
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 3   Datum : 23 mei 2016 
 
Gegevens onderneming : K-Star B.V., thans gevestigd te Heerenveen,  

  voorheen genaamd Koelstra B.V. en gevestigd te Gorredijk. 
Faillissementsnummer : C 17/15/181 F 
Datum uitspraak  : 17 november 2015 
Curator    : mr. T.E.A. Detmar 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : laatstelijk internetverkoop nieuw producten kinderwagens,  
      buggy’s en aanverwante babyartikelen. 
      Voorheen productie en groothandel kinderwagens, buggy’s en  
      aanverwante babyartikelen. 
Omzetgegevens   : € 2.262.000,00 (2014) 
Personeel gemiddeld aantal : 4 
 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag  
Verslagperiode  : 17 februari 2016 t/m 16 mei 2016 
Bestede uren in  
verslagperiode   : 16 uren en 58 minuten 
Bestede uren Totaal  : 71 uren en 23 minuten 
 
 
1. Inventarisatie 
               ↗ Tonqa B.V. → J.A. Koelstra 
1.1. Directie en organisatie : K-Star B.V. 
               ↘ Simki B.V. → R. Koelstra 
1.2. Winst en verlies  : Verlies € 207.000,00 (2014) 
1.3 Balanstotaal   : € 834.084,00 (2014) 
1.4 Lopende procedures  : N.v.t. 
1.5  Verzekeringen  : Diverse bedrijfsverzekeringen. Deze zijn opgezegd.  
1.6  Huur    : Opslagruimte/loods Zilverweg 8 te (8445 PE)  
       Heerenveen 
 Verwikkelingen verslag 3 :  

De bedrijfsvoorraad (verpand aan de ABN Amro bank) en bedrijfsinventaris 
(bodemzaken/boedel) zijn via internet geveild door BVA Auctions B.V. De 
opslagruimte is daarna leeg en ontruimd weer ter beschikking aan de 
eigenaar/verhuurder gegeven. De huur was reeds door mij opgezegd.  

 
1.7  Oorzaken faillissement  :  

Krimpende markt, veranderende marktomstandigheden. Koelstra is bekend als 
merknaam van kinderwagens, buggy’s. Koelstra B.V. ontwierp, liet produceren en 
leverde aan detailhandel.  
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Daarnaast had Koelstra B.V. ook wel bijkomstige activiteiten.  
Het geboortecijfer daalt, het aantal babywinkels neemt af (mede door de 
internetconcurrentie) en er is veel buitenlandse (ook namaak) concurrentie. 
Productvernieuwing en het inspelen op modetrends en actualiseren van het 
assortiment vergt continue investeringen en uitgaven.  
Het inspelen op internetverkoop vereist het zelf (in plaats van de detaillisten) 
landelijk naamsbekendheid promoten met hoge uitgaven en dus investeringen 
voordat de daaruit voortvloeiende omzet kan worden gerealiseerd.  
In een krimpende markt met internationale prijsconcurrerende producten is er 
volgens de directie in Nederland nog slechts plek voor hooguit een handvol grote 
spelers, waartoe Koelstra B.V. zich naar hun mening niet meer kon rekenen. Koelstra 
B.V. had onvoldoende kredietmogelijkheden voor voornoemde investeringen met 
een teruglopend marktaandeel, teruglopende omzet en toenemende negatieve 
bedrijfsresultaten. 
In september 2015 is het gekomen tot een verkoop van de onderneming inclusief 
merknaam aan branchegenoot Atelier 49 Nederland B.V., bekend van onder meer de 
merknaam bébé-jou.  
De bedrijfsactiviteiten zijn in Gorredijk gestaakt. De Koelstra-activiteiten zijn 
voortgezet door de koper. De naam van de vennootschap is gewijzigd in K-Star B.V.. 
Zij is zich gaan richten op internetverkoop, rechtstreeks aan particulieren. Daartoe 
werd voorraad gehouden waarvoor een opslagruimte in Heerenveen is gehuurd. 
Met de verkoopopbrengst van de onderneming zijn lopende verplichtingen voldaan 
en is afgelost op de bankschulden bij ABN Amro, aan wie overigens ook alle activa 
van de vennootschap waren verpand. Er resteerde restschuld aan de ABN Amro. De 
internetactiviteiten moesten van de grond af opgestart worden. Zonder 
aanloopkapitaal met integendeel nog resterende financiële verplichtingen aan met 
name ABN Amro. Daaraan kon niet worden voldaan. Perspectief om binnen 
afzienbare tijd wel een dermate omzet te realiseren dat alsnog aan de lopende 
verplichtingen kon worden voldaan, ontbrak. De bestuurders achtten het niet 
verantwoord de activiteiten te continueren, het ontbrak daartoe aan financiële 
middelen, en er werd besloten tot faillissement.  
 

2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1. 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 4. 
2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 november 2015 
 Werkzaamheden  : Afgerond 
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3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    : N.v.t. 
3.2 Verkoopopbrengst  : N.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek  : N.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage  : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving   : Stellingkasten, enig resterend kantoormeubilair,  

(opslag), palletwagens, diversen. Opgenomen,  
gespecificeerd en getaxeerd per faillissementsdatum 
door NTAB B.V., rapport aanwezig in onderhavige 
faillissementsdossier. 

3.6  Verkoopopbrengst  : Nog niet bekend. 
 

Verwikkelingen verslag 3 : De netto opbrengst na aftrek van veilingkosten van de   
    bodemzaken/inventaris bedroeg € 2.686,06 inclusief    
             BTW.  

 
3.7  Boedelbijdrage  : N.v.t. 
3.8 bodemvoorrecht fiscus : Er zijn formele en materiële belastingschulden.  

 Het bodemvoorrecht is derhalve van toepassing. 
 Werkzaamheden  : Contacten BVA, bezoeken ter plaatse, nadere  

contacten BVA, bijhouden internetverkoop,     
informatieverwerking verkoopverwikkelingen, mails  
nadere gegadigden, doornemen voorraadlijsten en  
bodemzaken, diversen m.b.t. afrekening en facturering.  

 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving   : Kinderwagens, buggy’s, accessoires en aanverwante 

  babyartikelen, opgenomen, gespecificeerd en  
  getaxeerd door NTAB B.V. per faillissementsdatum.  
  Rapport in faillissementsdossier. Pandrechten ABN 
  Amro Bank. 
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3.10 Verkoopopbrengst  : Er is geen concrete belangstelling gebleken voor 

overname van de volledige voorraad enigszins overeenkomstig de door NTAB B.V. 
getaxeerde waarden. Derhalve is besloten om tot executieverkoop over te gaan door 
middel van internetveiling. ABN Amro heeft daartoe BVA Auctions B.V. opdracht 
gegeven. Daarin zullen tevens de hierboven onder 3.5 genoemde bedrijfsmiddelen 
worden meegenomen. Dit is thans gaande. 

 
 Verwikkelingen verslag 3 : Alle voorraad is in opdracht van de ABN Amro bank 

verkocht middels internetveiling door BVA Auctions B.V. De opbrengst is rechtstreeks 
uitbetaald aan ABN Amro bank.   

 
3.11 Boedelbijdrage  : Met ABN Amro bank is een boedelvergoeding  
       overeengekomen voor het faciliteren van de  
       uitoefening van haar pandrechten.  
 

Verwikkelingen verslag 3 : ABN Amro bank heeft een boedelbijdrage van                 
  € 3.993,00 voldaan voor het faciliteren van de  
  uitoefening van haar pandrechten.  

 
 Werkzaamheden  : Zie onder 3.8. 
 
Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving   : N.v.t. 
3.13  Verkoopopbrengst  : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : Zie 3.8. 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  : € 131.000,00. De debiteuren zijn verpand aan de ABN 

Amro Bank. 90% van voormeld bedrag betreft één debiteur in Duitsland met 
toepasselijkheid van Duits recht op de geschillen die aan niet-betaling ten grondslag 
liggen. De kwestie is in beraad. 
 
Verwikkelingen verslag 3 : Er zijn wat kleinere openstaande posten. De incasso 
wordt aan de ABN Amro overgelaten. Een (gebruikelijke) boedelvergoeding van 10% 
over een laag bedrag is per saldo dermate laag, dat het voor de boedel niet uit kan 
om ten behoeve van de ABN Amro bank werkzaamheden te verrichten. Voornoemde 
aanzienlijke openstaande vordering betreft een Duitse debiteur. Op die vordering, 
waartegen verweer wordt gevoerd, is Duits recht van toepassing. In overleg met de 
ABN Amro bank is besloten, dat de ABN Amro bank zelf een Duitse advocaat 
inschakelt om de vordering uit te winnen, ingeval de ABN Amro bank daartoe besluit. 
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Mogelijk wordt de vordering daartoe aan de ABN Amro bank gecedeerd, in welk geval 
het faillissement kan worden beëindigd zonder dat dat aan uitwinning door de ABN 
Amro van deze vordering in de weg staat.  
 

4.2 Opbrengst   : Nog niet bekend. 
4.3  Boedelbijdrage  : N.v.t. 

Werkzaamheden  : Uitzoeken debiteuren, doornemen eerdere 
correspondentie en afspraken, nadere contacten ABN Amro bank. 

 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en) : ABN Amro Bank rekening-courant € 176.015,00. 
       Middellange lening € 37.775,00. 
5.2 Leasecontracten  : N.v.t. 
5.3  Beschrijving zekerheden : ABN Amro Bank: voorraden, debiteuren.  
5.4 Separatistenpositie  : ABN Amro Bank. 
5.5  Boedelbijdragen  : Zie 3.13. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.v.t. (de aanwezige voorraad is betaald) 
5.7  Reclamerechten  : N.v.t. 
5.8 Retentierechten  : N.v.t. 

Werkzaamheden  : Contacten ABN over stroomlijning veilingen door BVA, 
boedelvergoedingen, termijnen en aanpak. Verwerken mutaties ABN Amro rekening. 
Diversen m.b.t. terugbetalingsverzoeken onverschuldigde betaling (zie ook rubriek 7).  

 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden : N.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.3 Beschrijving   : N.v.t. 

NB: de onderneming “Koelstra” zoals deze 
oorspronkelijk bestond (productieontwikkeling en 
verkoop van kinderwagens, buggy’s en aanverwante 
artikelen) is een halfjaar voor faillissementsuitspraak 
verkocht aan Atelier 49 te Staphorst (bébé-jou).   

6.4 Verantwoording  : N.v.t. 
6.5 Opbrengst   : N.v.t. 
6.6  Boedelbijdrage  : N.v.t. 
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 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : De boekhouding is bijgewerkt tot faillissementsdatum.  
       Het jaarrapport van 2014 is in concept gereed.  
7.2  Depot Jaarrekeningen : Aan de deponeringsverplichting is voldaan (2013 is  
       gedeponeerd). 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Aan de stortingsverplichting is voldaan.  
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 
7.6  Paulianeus handelen  : Van paulianeus handelen is niet gebleken. 
7.7 Onverschuldigde betalingen : Er is sprake van continue betalingen van afnemers van 

Atelier 49 op de ABN Amro rekening van de gefailleerde. Dit zijn onverschuldigde 
betalingen die in principe onmiddellijk gerestitueerd moeten worden. Niettemin 
dient te worden gecheckt of er niet ook sprake is van betalingen door (nog steeds) 
debiteuren van thans K-Star B.V.. Er is als curator geen directe 
beschikkingsbevoegdheid over de betreffende ABN Amro rekening. Dit moet steeds 
worden uitgezocht en doorgegeven aan de ABN Amro Bank en worden 
teruggekoppeld naar de betreffende betaler en naar Atelier 49. Dit veroorzaakt een 
forse tijdsbelasting en legt behoorlijk beslag op de boedelwerkzaamheden. 

 
 Verwikkelingen verslag 3 : De werkzaamheden m.b.t. de onverschuldigde 

betalingen lijken te zijn afgerond. Dit heeft een forse tijdsbelasting gevergd. Er is 
sprake van een aanzienlijk aantal. Deels  betrof dit ook  betalingen voor 
faillissementsdatum. Dit zijn concurrente schulden. Het arrest van de Hoge Raad over 
onverschuldigde betalingen is niet rechtstreeks van toepassing, omdat de betalingen 
niet direct in de boedel zijn terechtgekomen, maar hebben plaatsgevonden op de niet 
tot mijn beschikking staande onder uitsluitend beheer van de ABN Amro bank 
staande rekeningen. Er is ook sprake geweest van betalingen door afnemers, die ook 
nog als debiteur (pandrechten ABN Amro) te boek stonden. Aan de ABN Amro bank is 
uiteindelijk een overzicht verstrekt van de betalingen na faillissementsdatum zonder 
dat er sprake was van debiteuren, derhalve de voor terugbetaling in aanmerking 
komende betalingen. ABN Amro bank is verzocht te restitueren. ABN Amro bank heeft 
aan dit verzoek voldaan. Behoudens mogelijk nog nader te volgen (onverschuldigde) 
betalingen lijkt dit thans te zijn afgerond.  

 
Werkzaamheden  : Verwerken inkomende (terug)betalingsverzoeken 
onverschuldigde betalingen. Checks debiteurenlijsten en data bijschrijvingen. 
Mailingen betrokkenen. Individuele correspondentie betrokkenen. Contacten Atelier 
49. Dubbelverzoeken terugbetaling via Atelier 49. Verwerken rappellen en 
dubbeltellingen. Diversen m.b.t. ontruiming en oplevering loods, controle ter plaatse. 
Inleveren sleutels.  
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8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : Zie crediteurenlijst.  
8.2  Pref. Vord. Van de fiscus : Zie crediteurenlijst. 
8.3  Pref. Vord. Van het UWV : Zie crediteurenlijst. 
8.4  Andere pref. Crediteuren : Zie crediteurenlijst. 
8.5 Aantal conc. crediteuren : Zie crediteurenlijst. 
8.6 bedrag conc. crediteuren : Zie crediteurenlijst. 
8.7 Verwachte wijze afwik.  :  

Werkzaamheden  : Verwerken ingediende vorderingen, bijwerken  
  crediteurenlijst, diversen onverschuldigde betalingen  
  (concurrente schulden), diversen BTW.  

9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t. 
9.2 Aard procedure  : N.v.t. 
9.3 Stand procedure  : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 
10.2 Plan van aanpak  : Voorraad en bedrijfsinventaris worden middels 

internetverkoop executoriaal verkocht. Andere baten zijn er niet. De afdoening 
debiteuren is in nader beraad. 

 
 Verwikkelingen verslag 3 : De voorraad en inventaris zijn geveild. Het gedoe met 

de onverschuldigde betalingen lijkt te zijn afgerond. De boekhouding en 
rechtmatigheidsvragen zijn gecontroleerd. Met de ABN Amro bank dient nog 
definitief afgestemd te worden of en zo ja hoe de kwestie debiteur Verheien wordt 
afgewikkeld. 

 
10.3  Indiening volgend verslag : 17 augustus 2016 of zoveel eerder als het faillissement 

kan worden beëindigd.  
Werkzaamheden  : N.v.t.  

 
Drachten, 23 mei 2016  
 
 
T.E.A. Detmar  
Curator 
 


