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RECHTBANK DEN HAAG

Team insolventies - enkelvoLrdige kamer

rekestnurnmer : C1091414368 / FT E A 141389

insolventienurnmer: Cl09l1417 17 F

uitspraakdatr-rm : 1 oktober20l4

JONGBLOED INFORMATION SERVICES 8.V.,
verzoekster,

heeft aangifte gedaan stlekkerrde tot eigen faillietveLl'laring.

Verzoekster is in raadkamer gehoord.

De rechtbank is, gelet op het bepaatde in artikel 3 [id I Verorclening 134612000 van de Raad van

cle Europese Unie, bevoegcl deze insolventieproceclure als hoofdprocedltre te openen nu het

centrum van voornaamste belangen van verzoekster in Nederland ligt.

Op grond van het in raaclkamer behandelcle is cle rechtbank sutnmierlijk gebleken van het

bestaan van feiten of omstandigheclen welke aantonen clat vet'zoekster in de toestancl verkeert clat

zij treeft opgehouden te betalen. Het faillissernent client dan ook tritgesproken te 
"vorclen.

BESLISSING

De rechtbank

verklaaft in staat van faillissement

Besloten Vennootschap
Jongbloed Information Services B V.,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nltmmer 27 I 543I7,
statutaír geves tigd Leiden,
vestigingsadres; 2316 WZ Leiden, Dellaertweg 9 B,

handelend onder de naam JONGBLOED JUNDISCHE BOEKHANDEL,

verstaat dat deze insolventieprocedure een hoofdprocedure is als bedoeld in artikel 3 lid I
Verordening 134612000 van de Raad van de Europese Unie,

benoemt tot rechter-commissaris mr. I.M. Bilderbeek
en stelt aan als curator mr. J.L.M. Groenewegen,
advocaat te Amsterdam;

geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen;
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rekestnlrmmer : C1091474368 / FT EA 141389

insolventienLrmmer: Cl09 11417 l7 F
uitspraakdatum : 1 oktober 2014

bepaalt:

dat de takerr die de rvet in een faillissement aan de rechtbank opdraagt, met

uitzondering van de te-qen de faillietverklaring in te stellen rechtsmiclclelen, na deze

bcsIissing etr clc pLrblicittic claall¿ur, cloor clc rechtban[',\nlstet'clatrt *orcl,itt ttitgcroet'cl;

dat cle rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank
opdraagt zaI vervr.r llen;

dat cloor cle griffier een afschrift van cleze beschikking en de overige op cle zaak

betrekkinghebbende stLrkken per post aan cle rechtbank Arnsterdam r,vorclelr verzonden;

clat de griffier van cle rechtbank Anrsterclarn rl'ordt verzocht de ontvattgst van genoernde

beschikking en genoemcle stukken en het overnerreu van cle behancleling van het

faillíssement schrifÌelijk te bevestigen aan cle griffier van de rechtbank Den Haag;

dat het faillissement, nadat cloor de rechtbank Amsterdam daaraan een dossierntlmmer
is toegekencl, uitsluitend met dat nulnmer zal worden aangecluid;

dat cle curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan cle benoemde rechter-
comrnissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitencl zullen richten tot de

rechtbank Amsterclam clan rveI de benoetnde rechter-commissaris:

dat de rechtbank Den Haag deze beschikking zal publiceren en clat alle verclere
pLrbllcaties zullen rvorden verricht door de rechtbank Amsterclam.

Gewezen door mr. P. van Essen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 oktober 2014
:00 uur, in tegenwoordigheid van Íìr. J.J.P. van Wieringen,

Tegen deze uitspraak kan degene die niet is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat

recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen acht dagen na de dag van deze uitspraak verzet
instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van deze rechtbank.
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