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RECHTBANK DEN HAAG

'feam insolventies - enkelvoudige kamer

rekestnrrmtneL : C1091474367 IFT EA l4l388
insolventienurnmer: Cl09l l4l7 l6 F

r-ritspraakdatum : I oktober 2014

ACCUCOIVTS B.V
verzoekster',

lieeti aangifie gedaan strekkende tot eigen faillietverklaring.

Verzoekster is in raaclkamel gehoord.

De leclrtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid I Verordening 134612000 van de Raacl van
cle Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocecftre afs hoofdprocedure te openen nu het

centrulr van voornaamste belangen van verzoekster in Neclerland ligt.

Op grond van het in raaclkamer behandelcle is de rechtbank summierlijk gebleken van het

bestaan van feiten of omstandigheclen r,i'elke aantonen dat verzoekstel in de toestand verkeert clat

zij heeft opgehouden te betalen. Het faillissement client dan ook Lritgesproken te w.orden.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaaft in staat van faillissement:

Besloten Vennootschap
,4ccucoms 8.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophctndel onder nltmmer 28100974,
statutqir gevestigd te Leiden,
correspondentieadres: 2300 AA Leiden, Postbus 25,
vestigingsadres: 2316 WZ Leiden, Dellaerhveg 7 B:

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 cllrator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen

Ll9



rekestnrrmmer : C1091474367 IFT EA l4l388
insolventienummer: Cl09 I 141'7 l6 F
uitspraakdatum : I oktober20l4

bepaalt:

dat de taken die de wet in een faillissement aan cle rechtbank opdraagt, met

Lritzonclering v¿ìu de tegen de faillietlerklaring in te stelleti rcchtsttricldeleu, ua cleze

beslissing en de publicatie daarvan, door de rechtbank Arnsterdam lvorden tritgevoerd;

dat de rechtbank Amsterclam vanaf heden alle taken die de r,vet aau cle reclrtbank

opdraagt zal vervullen;

dat cloor de griff,rer een afschrift van cleze beschikking en cle overige op de zaak

betrekkingliébbende stukken per post aan de rechtbank Amsterdam wordetl verzonden;

dat cle grlffier van de rechtbank Amsterclam rvordt verzocht de ontvattgst van genoemde

beschi[king en genoemde stukken en het oven]emen van de behandeling van het

faillissement schriftelijk te bevestigeu aan cle griffier van cle rechtbank Den FIaag;

clat het fàillissement, naclat door de rechtbank Amsterdam daaraau een dossierntlmmet
is toegekend, uitsluitend ntet dat nutnmer zal lvorden aangeduicl;

clat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan cle benoemde rechter-

comurissaris en clat alle betrokkenen zich vanaf heclen uitsltritend zttlletl richterl tot cle

rechtbank Amsterclam clan wel de benoemde rechter-commissaris;

dat de rechtbank Den Haag deze bescl-rikking zal pLrbliceren en dat alle verdere

publicaties zullen worden verricht door de rechtbank Amsterdam.

door mr. P. van Essen en uitgesproken ter openbare terechtzittin-q van 1 oktober 2014

0:00 uur lvoordigheid van mr. J.J.P. van Wieringen, griffier
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Voo, copie conform
Do gnffier van de recirtbank Den Haag

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

,."ht to.k.nt, 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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