn 

aan te reiken.  

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft inmiddels een (eigenhandig) 

gereconstrueerde boekhouding aangereikt. Deze 

reconstructie heeft tot een aantal vragen geleid zijdens de 

curator. Thans is de curator in gesprek met de bestuurder 

om zo mogelijk tot een eenduidige afwikkeling van de 

geconstateerde bevindingen te kunnen komen.     

 

Verslag 3: 

Met de bestuurder is overleg geweest met betrekking tot de 

geconstateerde bevindingen. Terzake een aantal punten is 

verschil van mening; terzake andere vraagpunten is er 

overeenstemming. Teneinde een procedure te voorkomen is 

gezocht naar een compromis. De bestuurder heeft de 

bereidheid uitgesproken om tot een afwikkeling in der 

minne te komen.      

 

Verslag 4: 

Met de bestuurder is een regeling overeengekomen ter 

beslechting van de geconstateerde onregelmatigheden. 

Voor een periode van 3 jaren zal er  maandelijks door haar 

een bedrag ad € 100,- worden afgedragen. Voornoemde is 
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het maximale resultaat, rekening houdende met de 

beperkte inkomens- en vermogenstoestand van de 

bestuurder.  

 

Verslag 5: 

Geconstateerd wordt dat de bestuurder de gemaakte 

afspraak ter zake de afspraak van € 100,00 per maand stipt 

nakomt. In september 2018 is inmiddels de 11e termijn 

voldaan.   

 

Verslag 6: 

In de verslagperiode zijn maandelijks door de bestuurder € 

100,00 betaald op de faillissementsrekening. In deze 

periode is een bedrag van € 600,00 betaald.    

 

Verslag 7: 

In de verslagperiode zijn maandelijks door de bestuurder de 

aflossingen van € 100,00 betaald op de 

faillissementsrekening; er is in totaal een bedrag betaald 

van € 2.300,-.   

 

Verslag 8: 

In de verslagperiode zijn door de bestuurder de aflossingen 

van € 100,00 betaald niet meer maandelijks op de 

faillissementsrekening betaald; de bestuurder is 

gesommeerd om de gemaakte afspraken na  te komen; er 

is in totaal een bedrag betaald van € 2.500,-.  Er is dus een 

achterstand van € 400,-. 

 

Verslag 9: 

In de verslagperiode heeft de bestuurder niet conform de 

overeenkomst maandelijks € 100,00 betaald. Er is in totaal 

een bedrag van € 2.600,00 betaald. De bestuurder is 

wederom aangeschreven. 

 

Verslag 10: 

De betalingsregeling is inmiddels volledig 

nagekomen.  

  
7.2 Depot jaarrekeningen 2016: De deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement.   

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken   

7.5 Onbehoorlijk bestuur In het kader van de afwikkeling van de financiële 

administratie wordt verder ook onderzocht of en in hoeverre 

er gelden van de gefailleerde vennootschap aangewend zijn 

ten behoeve van privé activiteiten.  

 

Verslag 2, 3, 4 en 5:  
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De afwikkeling ter zake onbehoorlijk bestuur is 

verdisconteerd in de overeengekomen regeling zoals 

genoemd onder 7.1. Deze kwestie is thans als afgewikkeld 

te beschouwen. 

7.6 Paulianeus handelen Hier geldt dat de kwestie onderzocht is en als afgewikkeld 

te beschouwen is.  

 Werkzaamheden Quick scan banktransacties (verkregen via de betrokken 

bank); quick scan in- en verkoopordner. 

 

 

Verslag 2: 

Rechtmatigheidsonderzoek; correspondentie en telefonisch 

contact met de bestuurder n.a.v. de bevindingen uit het 

rechtmatigheidsonderzoek.     

 

Verslag 3 en 4: 

Correspondentie en telefonisch contact met de bestuurder, 

overleg terzake mogelijke regeling. 

 

Verslag 5 t/m 10: 

Controle nakoming regeling. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 14.154,39 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden aangemeld: € 8.134,-   

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  

8.4 Andere pref. Crediteuren (nog) geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 11 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 50.279,05   

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 10: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten.   
 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend  
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Verslag 10: 

Het faillissement zal binnenkort voor afwikkeling / 

opheffing worden voorgedragen.  

  
10.2  Plan van aanpak Financiële en administratieve afwikkeling.  

  
10.3 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; verslag 10 betreft het tekstuele 

eindverslag. 

      

 werkzaamheden Correspondentie met bestuurder, rechter-

commissaris / verslaglegging.    

 

Weert, 6 april 2021  

 

 

 

mr. E.J.M. Stals,   

curator 

 
 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 


