beschikking
4HTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
locatie Lelystad
zaaknummer: C/16/18/17 S
beschikking van de enketvoudige kamer

Op 23 oktober 2018 heeft de rechtbank een verzoekschrif
t tot het verkrijgen van surseance van
betaling voor de duur van anderhalfjaar ontvangen
van:
de besloten vennootschap
MC IJSSELMEERZIEKENUUIZEN B.V.,
handelend onder de namen MC ZUIDERZEE, MC
EMMELOORD, MC DRONIEN en
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE KREEK,
gevestigd en kantoorhoudende te Ziekenhuisweg 100,
8233 AA Lelystad,
nevenvestiging adres (MC EMMELOORD) Urkerweg
1, 8303 BX Emmeloord en
(MC DRONTEN) Het Zwarte Water 77, $253 PD
Dronten.
nader te noemen de verzoekster.
advocaat: rnr. L.S.E. Prickartz.

levens is verzocht een zogenaamde afloetingsperio
de te gelasten.
Het verzoek zal met in achtnerning van het bepaalde
in de artikelen 215 en 241a van de
Faillissementswet worden toegewezen.
Beslissing

De rechtbank:
de besloten vennootschap MC IJsselmeerziek
enhuizen B.V., statutair gevestigd te Lelystad,
handelend onder de namen MC ZUIDERZEE. MC
EMMELOORD. MC DRONTEN en
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE KREEK,
feitelijk gevestigd te Ziekenhuisweg 100, $233 AA
Lelystad,
nevenvestiging adres (MC EMMELOORD) Urke
rweg 1, 8303 BX Emmeloord en
(MC DRONTEN) Het Zwarte Water 77, 8253 PD
Dronten,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel, dossiernummer 41246350,

voornoemd voorlopig de gevraagde surseance van
betaling:
benoemt mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris:
benoemt mr. A. van der Schee en rnr. F.A.M. Nowee,
beide advocaat te Utrecht. tot
bewindvoerder teneinde met de schuldenares het
beheer over haar zaken te voeren:
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beveelt dat de bekende schuldeisers en schulden
ares door de griffier van deze rechtbank
bij
brieven zullen worden opgeroepen in raadkam
er van deze rechtbank van dinsdag 23 janu
ari
2019 om 9:30 uur, teneinde op het verzoeks
chrift waarbij geen ontwerp van akkoord
is
gevoegd te worden gehoord;
bepaalt dat elke bevoegdheid van derden, met
uitzondering van boedelschuldeisers, tot verh
aal
op tot de boedel behorende goederen of tot de opei
sing van goederen die zich in de macht van
de schuldenares bevinden, voor een periode van
ten hoogste twee maanden, niet kan worden
uitgeoefend dan met machtiging van de rech
ter-commissaris;
bepaalt dat deze beschikking op grond van artik
el 216 van de Faiilissementswet wordt
aangekondigd in de Staatscourant.
Aldus gedaan in raadkamer op 23 oktober 201$
door mr. C.J. Hofman, rechter.
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