vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Toezicht
Rekestnummer: C/01/304705 / FT RK 16/1 $2
Faillissementsnummer: C/0 1/16/135 F
Vonnis failtietverklaring
Gezien het verzoekschrift, ingediend ter griffie van deze rechtbank op 15 februari 2016 door
de advocaat mr. S.A. Lang te Amsterdam namens:
Dieter LOREK, wonende te Kötn,
strekkende tot faillietverklaring van:
PLANB4YOU B.V.
Frankemaheerd 2 Unit 2.36
1102 AN Amsterdam.
Gelet op de beschikking van deze rechtbank van 15 maart 2016, waarbij de oproeping van
gerekestreerde is bevolen.
Ter zitting van 1 maart 2016 zijn verzoeker en gerekestreerde gehoord. De behandeling van
het verzoek tot faillietverklaring is op voornoemde zitting voor de duur van 2 weken, te
weten tot 15 maart 2016, aangehouden om gerekestreerde kort gezegd in de gelegenheid
te stellen om de volgens gerekestreerde geldende algemene voorwaarden te overleggen.
Volgens gerekestreerde volgt daaruit dat verzoeker geen vordering op haar heeft.
Gerekestreerde heeft vervolgens een document overgelegd en daarover aangevoerd dat dit de
startpagina was waar mensen zich inschreven en waaruit volgt dat er een rechtsverhouding is
ontstaan met Create Commerce en niet met PtanB4you B.V.
-

-

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het verzoekschrift verzoeker voldoende
aannemelijk heeft gemaakt een vorderingsrecht op gerekestreerde te hebben. Dit geldt ook
voor de steunvordering. Het stuk dat gerekestreerde ter zitting van 15 maart heeft overgelegd
weerspreekt het betoog van verzoeker onvoldoende. De rechtbank kan geenszins vaststellen
van welke website het stuk een afdruk is. Het adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar.
De rechtbank komt tot de slotsom dat summierljk is gebleken van het vorderingsrecht van
schuldeiser, alsmede dat feiten en omstandigheden aanwezig zijn die aantonen, dat
gerekestreerde verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.
De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Verordening 1346/2000 van de
Raad van de Europese Unie betreffende insolventie procedures (hierna IVO) bevoegd deze
insolventieprocedure te openen nu het centrum van de voornaamste belangen van
gerekestreerde in Nederland ligt.
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blad 2

Beslissende:
Verklaart:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLANB4YOU B.V.,
stattitair gevestigd in gemeente ‘s-Hertogenbosch,
kantoorhoudende te 1102 AN Amsterdam, Frankernaheerd 2, Unit 2.36,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60159553,
in staat van faillissement.
Benoemt tot rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten.
Stelt aan tot curator mr. P.R. Dekker, advocaat te Rosmalen.
Gelast de curator om de aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen te openen.
Verstaat dat Nederland de lidstaat in de
insolventieprocedure is geopend.

zin

van artikel 4 IVO is waar de

Deze beslissing is gegeven door mr. C. Schollen-den Besten, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 15 maart 2016 te 10:55 uur, in tegenwoordigheid van de griffier.
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