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RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

faillissementsnummer: Cl 13 I 15/5 I 5 F

Ter griffie van deze rechtbank is op 4 november 201 5 een verzoekschrift met rekestnummer
C1131596463 / FT RK l5l2140 ingekomen van:

- STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHOONMAAK-
EN GLAZENWAZERSB EDRIJF,
gevestigd te Amsterdam,

- STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN SCHOONMAAK. EN
GLAZENWAS SERSBRANCHE (RAS),
gevestigd te' s-Hertogenbosch,

- STICHTING VRIJWILLIG UITTREDEN SCHOONMAAK- EN
GLAZENWASSERSBRANCHE (S.U. S.)
gevestigd te Utrecht,

verzoekers,
advocaat mr. J.A. Trimbach.

Het verzoek strekt tot faillietverklaring van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FANTBC BOUW & SBRVICES 8.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34161229,
statutair gevesti gd Amsterdam,
correspondentieadres: I 100 CG Amsterdam, Postbus 22262,
vestigingsadres: I 103 JW Amsterdam, Bijlmerdreef I 186.

Namens verzoekers is ter terechtzitting van I december 2015 gehoord mr. I.M.C.A.
Reinders Folmer.
Namens gerekestreerde zijn ter terechtzitting van 8 december 2015 gehoord mevrouw
A. Sumaila en de heer L Ehijene.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van een vorderingsrecht van verzoekers,
alsmede van feiten en omstandigheden, die aantonen dat gerekestreerde in de toestand
verkeert, datzij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1,2, 4, 6 en l4 van de Faillissementswet.

De reclrtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 134612000 van
de Raad van de Europese Unie bevoegd, deze hoofdprocedure te openen nu naar haar
oordeel het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde in Nederland ligt.
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De beslissing

De rechtbank:

- verklaart FANTEC BOUW & SBRVICES B.V. voornoemd in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris mr. C.P. Bleeker, rechter in deze rechtbank,
en tot curator mr. C.F. Klooster, 1090 GS Amsterdam, Postbus 94700;

geeft aan de curator last tot het openen van de aan gefailleerde gerichte brieven en

telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.E. Geradts en in het openbaar uitgesproken op,
8 december 2015 te 13:20 uur

Bij afwezigheid van mr. M.J.E.
getekend door mr. t.M. Bi
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