
a

VONruS
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insolventienummer: Cl09 1141834 F

uitspraakdatum : 18 november2Ùl4

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWETS & ZEITLINGER INTERNATIONAL HOLDING 8.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28084404,
statutair gevestigd te Leiden,
correspondentieadres: 2300 AA Leiden, Postbus 26,
vestigingsadres: 23l6WZ Leiden, Dellaertweg 9 B,
verzoekster,

heeft aangifte gedaan strekkende tot eigen faillietverklaring.

Verzoekster is in raadkamer gehoord.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening 134612000 van de Raad van

de Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het

centrum van voornaamste belangen van verzoekster in Nederland ligt.

Op grond van het in raadkamer behandelde is de rechtbank summierlijk gebleken van het

bestaan van feiten of omstandigheden welke aantonen dat verzoekster in de toestand verkeert dat

zij heeft opgehor.rden te betalen. Het faillissement dient dan ook uitgesproken te worden.

BESLISSING

De rechtbank

verklaart SWETS & ZEITLINGER INTERNATIONAL HOLDING B.V. voornoemd

in staat van faillissement,

verstaat dat deze insolventieprocedure een hoofdprocedure is als bedoeld in arliket 3 lid 1

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;

bepaalt:

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

de tegen de faillietverklaring in te stellen rechtsmiddelen, na deze beslissing en de publicatie

daarvan, door de rechtbank Amsterdam worden uitgevoerd;

dat de rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt

zal vervullen;
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dat door de griffier een afschrift van deze beschikking en de overige op de zaak betrekking

hebbende str"rkken per post aan de rechtbank Amsterdam worden verzonden;

dat de griffier van de rechtbank Amsterdam wordt verzocht de ontvangst van genoemde

beschikking en genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van het

faillissernent schriftelijk te bevestigen aan de griffier van de rechtbank Den Haag;

dat het faillissement, nadat door de rechtbank Amsterdam daaraan een dossiernltmmer is

toegekend, uitsluitend met dat nulrmer zal worden aangeduid,

dat de curator alleen verslag behoeft uit te brengen aan de benoemde rechter-commissaris en

dat alle betrokkenen zich vanafheden uitsluitend zullen richten tot de rechtbank

Amsterdam dan wel de benoemde rechter-commissaris;

dat de rechtbank Den Haag deze beschikking zal publiceren en dat alle verdere publicaties

zullen worden verricht door de rechtbank Amsterdam;

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

bepaalt dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of
tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden,

voor een periode van twee maanden niet dan met zijn machtiging kan worden uitgeoefend'

Gewezen door mr. M.M.F Holtrop en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november

2014 , in tegenwoordigheid van mr. S.A. Rickets-Achaibersing, griffier

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.

Voor conform

De griflier van de Den Haag


