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1. INLEIDING

Op 25 oktober 2018 is Slotervaartziekenhuis B.V. ("MC Slotervaart") failliet verklaard. Mr. W.F. 

Korthals Altes en mr. K.M. van Hassel zijn tot rechter-commissarissen benoemd in het faillissement van 

MC Slotervaart. Ondergetekenden (mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot) zijn in het faillissement 

van MC Slotervaart tot curatoren aangesteld. 

MC Slotervaart is (statutair) gevestigd in Amsterdam aan de Louwesweg 6 en geregistreerd in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41216579.

2. DATUM VERIFICATIEVERGADERING EN INDIENEN VORDERING

2.1 Datum verificatievergadering

Op 29 oktober 2019 hebben de rechter-commissarissen bepaald dat de verificatievergadering in het 

faillissement van MC Slotervaart zal worden gehouden op donderdag 12 maart 2020 om 10:00 uur in 

de Herzbergzaal van de Rechtbank Amsterdam. De Rechtbank Amsterdam is gevestigd aan de 

Parnassusweg 220 in Amsterdam.
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Tijdens deze verificatievergadering wordt de hoogte en de rang van alle prefaillissementsvorderingen 

in het faillissement van MC Slotervaart vastgesteld door de Rechtbank Amsterdam.

Uw aanwezigheid bij de verificatievergadering is niet vereist. Indien u voornemens bent de 

verificatievergadering bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit van tevoren aan ons door te geven

zodat wij de Rechtbank Amsterdam kunnen informeren.

2.2 Oproep voor indiening vorderingen

Voorafgaand aan de verificatievergadering, dienen alle prefaillissementsvorderingen bij de curatoren te 

zijn ingediend. In verband met het voorgaande hebben de rechter-commissarissen op 29 oktober 2019 

tevens bepaald dat alle schuldeisers hun vorderingen uiterlijk op maandag 16 december 2019 ter 

verificatie bij ons moeten hebben ingediend. 

Heeft u uw vordering al ter verificatie bij ons ingediend? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. 

U hoeft dan geen actie te ondernemen.

3. INDIENEN VORDERING

Heeft u uw vordering nog niet ter verificatie bij ons ingediend? Dan kunt u dat doen op onze website 

via de volgende url: 

http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis

Op deze website staat de button "Claim indienen". Via deze button verschijnt een formulier waarmee u 

uw vordering ter verificatie kan indienen.

Bij het indienen van uw vordering vragen wij u om de bewijsstukken van uw vordering te uploaden. Uit 

dit bewijsstuk moet de vordering en het bedrag van de vordering volgen. Een bewijsstuk is bijvoorbeeld 

een factuur. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw vordering niet beoordelen. Als wij uw vordering 

niet kunnen beoordelen wordt uw vordering niet erkend.

Wanneer u een voorrecht (preferentie), pandrecht, hypotheekrecht of recht van retentie heeft of een 

eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt waarop u aanspraak wilt maken, dan moet u dat bij de indiening 

aangeven. Ook hiervan moet u het bewijsstuk uploaden.

Zodra u uw vordering heeft ingediend, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw indiening.

Wij raden het sterk aan om uw vordering digitaal via de hierboven beschreven route in te dienen. Bent 

u niet in de gelegenheid om uw vordering digitaal in te dienen? Dan kunt u uw vordering ook per post 

indienen via het volgende adres: 

CMS Derks Star Busmann N.V., t.a.v. mw. S. Koster

Postbus 94700, 1090 GS Amsterdam

Wij zullen de komende periode alle ingediende vorderingen beoordelen en plaatsen op de lijst van 

voorlopig erkende crediteurenvorderingen of de lijst van voorlopig betwiste crediteurenvorderingen. 

Indien wij nog vragen over uw vordering hebben of de vordering voorlopig betwisten, ontvangt u zo 

snel mogelijk bericht van ons. Houdt u er rekening mee dat het met het beoordelen van alle vorderingen 

veel tijd gemoeid is. Het kan dus enkele weken duren voordat u bericht van ons ontvangt.

http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis
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4. AANBIEDING AKKOORD AAN CREDITEUREN

Eerder is bekend gemaakt, dat MC Slotervaart voornemens is om een 100%-akkoord aan haar 

schuldeisers aan te bieden. Of een 100% akkoord haalbaar is, hangt af van de totale omvang van alle 

erkende schuldeisersvorderingen van MC Slotervaart.

Een faillissementsakkoord is een voorstel van de failliet (in dit geval MC Slotervaart) aan haar 

schuldeisers om (een gedeelte van) de vorderingen te voldoen. In dat geval wordt door een externe partij 

(in dit geval door Zadelhoff) geld ter beschikking gesteld waarmee de schuldeisers (gedeeltelijk) worden 

voldaan. U zult als schuldeiser mogen stemmen over dit akkoord.

Wijn & Stael Advocaten, advocaat van MC Slotervaart, zal u in een aparte brief nader informeren over 

het voorgenomen akkoord en de wijze waarop de stemming over het akkoord kan plaatsvinden. Deze 

brief kunt u omstreeks januari 2020 verwachten.

Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

M.R. van Zanten M.N. de Groot

Curator MC Slotervaart Curator MC Slotervaart




