vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team insolventies
Zittingsplaats: Zutphen
insolventienummer: C/05/19/169 F
uitspraakdatum: 26 april 2019
vonnis op de aangifte faillietverklaring

Ter griffie van deze rechtbank is op 25 april 2019 een verzoekschrift met rekestnummer
C/05/352680 / FT EA 19/93 ingekomen van:
Co Creatie Buro B.V., gevestigd te Nijkerk,
hierna te noemen verzoekster.
Be beoordeling

1.
Uit de overgelegde stukken is summierlijk gebleken van het bestaan van feiten en
omstandigheden welke aantonen dat de verzoekster in de toestand verkeert, dat zij heeft
opgehouden te betalen. Daarom zal zij in staat van faillissement verklaard worden.
2.

Het betreft een hoofdinsolventieprocedure (artikel 3, eerste lid, Insolventieverordening).

Be beslissing

De rechtbank:
-

verklaart in staat van faillissement:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Co Creatie Buro B.V.,
handetend onder de namen Buro Beerbaum en POS-Ontine,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56291051,
statutair gevestigd te Nijkerk,
vestigingsadres: 3821 BN Amersfoort, Softwareweg 3,

-

-

benoemt tot rechter-commissaris het ptaatsvervangend lid van deze rechtbank mr. P.J. Neijt,
en tot curator mr. H. Dulack, 3508 AA Utrecht. Postbus $5005;

geeft last aan de curator tot het openen van de aan gefailleerde(n) gerichte brieven en
telegrammen;

Bepaalt:
-

-
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dat de rechtbank Midden-Nedertand, locatie Utrecht vanaf heden alle taken die de wet aan de
rechtbank opdraagt zal vervullen, met uitzondering van de tegen de faillietverklaring in te
stelten rechtsmiddelen na deze beslissing;
dat door de griffler een afschrift van dit vonnis en de overige op de zaak betrekking hebbende
stukken per post aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht wordt gezonden;

zaaklrolnr. C/05/19/169 F

-

-

-

-

dat de griffler van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht wordt verzocht de
ontvangst van genoemd vonnis, de genoemde stukken en het overnemen van de behandeling
van de zaak schrifielijk te bevestigen aan de griffier van deze rechtbank;
dat de zaak nadat door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht daaraan een
dossierncimrner is toegekend, uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid;
dat de curator atleen versiag hoefi uit te brengen aan de benoemde rechter-commissaris en dat
alte betrokkenen zich vanafheden uitsluitend zulten richten tot de rechtbank Midden
Nederland, locatie Utrecht dan wel de benoemde rechter-commissaris aldaar;
dat de rechtbank Getderland, locatie Zutphen dit vonnis zal publiceren en dat alle verdere
publicaties zutlen worden verricht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

E. Boenvinkel en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 april 2019
de griffler.
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