beschikking
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
locatie Utrecht
surseancenummer: C/16/16/35 S
zaaknummer: C/16/16/622 F
Beschikking van de enkelvotidige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken op grond
van artikel 242 van de Faillissementswet (“intrekking surseance alsmede faillietverklaring”)
Gezien het verzoek, ter griffie van deze rechtbank ingekomen op 24 november 2016,
van mr. H. Duack, bewindvoerder in de bij beschikking van de rechtbank Amsterdam dd. 4
november 2016 voorlopig verleende stirseance van betaling van
de besloten vennootschap
ECZVN B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39085048,
statutair gevestigd Amsterdam,
correspondentieadres: 3503 RE Utrecht, Postbus $227,
vestigingsadres: 3542 EA Utrecht, Zonnebaan 9,
hierna: de schuldenares,

strekkende tot intrekking van de surseance van betaling voornoemd en tot gelijktijdige
faillietverklaring van de schuldenares voornoemd;
gelet op de stukken die op de surseance van betaling betrekking hebben;
gelet op de bij het verzoek gevoegde schriftelijke akkoordverklaring van dhr. J.B.Z Bosman,
zelfstandig bevoegd bestuurder van de schuldenares;
overwegende, dat voldoende is gebleken, dat de toestand van de boedel zodanig is, dat niet het
vooruitzicht bestaat, dat de schtildenares in staat is na verloop van tijd haar schuldeisers te
voldoen;
overwegende, dat bovendien is gebleken, dat de schuldenares verkeert in de toestand van te
hebben opgehouden te betalen;
overwegende, dat het loon van de bewindvoerder dient te worden vastgesteld zodra een
daartoe strekkend verzoek door de rechtbank is ontvangen;
gelet op artikel 242 van de Faillissementswet;
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zaaknummer: C/16/16/622 F

blad 2

Beslissing
trekt in de surseance van betaling, bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 4
november 2016 voorlopig verleend aan de besloten vennootschap
ECZVN B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39085048,
statutair gevestigd Amsterdam,
correspondentieadres: 3503 RE Utrecht, Postbus $227,
vestigingsadres: 3542 EA Utrecht, Zonnebaan 9,
en verklaart voornoemde schuldenares in staat van faillissement;
benoemt tot rechter-commissaris mr. P.J. Neijt, lid van deze rechtbank, en
stelt aan tot curator mr. H. Dulack, advocaat te Utrecht;
verstaat dat conform artikel 248 lid 2,juncto artikel 14 van de Faillissementswet ptiblicatie
plaatsvindt in de Nederlandse Staatscourant;
geeft de ctirator last tot het openen van de aan de gefailleerde gerichte brieven en
telegrammen;
bepaalt dat het loon van de bewindvoerder zal worden vastgesteld nadat deze een daartoe
strekkend voorstel heeft gedaan.
Gegeven op 24 november 2016 te 11:45 uur door mr. M.J. Smit, rechter.
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