Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

20
15-01-2020
F.16/15/349
NL:TZ:0000008662:F001
28-04-2015

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr J.M. van Raaijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Your Health Delft B.V.

24-04-2018
13

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Your Health Delft B.V., statutair gevestigd te Delft,
correspondentieadres Overcinge 96 (8226 TN) te Lelystad, (voormalig)
vestigingsadres: Beethovenlaan 230 (2625 RW ) te Delft.

24-04-2018
13

Activiteiten onderneming
Exploiteren van een sport-/, gezondheids-/fitnesscentrum (Your Health Delft
B.V.).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2011

Balanstotaal
€ 145.345,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-04-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2018
13

Boedelsaldo
€ 343,46

Verslagperiode

24-04-2018
13

Verslagperiode
van
24-1-2018

24-04-2018
13

t/m
24-4-2018
van
25-4-2018

23-07-2018
14

t/m
20-7-2018
van
20-7-2018

22-10-2018
15

t/m
22-10-2018
van
22-10-2018

22-01-2019
16

t/m
21-1-2019
van
22-1-2019

19-04-2019
17

t/m
19-4-2019
van
20-4-2019

17-07-2019
18

t/m
17-7-2019
van
17-8-2019

16-10-2019
19

t/m
16-10-2019
van
17-10-2019
t/m
15-1-2020

Bestede uren

15-01-2020
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

13

55 uur 0 min

14

8 uur 6 min

15

7 uur 31 min

16

0 uur 6 min

17

0 uur 30 min

18

0 uur 18 min

19

0 uur 50 min

20

1 uur 0 min

totaal

73 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode
60 minuten faillissement Your Health Delft
3 uur en 50 minuten Garantstelling Your Health Delft
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Bestede uren totaal
55 uren faillissement Your Health Delft
44 uur en 20 minuten Garantstelling Your Health Delft
Bestede uren in verslagperiode
6 minuten faillissement Your Health Delft
8 uur Garantstelling Your Health Delft

23-07-2018
14

Bestede uren totaal
55 uur en 6 minuten faillissement Your Health Delft
52 uur en 12 minuten Garantstelling Your Health Delft
Bestede uren in verslagperiode
6 minuten faillissement Your Health Delft
8 uur Garantstelling Your Health Delft

22-10-2018
15

Bestede uren totaal
55 uur en 6 minuten faillissement Your Health Delft
52 uur en 12 minuten Garantstelling Your Health Delft
Verslag 16:
Bestede uren in verslagperiode 10 minuten faillissement Your Health Delft
0 uur Garantstelling Your Health Delft

22-01-2019
16

Bestede uren totaal 55 uur en 40 minuten faillissement Your Health Delft
59 uur en 52 minuten Garantstelling Your Health Delft
Verslag 17:
Bestede uren in verslagperiode 50 minuten faillissement Your Health Delft
0,30 uur Garantstelling Your Health Delft
Bestede uren totaal 55 uur en 90 minuten faillissement Your Health Delft
59 uur en 82 minuten Garantstelling Your Health Delft

19-04-2019
17

Bestede uren in verslagperiode faillissement Your Health Delft is 0,30 uur
Bestede uren in verslagperiode Garantstelling Your Health Delft 1 uur en 10
min.
Bestede uren totaal 56,20 uur in faillissement Your Health Delft en
60,92 uur faillissement Your Health Delft Garantstelling

17-07-2019
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Your Health Nederland B.V. is opgericht op 30
december 2009. Bestuurder-aandeelhouder w as de besloten vennootschap
Manipura B.V., een rechtspersoon w aarvan mevrouw R. W ilting sedert 2007
bestuurder-aandeelhouder is.
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Your Health Almere B.V. w erd opgericht op 16 augustus 2006. Enig
aandeelhouder-bestuurder is Your Health Nederland B.V.
Your Health Delft B.V. is opgericht op 28 februari 2008. Enig aandeelhouderbestuurder is Your Health Nederland B.V.
Er is (vooralsnog) niet gebleken van een fiscale eenheid tussen gefailleerden.
Het faillissement van Your Health Nederland B.V. w erd uitgesproken door de
rechtbank Midden-Nederland op 21 april 2015. Hetzelfde geldt voor het
faillissement van Your Health Almere B.V. Bij vonnis van de rechtbank Den-Haag
d.d. 28 april 2015 w erd het faillissement uitgesproken van Your Health Delft
B.V.
In verband met de samenhang tussen de genoemde faillissementen w ordt in
één openbaar verslag verslag gedaan van de bevindingen. De faillissementen
w orden w el separaat (niet geconsolideerd) afgew ikkeld.
Sedert vorige verslaglegging zijn geen nieuw e inzichten gerezen. Zie vorige
verslag.
Zie vorige verslag.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.
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Er is niet gebleken van lopende gerechtelijke procedures.
Zie vorige verslag.
Zie 7.6

22-10-2018
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

24-04-2018
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De ondernemingsactiviteiten zijn reeds in 2014 gestaakt.
Zie vorige verslag.

1.4 Huur
Niet van toepassing.
De ondernemingsactiviteiten zijn reeds in 2014 gestaakt.
Zie vorige verslag.

1.5 Oorzaak faillissement

24-04-2018
13

1.5 Oorzaak faillissement
Door gefailleerden is aangegeven dat de oorzaak van het faillissement gelegen
is in een combinatie van marktomstandigheden (een verzadiging in de markt
van sportscholen/-fitnesscentra), w aarbij omzet onder druk stond en kosten
erg zw aar drukten (met name hoge huurlasten voor de bedrijfslocaties en de
leaseverplichtingen van apparatuur)) en het gegeven dat de Rabobank als
financier niet een nadere financiering w enste te verlenen. Sterker, de
Rabobank heeft de reeds verstrekte financieringen beëindigd en het
verschuldigde opgeëist. Gefailleerden hebben aangegeven toen de exploitatie
niet meer te kunnen voortzetten. Vervolgens is gezocht naar partijen die de
activiteiten zouden kunnen overnemen. Medio 2014 zijn de bedrijfsactiviteiten
door gefailleerden gestaakt.
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Zie vorige verslag.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
24-04-2018
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Toelichting
niet van toepassing

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De bedrijfsactiviteiten zijn in 2014 gestaakt
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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De bedrijfsactiviteiten zijn in 2014 gestaakt. Toen zijn ook de aan gefailleerden
in eigendom toebehorende roerende zaken (sport-/fitnessapparatuur)
overgedragen. Hetzelfde geldt voor zaken die w erden gehuurd/in lease w aren
genomen. Naar de overdracht zal nader onderzoek w orden gedaan.
Zie vorig verslag.
Terzake van de overdracht van de bedrijfsmiddelen w erd door de boedel een
gerechtelijke procedure aangevangen tegen de koper. Zie onderdeel 7.
Zie vorig verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In het faillissement van Your Health Almere B.V. w erd door de ING Bank een
saldo van een rekening ten bedrage van € 279,36 naar de boedelrekening
overgemaakt.
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In de periode w aarover thans verslag w ordt gedaan w erd op de
faillissementsrekening een bedrag ad € 29,32 aan rente gerealiseerd. De
faillissementsrekening vertoont aldus thans een stand van € 308,68.
In het faillissement van Your Health Delft B.V. w erd een bedrag aan restitutie
zuiveringsrecht ontvangen ad € 447,83. De faillissementsrekening vertoont
aldus een stand van € 447,83.
In het faillissement van Your Health Nederland B.V. vertoont de
faillissementsrekening nog een stand van nihil.
In het faillissement van Your Health Delft B.V. w erd een bedrag aan restitutie
zuiveringsrecht ontvangen ad € 447,83. Er is geen rente bijgeschreven. De
faillissementsrekening vertoont aldus een stand van € 447,83.
Zie vorig verslag.
In verband met de procedure w erd aan deurw aarderskosten een bedrag ad €
104,37 van de faillissementsrekening betaalbaar gesteld.
Geen ontw ikkelingen. De faillissementsrekening vertoont nog steeds een stand
van € 343,46.
Zie vorig verslag

22-10-2018
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Zie vorig verslag.

22-01-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 132.068,67
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Almere heeft een vordering ingediend ter zake bankgaranties ten
laste van Your Health Almere B.V. en Your Health Delft B.V. ten bedrage van €
132.068,67. Ten laste van Your Health Nederland B.V. is een vordering van €
91,39 ingediend.
Zie vorige verslag.

5.2 Leasecontracten
Door De Lage Landen Lease w erd een vordering ingediend ter zake van
achterstallige termijnen ten bedrage van € 23.235,82 ten laste van Your Health
Almere B.V.
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Zie vorige verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-04-2018
13

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van gefailleerden w erd enige administratieve bescheiden ontvangen. Die
w ordt nog nader onderzocht. Vooralsnog is de overgedragen administratieve
bescheiden niet heel overzichtelijk.
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De administratie van gefailleerde die aan de curator w erd overhandigd geeft
niet een compleet/overzichtelijk beeld. Vooralsnog kan niet w orden gezegd dat
gefailleerden hebben voldaan aan de uit de w et voortvloeiende
boekhoudplicht.
Zie vorig verslag.
Zie vorig verslag. Het verbinden van consequenties hieraan lijkt voor de boedel
niet opportuun nu het bestuur van gefailleerde geen verhaal lijkt te bieden.
Zie vorig verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie 1

24-04-2018
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Zie 1.2

22-10-2018
15

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er dient nog nader onderzoek te w orden gedaan naar eventuele
onrechtmatige/-onregelmatige handelingen en/of paulianeus handelen.
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Verw ezen zij naar onderdeel 7.

Toelichting
Zie 7.1.

22-10-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Reeds voorafgaand aan het faillissement van Your Health Delft B.V. w erden
roerende zaken verkocht aan een derde. De koopsom w erd door de koper
rechtstreeks voldaan aan een beperkt aantal crediteuren van Your Health Delft
B.V. De curator heeft de vernietiging van die rechtshandeling ingeroepen.
Thans w ordt bezien hoe een en ander verder afgew ikkeld kan w orden. In de
faillissementen van Your Health Almere B.V. en Your Health Nederland B.V. is
niet gebleken van onregelmatig/onrechtmatig handelen en/of paulianeuze
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handelingen.
Voor het in het vorige verslag genoemde kw estie ten aanzien w aarvan de
faillissementspauliana w erd ingeroepen, w erd een beroep gedaan op de
garantstellingsregeling curatoren. Ter zake vindt thans nader (verhaals)onderzoek plaats. Inmiddels is onder de garantstellingsregeling een verzoek
ingediend om een gerechtelijke procedure te mogen aanvangen. Dat verzoek
is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie nog niet
beoordeeld/gehonoreerd. Zodra dat (positief) is afgerond, zal een
gerechtelijke procedure kunnen w orden aangevangen.
Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het verzoek voor een
garantstellingsregeling positief afgerond. Het verhaalsonderzoek is afgerond
en de dagvaarding is inmiddels naar de deurw aarder gezonden ter
betekening.
De gerechtelijke procedure ter zake van de pauliana is aanhangig. De
w ederpartij stelde zich in de procedure en nam een conclusie van antw oord.
De zaak staat thans op de rol bij de Rechtbank voor beraad comparitie van
partijen.
Op 24 juli jl. vond een comparitie van partijen plaats bij de Rechtbank te Den
Haag. Inmiddels staat de zaak voor vonnis.
De procedure staat 29 november 2017 voor vonnis.
In genoemde procedure w erd op 15 november 2017 door de Rechtbank Den
Haag een beschikking afgegeven. De w ederpartij heeft aangegeven in hoger
beroep te gaan. Inmiddels heeft de curator een dagvaarding in hoger beroep
ontvangen. Er is gedagvaard tegen 6 maart 2018. Inmiddels heeft de curator
de beschikking van 15 november naar de deurw aarder gezonden ter
betekening. De w ederpartij heeft nog niet gereageerd.
Op 17 april 2018 heeft de w ederpartij de memorie van grieven genomen. De
curator heeft deze ontvangen. Voor de rol van 29 mei a.s. staat de zaak op de
rol voor memorie van antw oord aan de zijde van de curator.

Toelichting
V14: De curator heeft de memorie van antw oord ingediend op 26 juni 2018.
Ter rolle van 7 augustus 2018 zal de w ederpartij nog een akte mogen
indienen.

Toelichting
Op 4 oktober 2018 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden.
Partijen hebben inmiddels een regeling getroffen. Nadat aan deze regeling
uitvoering is gegeven zal de tussen hen aanhangige procedure w orden
doorgehaald. Vanw ege de onderlinge verhoudingen heeft deze regeling ook
invloed op de vermogenspositie van de boedel. Nadat partijen hierover
overeenstemming hebben bereikt, zullen zij de boedel omtrent de gemaakte
afspraken in relatie tot de boedel nader informeren.

Toelichting
V16: Abusievelijk is in het vorig verslag vermeld over een mondelinge
behandeling. Die heeft niet plaatsgevonden.
Op 7 augustus 2018 w erd door de w ederpartij een akte houdende overlegging
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van producties overlegd.
Op 2 oktober 2018 heeft de curator een akte uitlating producties/akte
overlegging producties overlegd.
De procedure staat thans op de rol van 12 maart 2019 voor arrest.

Toelichting
De procedure staat thans op de rol van 7 mei 2019 voor arrest.

Toelichting
In de procedure is op 2 juli 2019 arrest gew ezen. Het Hof heeft het vonnis van
de Rechtbank Den Haag van 15 november 2017 bekrachtigd. De w ederpartij,
Investeringscentrum Delfland B.V., is veroordeeld tot betaling aan de boedel
van een bedrag ad € 87.120,-. Investeringscentrum Delfland B.V is nog niet tot
betaling overgegaan.

Toelichting
In de procedure is op 2 juli 2019 arrest gew ezen. Het arrest is betekend aan
de w ederpartij, Investeringscentrum Delfland B.V. De deurw aarder is opdracht
gegeven om te trachten) het arrest ten uitvoer te leggen.

Toelichting
De deurw aarder heeft aangegeven er niet in geslaagd te zijn de
gerechtelijke uitspraak ten uitvoer te leggen. Er zijn geen
verhaalsmogelijkheden aangetroffen.
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16-10-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Niet van toepassing.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.169,00

24-04-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

24-04-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

24-04-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.369,05

24-04-2018
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€ 153.690,54

23-07-2018
14

Toelichting
V14: in het vorige verslag w as een notatiefout gemaakt, het juiste saldo van
de concurrente crediteuren is € 153.690,54.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog vroeg om een verw achting uit te spreken over de w ijze van
afw ikkeling van de faillissementen. Vooralsnog is het vooruitzicht voor de
crediteuren echter niet gunstig.
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De verw achting is gerechtvaardigd dat bij het volgende verslag zal w orden
geconcludeerd dat de faillissementen voorgedragen dienen te w orden voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.
De faillissementen Your Health Almere B.V. en Your Health Nederland B.V.
kunnen verder w orden afgew ikkeld. Deze faillissementen zullen eindigen
w egens de toestand van de boedel. Voor de crediteuren komt geen betaling
beschikbaar. Het faillissement Your Health Delft B.V. dient in verband met het
onder 7 omschrevene nog niet te w orden afgew ikkeld.
De faillissementen Your Health Almere B.V. en Your Health Nederland B.V.
w erden voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel. Voor
de concurrente crediteuren zal geen betaling beschikbaar komen. In het
faillissement van Your Health Delft B.V. dient de onder onderdeel 7 genoemde
kw estie nog verder te w orden afgew ikkeld alvorens tot afw ikkeling van dit
faillissement kan w orden overgegaan.
De faillissementen Your Health Almere B.V. en Your Health Nederland B.V.
w erden inmiddels afgew ikkeld. In het faillissement van Your Health Delft B.V.
dient de onder onderdeel 7 van dit verslag genoemde kw estie nog verder te
w orden afgew ikkeld.
Zie onderdeel 7.
Het faillissement van Your Health Delft B.V. zal eerst kunnen w orden
afgew ikkeld zodra de gerechtelijke procedure is afgew ikkeld. De w ijze van
afw ikkeling zal w orden bepaald door de uitkomst van de procedure.
Zie vorig verslag. De procedure staat thans voor vonnis.
Zie 7. Op 29 mei 2018 staat de procedure voor memorie van antw oord.
Lopende deze procedure kan het faillissement niet w orden afgew ikkeld.
V14: Zie 7.6. Zolang de gerechtelijke procedure nog loopt, zal het faillissement
niet w orden afgew ikkeld.
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Zie 7.6. Zolang de gerechtelijke procedure nog loopt, zal het faillissement niet
w orden afgew ikkeld.

22-10-2018
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V16: Zie 7.6. Zolang de gerechtelijke procedure nog loopt, zal het faillissement
niet w orden afgew ikkeld.

22-01-2019
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Er w erd met behulp van de garantstellingsregeling curatoren een
gerechtelijke procedure gevoerd ter zake van een pauliana-actie. De
gerechtsdeurw aarder is er niet in geslaagd de gerechtelijke uitspraak ten
uitvoer te leggen. Om die reden kan het faillissement w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel. Een verzoek daartoe zal
separaat w orden verzonden.

15-01-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
V17: Zie 7.6. Zolang de gerechtelijke procedure nog loopt, zal het faillissement
niet w orden afgew ikkeld.
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Zie 7.6.

16-10-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie 7. De w ederpartij is de besloten vennootschap Investeringscentrum
Delfland B.V.
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9.2 Aard procedures
Zie 7. (pauliana).
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9.3 Stand procedures
Ambtshalve beraad comparitie van partijen .
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De procedure staat voor vonnis.
De procedure staat voor vonnis 29 november 2017.
De w ederpartij is in hoger beroep gegaan. Er is gedagvaard tegen 6 maart
2018
De zaak staat op de rol van 29 mei a.s. voor het nemen van de memorie van
antw oord.
Zie 7.6.
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Zie 7.6.

22-10-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast het verder in beeld brengen van de schuldenlast, zullen genoemde
onderzoeks- en actiepunten ter hand w orden genomen.
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Zie 8.7.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet van toepassing, zie 8.7.
Nog niet bekend, zie 8.7.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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