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Algemene gegevens
Naam onderneming
GAIA House of Yoga Holding B.V.

28-09-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap GAIA House of Yoga Holding B.V., gevestigd te
(1314 AN) Almere aan de Markerkant 13-10, ingeschreven bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67927270.

28-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt:
holdingactiviteiten.

28-09-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -393.133,00

€ 149.784,00

2018

€ 262,00

€ -52.340,00

€ 287.737,00

Toelichting financiële gegevens
Van de bestuurder w erd een concept balans en een concept w inst- en
verliesrekening ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-09-2018
1

€ 562,20

10-01-2019
2

Toelichting
V6: In de afgelopen verslagperiode heeft er geen w ijziging van het
boedelsaldo plaatsgevonden.
€ 562,20

31-01-2020
6

28-07-2020
8

Verslagperiode
van
21-8-2018

28-09-2018
1

t/m
27-9-2018
van
28-9-2018

10-01-2019
2

t/m
10-1-2019
van
19-4-2019

01-08-2019
4

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

01-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

31-01-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020
t/m
28-4-2020

28-04-2020
7

van
29-4-2020

28-07-2020
8

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

27-10-2020
9

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

26-01-2021
10

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021

26-04-2021
11

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 12 min

2

1 uur 54 min

3

1 uur 18 min

4

2 uur 18 min

5

1 uur 0 min

6

3 uur 30 min

7

2 uur 54 min

8

1 uur 30 min

9

0 uur 48 min

10

0 uur 18 min

11

6 uur 36 min

totaal

39 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft verslag 1.

28-09-2018
1

Dit betreft verslag 2.

10-01-2019
2

Dit betreft verslag 3.

19-04-2019
3

Dit betreft verslag 4.

01-08-2019
4

Dit betreft verslag 5.

01-11-2019
5

Dit betreft verslag 7.

28-04-2020
7

Dit betreft verslag 8.

28-07-2020
8

Dit betreft verslag 9.

27-10-2020
9

Dit betreft verslag 10.

26-01-2021
10

Dit betreft verslag 11.

26-04-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap w erd op 26 januari 2017 opgericht.
Vanaf datum oprichting tot datum faillissement w erd de vennootschap
bestuurd door Magnum Opus Investment B.V. De aandelen in Magnum Opus
Invenstment B.V. w orden gehouden door Stichting Administratiekantoor
Magnum Opus Investment. De heer P.D. van der Meer is bestuurder van
Magnum Opus Investment B.V.
Vanaf datum oprichting tot 29 mei 2017 w as Shiratori Toshi B.V. tevens
bestuurder van de thans gefailleerde vennootschap. De heer R. Zw aan is
bestuurder en enig aandeelhouder van Shiratori Toshi B.V.
Magnum Opus Investment B.V. en Shiratori Toshi B.V. houden de aandelen in
de thans gefailleerde vennootschap, Magnum Opus Investment B.V. voor
66,67% en Shiratori Toshi B.V. voor 33,33%.

28-09-2018
1

De thans gefailleerde vennootschap heeft drie dochterondernemingen, te
w eten:
1) Gaia House of Yoga Almere B.V.;
2) Gaia House of Yoga Den Haag B.V.;
3) Gaia House of Yoga Rotterdam B.V.
Gaia House of Yoga Almere B.V. en Gaia House of Yoga Den Haag B.V. w erden
beiden eveneens in staat van faillissement verklaard. Ten aanzien van Gaia
House of Yoga Rotterdam B.V. w ordt thans bezien of een
faillissementsaanvraag dient te volgen dan w el of de vennootschap kan
w orden ontbonden.
V2: De curator hoopt in de volgende verslagperiode inzichtelijk te krijgen of ten
aanzien van GAIA House of Yoga Rotterdam B.V. tot faillietverklaring dient te
w orden overgegaan dan w el of de vennootschap kan w orden ontbonden.

10-01-2019
2

V3: Met de bestuurder is overleg gaande over de mogelijkheden tot ontbinding
van GAIA House of Yoga Rotterdam.

19-04-2019
3

V4: De bestuurder heeft voorgesteld tot turboliquidatie van GAIA House of
Yoga Rotterdam over te gaan. De curator heeft daartegen geen bezw aren en
verzocht de rechter-commissaris daaraan medew erking te mogen verlenen.

01-08-2019
4

V5: De curator verkreeg toestemming en verleende zodoende haar
medew erking aan turboliquidatie van GAIA House of Yoga Rotterdam.

01-11-2019
5

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as sprake van een tw eetal lopende procedures.
Verw ezen w ordt naar punt 9 van dit verslag.

28-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringen is de curator niet gebleken.

28-09-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfspand aan de Markerkant 1310 te Almere. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de
curator de huur opgezegd.

28-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement w erd op eigen aangifte uitgesproken. De bestuurder van de
gefailleerde vennootschap heeft in de aanvraag aangegeven dat er vanw ege
een financieringstekort, te hoge kosten en een tegenvallende omzet
betalingsachterstanden zijn ontstaan die niet meer konden w orden ingelopen.

28-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

28-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

28-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

28-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van gebleken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

28-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

28-09-2018
1

V3: De onder punt 3.8 genoemde feiten hebben zich zow el in onderhavig
faillissement alsook in het faillissement van Gaia House of Yoga Almere B.V.
voorgedaan. Ter afw ikkeling van deze verw ijten, w erd met de bestuurder/ de
gelieerde ondernemingen één minnelijke regeling getroffen. Uit hoofde van de
minnelijke regeling zal door de bestuurder/de gelieerde ondernemingen een
bedrag van € 20.000,- w orden voldaan, te voldoen in 7 termijnen.

19-04-2019
3

De curator zal toezien op betaling van het overeengekomen bedrag.
V4: Inmiddels w erd ter zake de minnelijke regeling van de bestuurder/ de
gelieerde ondernemingen een bedrag van EUR 8.000,- ontvangen. De curator
dringt aan op betaling van het restant.

01-08-2019
4

V5: inmiddels w erd het bedrag van € 20.000,- ontvangen.

01-11-2019
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

28-09-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap diverse immateriële
activa voor datum faillissement heeft verkocht/overgedragen aan een aan de
bestuurder gelieerde onderneming. De curator is van mening dat
verkoop/overdracht kw alificeert als paulianeus en onrechtmatig handelen. De
curator verstaat zich met de bestuurder/ de gelieerde onderneming over de
w ijze van afw ikkeling daarvan.

28-09-2018
1

V2: Met de bestuurder/de gelieerde onderneming is thans overleg gaande over
de w ijze van afw ikkeling.

10-01-2019
2

V3: De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap diverse
immateriële activa voor datum faillissement heeft verkocht/overgedragen aan
een aan de bestuurder gelieerde onderneming. De curator is van mening dat
verkoop/overdracht kw alificeert als paulianeus en onrechtmatig handelen. De
curator verstaat zich met de bestuurder/ de gelieerde onderneming over de
w ijze van afw ikkeling daarvan.

19-04-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg bestuurder/ de gelieerde onderneming over de w ijze van afw ikkeling
van het geconstateerde paulianeuze en onrechtmatige handelen.

28-09-2018
1

V2: Nader overleg bestuurder/de gelieerde onderneming over de w ijze van
afw ikkeling.

10-01-2019
2

V3: De onder punt 3.8 genoemde feiten hebben zich zow el in onderhavig
faillissement alsook in het faillissement van Gaia House of Yoga Almere B.V.
voorgedaan. Ter afw ikkeling van deze verw ijten, w erd met de bestuurder/ de
gelieerde ondernemingen één minnelijke regeling getroffen. Uit hoofde van de
minnelijke regeling zal door de bestuurder/de gelieerde ondernemingen een
bedrag van € 20.000,- w orden voldaan, te voldoen in 7 termijnen.

19-04-2019
3

De curator zal toezien op betaling van het overeengekomen bedrag.
V4: Inmiddels w erd ter zake de minnelijke regeling van de bestuurder/ de
gelieerde ondernemingen een bedrag van EUR 8.000,- ontvangen. De curator
dringt aan op betaling van het restant.

01-08-2019
4

V5: Inmiddels w erd het volledige bedrag van € 20.000,- ontvangen.

01-11-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

5 vorderingen

€ 12.378,00

€ 0,00

totaal

€ 12.378,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenlijst vermeldt een vijftal vorderingen.
Een van de vorderingen ziet op de verkoop/overdracht van de immateriële
activa.

28-09-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen overige vorderingen.

28-09-2018
1

V2: Uit de administratie is inmiddels gebleken dat de overige vorderingen als
oninbaar dienen te w orden beschouw d.

10-01-2019
2

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

28-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

28-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

28-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

28-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

28-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving van de bestuurder diverse administratie. Deze dient nog
nader op rechtmatigheid onderzocht te w orden.

28-09-2018
1

V2: De curator is doende de administratie op onrechtmatigheid te
onderzoeken.

10-01-2019
2

V3: Het onderzoek in de boekhouding is nog gaande.

19-04-2019
3

V4: De curator hoopt het onderzoek in de administratie de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.

01-08-2019
4

V5: Inmiddels w erd nader onderzoek in de administratie gedaan.
Ten aanzien van een aantal boekingen zijn vragen gerezen. De curator
nodigde de bestuurder uit voor overleg teneinde een toelichting te verkrijgen.

01-11-2019
5

V6: Overleg met de bestuurder vond in de afgelopen verslagperiode plaats.
Van de bestuurder w erd een toelichting ontvangen. Voorts w erden nadien van
de bestuurder nadere stukken ontvangen. Deze stukken zijn voor de curator
aanleiding tot het stellen van nadere vragen aan de bestuurder. De curator
nodigde de bestuurder uit voor een vervolgoverleg. De curator streeft ernaar
dit overleg op korte termijn plaats te laten vinden.

31-01-2020
6

V7: Met de bestuurder vond in de afgelopen verslagperiode nader (telefonisch)
overleg plaats. De vragen van de curator zijn vooralsnog niet afdoende
beantw oord. Aan de hand van de thans beschikbare informatie kan de curator
de rechten en verplichting van de vennootschap niet kennen. De curator heeft
dan ook aanleiding gezien de bestuurder aansprakelijk te stellen. De
bestuurder heeft aangegeven de gemaakte verw ijten alsnog te w illen
w eerleggen. De curator is thans in afw achting van een nadere reactie van de
bestuurder.

28-04-2020
7

V8: De curator is nog in afw achting van een nadere reactie van de bestuurder.
Door omstandigheden is zijn reactie vertraagd.

28-07-2020
8

V9: Van de bestuurder w erd een nadere reactie en aanvullende informatie
ontvangen. Een en ander is onderw erp van nader onderzoek en overleg.

27-10-2020
9

V10: Er meldde zich in de afgelopen verslagperiode namens de bestuurder een
nieuw e advocaat. Deze nieuw e advocaat zegde de curator toe op zeer korte
termijn inhoudelijk op de door de curator gemaakte verw ijten te zullen
reageren. De curator zal aandringen op de ontvangst van die reactie. De
curator zal na bestudering daarvan bezien w elke stappen genomen dienen te
w orden.

26-01-2021
10

V11: Van de advocaat w erd zoals toegezegd een inhoudelijke reactie
ontvangen. Die reactie omvatte tevens een uitnodiging voor overleg. Met de
advocaat heeft inmiddels uitvoerig inhoudelijk overleg plaatsgevonden. Naar
aanleiding van dit overleg heeft de curator aan de advocaat stukken
toegezonden. De advocaat heeft aangegeven deze stukken alsmede de
overige punten die tijdens het overleg aan de orde zijn gew eest, met zijn

26-04-2021
11

cliënt te zullen bespreken en daarop eerdaags bij de curator terug te zullen
komen. De curator zal erop toezien dat deze reactie op korte termijn w ordt
ontvangen, zodat in het volgende verslag kan w orden aangegeven op w elke
w ijze de door de curator gemaakte verw ijten afgew ikkeld kunnen w orden.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erden geen jaarstukken gedeponeerd.

28-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dient nog onderzocht te w orden.

28-09-2018
1

V2: Dient nog onderzocht te w orden.

10-01-2019
2

V3: De curator verzocht een van de aandeelhouders om stukken over te
leggen w aaruit blijkt dat aan de volstortingsverplichting w erd voldaan.

19-04-2019
3

V4: Van volstorting is de curator nog niet gebleken. Nader onderzoek volgt.

01-08-2019
4

V5: De curator heeft nog geen stukken ontvangen, w aaruit volgt dat de
aandelen zijn volgestort. De curator zal deze kw estie bespreken met de
bestuurder, tevens zijnde aandeelhouder.

01-11-2019
5

V6: De curator ontving nadere stukken van de bestuurder. De curator is
doende deze stukken te beoordelen.

31-01-2020
6

V7: De curator is niet gebleken dat de aandelen door een van de
aandeelhouders daadw erkelijk volgestort zijn gew orden. De curator
sommeerde de betreffende aandeelhouder daartoe alsnog over te gaan.

28-04-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V2: W ordt onderzocht.

Toelichting
V3: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog gaande.

28-09-2018
1

10-01-2019
2

19-04-2019
3

Toelichting
V4: De curator hoopt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.

Toelichting
V5: De w ijze van besturen zal eveneens onderw erp van gesprek met de
bestuurder zijn.

Toelichting
V6: De w ijze van besturen is nog onderw erp van overleg.

Toelichting
V7: Met de bestuurder vond in de afgelopen verslagperiode nader (telefonisch)
overleg plaats. De vragen van de curator zijn vooralsnog niet afdoende
beantw oord. Aan de hand van de thans beschikbare informatie kan de curator
de rechten en verplichting van de vennootschap niet kennen. De curator heeft
dan ook aanleiding gezien de bestuurder aansprakelijk te stellen. De
bestuurder heeft aangegeven de gemaakte verw ijten alsnog te w illen
w eerleggen. De curator is thans in afw achting van een nadere reactie van de
bestuurder.

Toelichting
V8: De curator is nog in afw achting van een nadere reactie van de bestuurder.
Door omstandigheden is zijn reactie vertraagd.

Toelichting
V9: Van de bestuurder w erd een nadere reactie en aanvullende informatie
ontvangen. Een en ander is onderw erp van nader onderzoek en overleg.

Toelichting
V10: Er meldde zich in de afgelopen verslagperiode namens de bestuurder een
nieuw e advocaat. Deze nieuw e advocaat zegde de curator toe op zeer korte
termijn inhoudelijk op de door de curator gemaakte verw ijten te zullen
reageren. De curator zal aandringen op de ontvangst van die reactie. De
curator zal na bestudering daarvan bezien w elke stappen genomen dienen te
w orden.

Toelichting
V11: Van de advocaat w erd zoals toegezegd een inhoudelijke reactie
ontvangen. Die reactie omvatte tevens een uitnodiging voor overleg. Met de
advocaat heeft inmiddels uitvoerig inhoudelijk overleg plaatsgevonden. Naar
aanleiding van dit overleg heeft de curator aan de advocaat stukken
toegezonden. De advocaat heeft aangegeven deze stukken alsmede de
overige punten die tijdens het overleg aan de orde zijn gew eest, met zijn
cliënt te zullen bespreken en daarop eerdaags bij de curator terug te zullen
komen. De curator zal erop toezien dat deze reactie op korte termijn w ordt
ontvangen, zodat in het volgende verslag kan w orden aangegeven op w elke
w ijze de door de curator gemaakte verw ijten afgew ikkeld kunnen w orden.

7.6 Paulianeus handelen

01-08-2019
4

01-11-2019
5

31-01-2020
6

28-04-2020
7

28-07-2020
8

27-10-2020
9

26-01-2021
10

26-04-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 3.8 van dit verslag.

Toelichting
V2: Zie 3.8 van dit verslag.

Toelichting
V3: Zie 3.8. en 3.9 van dit verslag.

28-09-2018
1

10-01-2019
2

19-04-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
V3: Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

19-04-2019
3

V4: Zie 7.1, 7.2, 7.4 en 7.5.

01-08-2019
4

V5: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

01-11-2019
5

V6: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

31-01-2020
6

V7: zie 7.1, 7.4 en 7.5.

28-04-2020
7

V8: zie 7.1, 7.4 en 7.5.

28-07-2020
8

V9: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

27-10-2020
9

V10: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

26-01-2021
10

V11: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

26-04-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

28-09-2018
1

V2: Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

10-01-2019
2

V5: Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

01-11-2019
5

V6: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

31-01-2020
6

V7: zie 7.1, 7.4 en 7.5.

28-04-2020
7

V8: zie 7.1, 7.4 en 7.5.

28-07-2020
8

V9: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

27-10-2020
9

V10: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

26-01-2021
10

V11: Zie 7.1, 7.4 en 7.5.

26-04-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-09-2018
1

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

28-09-2018
1

€ 72,00

10-01-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-09-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

28-09-2018
1

5

10-01-2019
2

6

19-04-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.328,54

28-09-2018
1

€ 50.277,97

10-01-2019
2

€ 55.882,31

19-04-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog opheffing w egens een gebrek aan baten.

28-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

28-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Beryl Personeel
2. Van Bentem Elektrotechniek B.V.

28-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Ad 1) Het betreft de incasso van een vordering uit hoofde van een
inleenovereenkomst. De procedure is aanhangig gemaakt tegen een zestal
partijen, w aarvan de gefailleerde vennootschap er één is.
Ad 2) Het betreft de incasso van een vordering uit hoofde van een
overeenkomst van opdracht.

28-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Ad 1) De procedure stond op datum faillissement op de rol voor tussenvonnis.
Ad 2) De procedure stond op datum faillissement op de rol voor comparitie van
partijen.

28-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de onderliggende vorderingen geplaatst op de
crediteurenlijst. De advocaat w ederpartij in de eerste procedure zal de rechter
informeren over het faillissement van de gefailleerde vennootschap w aarna de
procedure jegens de gefailleerde vennootschap ex artikel 29 Fw geschorst zal
w orden. De tw eede procedure w erd reeds ex artikel 29 Fw geschorst.

28-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-ontbinden/liquideren Gaia House of Yoga Rotterdam B.V.;
-afw ikkelen geconstateerd paulianeus en onrechtmatig handelen;
-innen overige vorderingen;
-onderzoek rechtmatigheid.

28-09-2018
1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-ontbinden/liquideren Gaia House of Yoga Rotterdam B.V.;
-afw ikkelen geconstateerd paulianeus en onrechtmatig handelen;
-nader onderzoek rechtmatigheid.

10-01-2019
2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-indien mogelijk ontbinden GAIA House of Yoga Rotterdam B.V.;
-afw ikkelen minnelijke regeling;
-nader onderzoek rechtmatigheid.

19-04-2019
3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

01-08-2019

- afw ikkeling minnelijke regeling;
- nader onderzoek rechtmatigheid.

4

V5: Onderzoek rechtmatigheid.

01-11-2019
5

V6: Onderzoek rechtmatigheid.

31-01-2020
6

V7: Afhankelijk van de verdere reactie van de bestuurder tevens zijnde de
aandeelhouder zal moeten w orden bezien of en zo ja w elke stappen er nog
dienen te w orden genomen.

28-04-2020
7

V8: Afhankelijk van de verdere reactie van de bestuurder tevens zijnde de
aandeelhouder zal moeten w orden bezien of en zo ja w elke stappen er nog
dienen te w orden genomen.

28-07-2020
8

V9: Nader onderzoek en overleg bestuurder in verband met rechtmatigheid.

27-10-2020
9

V10: Er meldde zich in de afgelopen verslagperiode namens de bestuurder een
nieuw e advocaat. Deze nieuw e advocaat zegde de curator toe op zeer korte
termijn inhoudelijk op de door de curator gemaakte verw ijten te zullen
reageren. De curator zal aandringen op de ontvangst van die reactie. De
curator zal na bestudering daarvan bezien w elke stappen genomen dienen te
w orden.

26-01-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

28-09-2018
1

V2: De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

10-01-2019
2

V3: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

19-04-2019
3

V4: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

01-08-2019
4

V5: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

01-11-2019
5

V7: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

28-04-2020
7

V8: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

28-07-2020
8

V9: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

27-10-2020
9

V10: De termijn voor afw ikkeling is nog niet inzichtelijk.

26-01-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2021

26-04-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

28-09-2018
1

V2: Geen.

10-01-2019
2

V3: Geen.

19-04-2019
3

V4: Geen.

01-08-2019
4

V5: Geen.

01-11-2019
5

V7: Geen.

28-04-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

